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Kecskeméten születtem és ezen a tájon sze-
rettem meg nagyszüleim tanyáján a termé-
szetet, ami máig kísér festôi pályámon. Fel-
nôtt fejjel kezdtem el festeni. Muray Róbert
festômûvész és tanár tanítványa lehettem há-
rom évig, de jobbára amatôr alkotóként auto-
didakta módon képzem magam.

Vadászok, madarászok, solymászok társa-
ságában figyelem a természet és a vadak tit-
kait. Én nem vadászom, vaddisznóhajtásokon
veszek részt mint kíváncsiskodó a hajtósor-
ban. Az így szerzett tapasztalataim vászonra,
papírra olykor fára kerülnek. Lehetôségem
adódott több könyv illusztrálására is az évek
során, egy éve pedig a Magyar Vadászlap il-
lusztrátoraként dolgozom.

Leginkább a realizmus a kifejezôeszkö-
zöm. Nem tagadom meg a hagyományosat
amit a régi nagy mesterek ránk hagytak.
Megpróbálok erre építkezni. Csodálom
Sishkin részletességét, szinte megfogható va-
lóságát; Balogh Péter kivételes tehetségû gra-
fikusunk  szenvedélyes, ôszinte, tiszta rajzait.
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Tisztelt Csongrád megyei vadászok, vadászjelöltek,
Hölgyeim és Uraim!

Ismét eltelt egy év, és a Vadászrész 2013. évi
ünnepi jellegû száma ismét a vadászok aszta-
lára kerül. Nem kis örömmel vállalkoztam pár
sorban összefoglalni a 2013 évben történteket
a saját gondolataimmal kiegészítve, nem el-
rontva az Ünnep hangulatát…

A 2013-as év több olyan dolgot hozott is-
mét, ami a vadászok számára kedvezô válto-
zásokat jelent, és amelyekkel megint közelebb
kerültünk az európai polgár szintjéhez is.
Egyszerûbbé vált a fegyvereink tartása, a mû-
szaki alkalmasság és az egészségügyi alkal-
masság elbírálása is, és a vadhús felhasználá-
sát illetôen is megjelentek kedvezô tendenci-
ák. Megtörtént hivatásos szakmájának vadá-
szok régóta áhított elismerése, hiszen immár
rendészeti feladatokat ellátó hivatalos szemé-
lyekké váltak annak minden megszerzett jo-
gosítványával, elônyével és hátrányával
együtt.

Tisztelt vadász barátaim, ismerôseim,
munkatársaim!

Lehetünk elégedettek az elért eredmények-
kel, hisz ezekre régóta vártunk, és az, amire
sokat kell várni, már részleteiben is elégedetté
teheti a várakozókat. Azonban számos dolog-
ban csak rész-sikereket értünk el. Ez azonban
arra sarkall, hogy folytassuk a megkezdett
munkát.

Szeretném elsôsorban, ha 2014. évben
megszületne a régen várt vadászvizsga rende-
let amely olybá tûnik, valami miatt nem
akar/tud kiteljesedni, valami miatt nem a
többség véleménye került bele a tervezetbe. A
tervezett szövege megcélozza az elkerülhetet-
len a változtatásokat, a szándék azonban né-
hány ponton félresiklik a rendelet-elôkészítés
útvesztôiben. A régóta várt eljárásrend, mely
megkövetelné az olyan kötelezô tanfolyamok
tartását, mely magas szintû fegyver-kezelési
biztonságot eredményezne, mely alapos isme-
retekkel látná el a vizsgázót a vadászat és vad-
gazdálkodás sportvadász számára szükséges
elméleti tudással, talán kevésbé váltott ki ben-
nem éles kritikát. A gyakorlati ismeretek vi-
szont felháborítóan leértékelôdnek! A sörétes
fegyverrel történô vizsga követelményeinek
például semmi köze ahhoz a törekvéshez, me-
lyet ugyanezen tervezet bevezetôje megfogal-
maz, egyszerû talált-nem talált kérdéssé silá-
nyítja, nem törôdve azzal, hogy a most vizsgá-
zott „vadászok” jó része életveszélyes a vadá-
szatokon és azok szünetében! 

A társasági törvény is kedvezô változásokat
hozott, azonban sajnos a vadászatra jogosul-
tak döntô része komoly problémákkal küzd a

különféle adó, és felügyeleti problémák admi-
nisztratív lerendezésével.

A vadkár kérdése sem került nyugvópontra
a mai napig sem. A gazdák érthetôen nem
óhajtják a termésük egy részét a számukra
semmilyen hasznot nem eredményezô vadak-
nak átengedni, sôt számos mezôgazdasági
vállalkozás eleve kalkulál a vadkárral… Ki-
termelni pedig egyre nehezebb lesz, mert a
vadászatot és vadgazdálkodást érintô ágaza-
tokban a magas ÁFA rendkívüli mértékben
visszafogja a fejlesztést és a fejlôdést! 

A vadásztársasági tagok a magas tagdíjat
mind inkább befektetésnek tekintik, és azt
vissza akarják kapni, és nem csak lehetôség-
ben, hanem „megehetô” formában, kilóban,
vagy trófeában mérve! Ezt a mértékû vadá-
szati igényt csak mesterségesen elôállított va-
dászati lehetôségek tudják biztosítani Ez
azonban messze van a „klasszikus” vadgaz-
dálkodástól…

A hivatásos vadászokat sem kell irigyelni,
legtöbbjük igyekszik ebben a szituációban is
megtalálni a megoldást a naponta változó el-
várásokra, azonban nem lehet elvárni meglett
emberektôl, hogy napi 12-16 órát álljanak
rendelkezésre ahhoz, hogy valahogyan „meg-
termelôdjék” a minimálbérre, és a minimális
utazásra-telefonálásra költhetô pénz, és eköz-
ben még különféle egyéb feladatokat is el kell
látniuk a privát életük egyébként bizonyosan
nem gondtalan vitele mellett…

A sportvadászok több mint 50 %-a kizáró-
lag vendég-, vagy bérvadászként vadászik. te-
vékenység során gyakorolja a vadászatot. Elô-
nyös, hogy kísérôvel könnyebb az elboldogu-
lás, kisebb a veszély, de a vadászat „csínja-bín-
ja” megismerésének, netán megtanulásának
egyre kisebb az esélye. A vadászok, akik leg-
többen „alanyi jogon” szereztek jogosítványt a
vadászatra, és nem járták ki a vadászjelöltek
korábban igencsak hatékony iskoláját, azok
sajnos soha nem fogják megérteni, hogy mi-
ért kell esetenként leereszteni a fegyvert, mi-
ért nem lehet azt megtenni egyik helyen mint
a másikon, hogyan okozhat saját magának és
másnak is nagy bajt, ha a vadászláz elkapja…

A vadászati szervezeteket sem szeretném
kihagyni a megjegyzések közül, mert ott is
van még tennivaló bôven… A kamaránál el-
indult a tisztújítás, és több megyében is telje-
sen kicserélôdött a vezetés. Jövôre az országos
vezetést is újra kell választani. A vadászszö-
vetségeknél késôbb lesz a forduló, ott legtöbb
helyen évek múlva lesznek a választások. A
szakmai köztestület – vadászkamara – to-

vábbra is azt gondoljuk, nem igazán tudja a
valódi és érdemi funkcióját ellátni, hiszen
sem a vadászkamarai törvény, sem a vadásza-
ti törvény jelenlegi formájában nem megfele-
lô az egyes problémák megoldására. A va-
dászszövetségek sem egységes elvek mentén
igyekeznek regionálisan megoldani a megyei
vadászatra jogosultak összefogását, azonban a
helyenként 20-40 %-os szervezettség, és a
sokszor egyszerû anyagi megfontoláson ala-
puló „széthúzás” sem segíti a közös elôreju-
tást! A vadászati hatóság berkeiben jelenleg
nincs nagy mozgás, de az újabb feladatok, a
nem mindig átgondolt utasítások megvalósí-
tása, az egymással torzsalkodó földtulajdono-
sok és vadászok, vadászatra jogosultak közöt-
ti vitákban az ütközô-zónában tartózkodás
nem mindig a leghálásabb dolog…

Remélem, hogy a 2014. évi parlamenti és
kamarai választások során, egyaránt olyan
szereplôket sikerül majd pozícióba juttatni,
akik folytatják a megkezdett munkák. Akik
nem térnek el arról a megkezdett útiránytól,
amely a magyar vadgazdálkodás elismerése
és vadászat a támogatásának és támogatott-
ságának növelése. Bízom abban is, hogy a fen-
tebb kifejtett gondolatokból egyre több fog a
közeli jövôben számunkra kedvezôen változ-
ni, letisztulni és a javunkat szolgálni! 

Azt kívánom minden Csongrád megyei, és
azon kívül élô magyar hivatásos és sportva-
dásznak, hogy legyen a következô évben agilis
országos kamarai vezetésünk, amelyik megta-
lálja a hangot és a lehetôséget az új ágazati és
kormányzati irányítással. Legyen számos le-
hetôségünk a vadászat és a szakszerû vadgaz-
dálkodás élvezetes gyakorlására, gyarapodjon
az élmény-, és trófea-gyûjteményünk, és le-
gyen még egyszerûbb, egyszer s mind gördü-
lékenyebb a vadásszá válás, a fegyver vásárlá-
sa és tartása. Tovább egyszerûsödjenek a vad-
hús felhasználásának szabályai, mehessünk
végre szalonkázni a mintagyûjtés helyett, és
szülessen egy olyan vadászati törvény, ame-
lyet mi Vadászok is magunkénak érezhetünk,
nekünk/értünk van, és úgy szabályozza vadá-
szati tevékenységünket, hogy az mind a szû-
kebb közösségünknek, mind az országnak
hasznára váljon!

Isten áldása mindannyijukra, legyen bol-
dog és békés a Karácsonyuk, sikeres és ered-
ményekben – különösen vadászati eredmé-
nyekben – bôvelkedô a 2014-es esztendejük!

A Csongrád megyei Vadászkamara és Va-
dászszövetség nevében:

Hegyes Zoltán elnök
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Régimódi történet
„Nem Pesten történt, amit most hallotok,

Ott ily regényes dolgok nem történnek.”
(Petôfi Sándor: A négyökrös szekér)

Az esemény, melyet most papírra vetek, las-
san húsz éve öregbíti ismereteimet. A szerep-
lôket nem nevesítem, mert így nemcsak ôk
szembesülhetnek az igazsággal, hanem má-
sok is. ôzbakra érkeztek vendégek Dunántúl-
ról.A vendéglátók összeszedtek négy-öt bakot
a tagságtól, mint tagi kilövéseket és erre jött
két vendég a Balaton felvidékrôl. A társaság-
nak úri tagjai terepjáróra ülének, de igen ne-
hezen akart összeállni a hét végi vadászat te-
ríték-képe, olyannyira, hogy amikor a vendé-
gekkel az utolsó kimenetelhez érkeztünk és
még két bakot lôhettek volna. Az általam el-
lenôrzött területre két ismert és könnyen fel-
ismerhetô bakra elengedtem az egyik tagtár-
samat az egyik vendéggel, én pedig a másik
vendéget vittem a másik vendéglátóval. Tíz
órára beszéltük meg a találkozást a Tisza-gát
mellett. A mi bakunk meglett, de a másik, hi-
vatásos vadász nélküli páros üres csomagtar-
tójú terepjáróval érkezett. A találkozó színhe-
lyén az általam kísért vadász vendéglátója be-
nézett a Niva csomagtartójába, majd összené-
zett annak sofôrjével. Furcsa volt valahogy ez
a nézés, úgyhogy én is belestem a kocsi hátul-
jába, de ott csak üres mûanyag zsákokat lát-
tam. A vendégek elutaztak, jöttek jövôre, sôt
két év múlva is.

Az ominózus alkalom után két évvel késô
ôsszel tagtársaim a Dunántúlra mentek vad-
disznóra vadászni vendégségbe, és engem is
elvittek. Ottlétünk másnapján polihisztor
vendéglátónknál ebédre voltunk hivatalosak.
Amit a vadászfeleségek az asztalra tettek
gombás vadétkeket, az a gasztronómia csodá-
ja volt. Ám ebéd után, az esti les elôtt volt
idôm végignézni a vadászszoba trófeáit. Elé-
gedettem nyugtáztam, hogy a szentesi ôzbak-
ok verik a bakonyaljaiakat. Ám váratlanul egy
ismerôs, nagy hatos bak elôtt álltam meg, s a
levegô megfagyott. Úgy éreztem magamat,
mint Edward király walesi lakomáján az urak,
amint belépett egy ôsz bárd. Arany János ver-
sében : „Szó megszakad, hang fennakad,
lehellet megszegik…”

- Ha megmondom, hogy ez a bak hol élt,
megmondjátok, hogy mikor loptátok el? –
szakadt ki belôlem a kérdés.

A válasz ugyanaz a cinkos összenézés volt,
mint két éve, a Lándor partján. Tudtam, hogy
nem tévedek. S már mondták is az igazságot.

- Amikor kiengedtél minket, hogy a két je-
gyes bak közül valamelyiket meglôhetjük,
egyiket sem találtuk, de ez jött ki – volt a vá-
lasz. Közel jártam az agyvérzéshez, olyan ide-
gesség jött rám. Remegô udvariassággal vála-
szoltam.

- Köszönöm az eddigi vadászatot és ven-
déglátást, de a továbbiakban nem kívánom a
lábamat a vadászterületetekre tenni!

- Te hülye vagy! – volt az egyöntetû véle-
mény a vendéglátóktól és tagtársaimtól egy-
szerre.

- Ha nektek ennyi a bizalom és a barátság,
akkor én tényleg hülye vagyok, de nem változ-
tatok a döntésemen – mondtam csendesen.

Még annyit hozzáfûztem, hogy amennyi-
ben a továbbiakban is igényt tartotok otthon
az ôzvadászataitok során a munkámra, úgy
állok rendelkezésestekre, tudásom szerint.

Még pár évig engem hívtak, de késôbb már
fiatal munkatársamat kérték fel erre a mun-
kára. ô az egyik fôszereplô fia.

Az események után pár évvel fülembe ju-
tottak néhai vadászmesterünk vádló szavai,
miszerint én a vendéglátó vadásztársammal
ôzbakra orvvadásztam a Berekháti Szárító
mögött. Maradék becsületére legyen mondva,
ez a vadásztársam elmondta az orvvadászatu-
kat és az én reagálásomat, éppen úgy, ahogy
megtörtént. A polihisztor vendég is bajuszos
volt, akárcsak én, és a terítéken lévô bak fény-
képezésekor a szárító üzem dolgozói látták az
eseményeket. Ezt évek múltán elmondták ak-
kori vadászmesteremnek, aki speciális ge-
rinccel rendelkezvén nekem nem mondta el a
tudomására jutott dolgokat. A bak egyébként
370 grammos fiatal jószág volt, a -3 pont min-
tapéldája.

Hát így legyen üdve a vadásznak 2013.
karácsonyán…

Pongó Gyula

Erdészeti és vadgazdálkodási technikusok képzése
csongrádon a diana szakképzõ iskolában

A „természet templomának” is nevezett
életközösség az ember hasznát és örömét egy-
aránt szolgálja. Fa- és vadállománya jelentõs
gazdasági érték. Szépsége, csendje, tiszta leve-
gõje felüdülést nyújt a pihenni vágyó ember-
nek. Napjainkban mégis az erdõ környezetvé-
dõ szerepe a legfontosabb.

Módosítja a táj éghajlatát. Szerepet játszik a
terület vízgazdálkodásában, és a talaj védel-
mében. A levelek mûködése elõnyösen meg-
változtatja a levegõ összetételét. Megnöveli
oxigén- és vízgõztartalmát, csökkenti a szén-
dioxid és a por mennyiségét.

Mindez azt mutatja, hogy az erdõ az ember
számára nélkülözhetetlen. Területének növe-
lése és a meglévõk védelme napjaink fontos
tennivalója.

Természetes erdeink mai arculatát az el-
múlt évszázadok természeti erõi formálták,
emiatt is kap kiemelt szerepet a jövõ erdésze-
ti és vadgazdálkodási szakembereinek képzé-
se.

Régóta várt változás következett be az okta-
tás számos szakmacsoportjait, így a mezõgaz-

dasági, azon belül is az erdészeti és vadgaz-
dálkodási szakmákat érintõ területeken. Az
elmúlt években elharapódzott és nagy port
kavart, számos tekintetben törvénytelen fel-
nõttképzési tevékenységek végnapjait élhet-
jük meg az új OKJ rendelet megjelenésével.Az
egyes szakképesítések kizárólagosan iskola-
rendszerben, köznevelési intézmények által
történõ oktathatósága továbbá a szakminisz-
tériumok, ez esetben a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szakképzésbe történõ beavatkozá-
sa vetett véget a szakma további lábbal való
tiprásának. Számos gazdasági társaság, okta-
tó cég áldatlan tevékenysége lehetetlenült el az
említett változások következtében, lezárva egy
viszonylag rövid ám annál kártékonyabb kor-
szakot.

Az Országos Képzési Jegyzékben megválto-
zott névvel, két szakképesítés, az erdésztech-
nikus és a vadgazdálkodási technikus össze-
vonását követõen kezdte meg ez év szeptem-
berében a csongrádi Diana Szakképzõ Iskola
az „új” szakképesítés oktatását. A kizárólag is-
kolarendszerben indítható, de felnõttképzési

munkarendbe illeszthetõ két éves Erdészeti és
vadgazdálkodási technikus képzés mind a
képzõ mind pedig a képzésben résztvevõ ta-
nulók számára hatalmas feladatot jelent az
OKJ rendeletben és a kerettantervben bekö-
vetkezett változások miatt.

A technikusképzés célja, az erdõgazdálko-
dási és vadgazdálkodási munkaterületekre
középszintû vezetõi, valamint magasabb
szakmai igényû fizikai munkakörök betölté-
sére alkalmas szakemberek képzése. A vég-
zettség önálló erdõgazdálkodási vállalkozói
tevékenység folytatására is alkalmassá tesz. A
szakképzésbe történõ belépés feltételei az
érettségi vizsga és az egészségügyi alkalmas-
ság igazolása.

A több mint 20 éves múltra visszatekintõ
Diana Szakképzõ Iskola a 2014/15-ös tanév-
ben is tervezi az Erdészeti és vadgazdálkodási
technikus képzés elindítását, amelyet levelezõ
tagozaton, 18. életévet betöltött felnõttek ré-
szére szervezi.

2013. december 12.

Bozó Tamás
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Nehéz örökség II.
1982-t írtunk. Elnököm, a Hermonikás idô-

pontot jelzett, hogy illusztris vendég érkezik
Budapestrôl szegedi kísérôvel. Mindketten
fontos státuszt töltöttek be ezidôben vadász-
berkekben. Súlyról, korról nem esett szó, csu-
pán csak ennyit mondott: Gyula, lövess egy
selejt bakot a vendéggel!

A 452-es platós UAZ elôállt a megbeszélt
idôpontban, és helyen, s a Szentes-Fábián-
sebestyén közigazgatási határúton kezdtünk
barkácsolni.A vendégek – vendéghívó és pro-
tokoll vendég – hátul foglaltak helyet. Kollár
Pali bácsi tanyájánál kalapemeléssel köszön-
töttem idôs vadásztársamat, alias százados
urat, majd az Ördögdomb dûlôjénél két bakra
lettem figyelmes, amint erôfitogtatással pró-
bálják eldönteni a revír tulajdonjogát. Gyors
bírálat a 7x50-es keres távcsôvel, majd hátra-
szóltam az elvtársaknak: mindkét bak lôhetô,
a bal oldali, dongás bak egy kicsit nagyobb.
Tessék választani és lôni! Rövid diskurzus
után eldördült a lövés, és a bal oldali bak öt-
ven méteres halálvágta után elfeküdt. Kissé
ideges lettem a túl gyorsan terítékre hozott
zsákmány miatt, de gratuláltam a jó lövéshez
és a bakhoz, s átadtam az elejtônek járó töre-
tet. Szigorú nézésû vendéghívónk, aki nem
mutatta ki felhôtlen örömét az elejtett ôzbak
okán felszólított, hogy nézzünk szét Dónáton
és Lapistón. Szentesi kötôdése révén ismerte a
határt. Dél elôtt váltunk el megállapodván,
hogy bírálat után eljuttatom a trófeát Szeged-
re.

Alig egy héttel az esemény után munkatár-
samat vittem a megyeszékhelyre, hogy határ-
ôrségnél letöltött katonaidejét igazolva meg-
kaphassa kisgolyós szolgálati fegyverét. A
Bárka utcában azonban  – míg kollégám pa-
pírjait intézte – én fôszerepet kaptam.

- Gyula, jöjjön be! – szólt az ellentmondást
nem tûrô felszólítás. Rövid köszöntés-váltás
után szônyeg szélére kerültem képletesen és
valóságosan is.

- Mit gondol Gyula, ha én lehozom S. M. elv-
társat, akkor milyen bakot kell vele lövetni? 

- Selejtet – hangzott a rövid, de egyértelmû
válaszom.

- De S. elvtárssal!?
- S. M. elvtárs is olyan vadász, mint maga vagy

én.

Ez a válasz sem elégítette ki a kérdezôt, mi-
re belsô kényszer hatására kifejtettem: én a
fôiskolán úgy tanultam dr. Hagymási László
tanár úrtól, hogy a trófea értékét nem a centi-
ben és grammban mérhetô paraméterek ad-
ják, hanem a körülmények, melyekben fontos,
hogy a kísérô vadász hogyan viselkedik, hogy
s mint mutatja be területét, vadállományát.
Erre már kidôlt az éjjeli edény, s kérdezôm rö-
vidre zárta az áramkört. Két hét múlva újra

összeállt a nagy triumvirátus. Elôzményeként
Hermonikás elnököm közölte, hogy újra va-
dásztatnom kell a két elvtársat, de én csak
gépkocsivezetô leszek, nem én bírálok, hanem
a szegedi elvtárs. Azt is ô mondja majd meg,
hogy mely útvonalon haladjak. Amúgy is hiá-
nyos magabiztosságom ezek után a nullához
konvergált.

A nagy páros összehozott D-oldalon egy
aranyérmes hibázott bakot, amit szemel lát-
hatóan fájlaltam – mármint a hibázást –, utá-
na pedig a TV táblában sikerrel meglôttek egy
legföljebb négyéves, kiváló képességû bakot.
A vadászat alatt beszélgetésünk ugyanolyan
kevés szóra szorítkozott, mint utána elválá-
sunk. A Csongrád Megyei Trófeabíráló Bizott-
ságon megkapta a bak a megérdemelt bronz-
érmet és a -3 pontot, majd elnököm átadta az
elbírált trófeát a szegedi elvtársnak. Számom-
ra elégtétel volt Szente László tanár úr, megyei
vadászmester és Marsovszky István vadászati
felügyelô korrekt döntése, amelyet mint a bí-
ráló bizottság tagjai hoztak.

S. M. elvtársból késôbb S. M. úr lett, de ma
már nem él. A szegedi úr pedig több mint tíz
évvel ezelôtt felajánlotta, hogy tegezôdjünk.

Vélt vagy valós sérelmeinket szabad meg-
bocsájtani, hogy jövôt tudjunk építeni. Erre az
összefogásra biztatok hivatásos és sportvadá-
szokat, vendégeket és vendéglátókat, kísért és
kísérô vadászokat, Dsida Jenô fiatalon elhunyt
erdélyi költônk Psalmus Hungaricus címû
költeményének rövid részletével:

„Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
Üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
Magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szôlôhegyek közt
üljetek mellém… üljetek mellém!”

Ebben a szellemben kívánok áldott Kará-
csonyt és boldog, új 2014-es évet!

Üdv a vadásznak:

Pongó Gyula

VADÁSZBÁL
A Csongrád Megyei Vadászkamara, a Csongrád Megyei Vadászszövetség

és a Csongrád Megyei Vadász Klub
2014. március 1-én (szombaton) 18 órai kezdettel rendezi meg a

IV. Csongrád Megyei Vadászbált.
Helyszín:

Szeged, Halácsy Kúria és Rendezvényház
(Szeged Cserje sor 4 sz. a dorozsmai úton a Baumax melletti bejáró úton)

A Megyei Vadászbálon a zenét a népszerû
Voc-Art együttes szolgáltatja.

A vacsorát asztalra felszolgálva és büfé asztalról lehet fogyasztani.
Szórakoztató mûsor – vadász ruhák divatbemutatója.

Tombola nagy értékû vadászati nyereményekkel.

A bálra tisztelettel hívjuk
és várjuk a megye vadászait családtagjaikkal, barátaikkal együtt!

Jegyeket 2013. január 6-tól lehet vásárolni
a vásárlás sorrendjébeni ülés rend szerint:

a kamarai irodában Kanalas Editnél
(Szeged Római krt. 8/b sz. I.em.) tel.:06-62/420-362

és Dorogi Gézánál (Szeged Szabadkai út 88 sz.) tel.: 06-30/239-4921,
e-mail: geza.dorogi@gmail.com

elôzetes egyeztetéssel.

Részletes információ a Kamara és a Klub honlapján:
www.omvk.csongrad és www.vadaszklubcsongrad.hu
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Mínusz pont: legyen – ne legyen?
Kell nekünk a mínusz pontokat, mint

Demoklész kardját látni a fejünk fölött? A
vadgazdálkodás napszámosai közé tartozok,
kiket a szakma hivatásos vadász néven ismer.
Nem vadôr, mert annak kötelessége és fô
munkája a vadôrzése, nekünk hivatásos vadá-
szoknak pedig erre a fontos tevékenységre
alig jut idônk, lévén, hogy minden más fonto-
sabb – de errôl a témáról majd késôbb nyi-
tunk vitát.

Tavasszal, amikor a fizetô vendégek jönnek
ôzbakra – már ha jönnek – a hivatásos vadász
fô feladata a napraforgó kelések védelme a
mezei nyúl ellenében. Amíg TSz-világ volt, az
átkosban, a mezei nyúl okozta károkat 99 %-
ban elnézték a gazdálkodók, mivel a fômezô-
gazdász, vagy az elnök legtöbb helyen vadász
volt. Tehát lenyelték a békát. Most, amikor
csak a pénz számít, a legtöbb mezôgazdasági
vállalkozó szigorúan jelzi, benyújtja kárigény-
ét, sôt a mi vadászterületünkön van olyan
„gazda” is, aki kétszer-háromszor is vet
ugyanarra a területre egymást követô évek-
ben napraforgót. Ez biztos bevételnek látszik.
Ha másképp nem, hát a mezei nyúl okozta, bí-
róság által megítélt vadkár formájában. Szó-
val 15-20 évvel ezelôtt minden vadôr – akkor
még azok voltunk – kinézett 10-15 bakot sze-
zonkezdésre, mivel akkor még volt idônk erre
is. Mostanra megmaradt a lövetés kényszere,
mely szorítja a jágert, de a szakma megbecsü-
lése is erôsen csorbát szenved. Sok kísérô va-
dász nem érzi saját felelôsségét a vadállo-
mányért, mely gondjaira van bízva, és azon
bakokra is kimondja a halálos ítéletet, melyek

kíméletre szorulnának. Tüzetesebb, többszöri
bírálatot alkalmazva felismernék, hogy még
fiatal a bak a golyóra. Meggyôzôdésem, hogy
állomány védelme érdekében szükség van a
mínusz pontok rendszerére.

Az alábbi verzió élt a mínusz pontok meg-
szüntetéséig.

-1 pont: a bérvadászati érték 25 %-ának el-
vonása,

-2 pont: a bérvadászati érték 50 %-ának el-
vonása,

-3 pont esetében pedig a bérvadászati érték
100 %-át kellett befizetni a nagy kalapba.

Ha rám lenne bízva, akkor ezen összegek-
bôl a vadgazdálkodásra jogosult köteles lenne
hivatásos vadászainak spektívet venni, hogy a
jáger ne tudjon érvelni sem a távolsággal, sem
a rossz látcsôvel. Bizony, az 1970-es, 1980-as
években a német bérvadászok Zeiss márkáik-
kal jobban láttak, mint mi a 7x50-es szovjet
keresôtávcsöveinkkel, mégsem volt több hi-
bás kilövés. Tehát ne legyen a bíráló hivatásos
vadász hiányosan felszerelve, szükséges a
spektív, mégpedig jó minôségû. Legyen érde-
keltté téve a hivatásos vadász, hogy érezze át,
megéri öregbíteni a bakot. Törôdjön az állo-
mányával, no nem úgy, hogy hazaviszi, mivel
az övé.

Az is fontos, hogy a vadászmesterek jobban
értsenek a vadgazdálkodáshoz, mint az alá-
rendeltjeik. „Nem különb a tanítvány az ô
mesterénél!” Ezt a fontos paragrafust immár
több mint 2600 éve lefektették a Szentírásban.

Persze van olyan eset is, amikor bölcs dolog
egy-egy 450-550 grammos bakot kilövetni,
mivel rossz helyen van. No, nem azért, hogy
ne a szomszéd kasszáját erôsítse a bérvadász-
tatás bevétele, hanem azért, mert a közel lévô
forgalmas közút elnyelheti. 1984-ben a csong-
rádi közúti híd elôtt egy tömörkényi lakos ál-
tal vezetett Trabant elgázolta a Tisza zöldárja
által a gát mellé kiszorított páros 10-es, 530
grammos bakot. Az elôzô években ugyanezen
a szakaszon megkímélte a forgalom, bár ak-

kor még csak páros 8-as volt. Nekem akkor
sem volt szolgálati spektívem, így megkértem
munkatársamat, hogy az övével kontrollálja
az én döntésemet, miszerint maradjon még a
bak. Jó volt megkímélnünk? A vadásztársaság
fizetett 2.000 Ft kárt és elesett 300.000 Ft-tól.
Páros 8-asként nem lövettük ki, páros 10-es-
ként elveszítettük.

Érvelhetünk még a mínusz pontok alkal-
mazása ellen azzal is, hogy pénzcentrikus vi-
lágunkban szükség van a bevételre, melyet
bakjaink bérvadásztatásából termelnek meg
a jágerek. Legyen ideje a hivatásos vadászok-
nak az általuk ôrzött vadállomány minôségé-
nek és mennyiségének megismerésére. Elsô
munkahelyem vezetôirôl nem teszek említést
sem, de itt Szentesen már az ötödik vadász-
mester irányít, sôt volt másfél év, amikor az
akkori titkár bírta ezt a vezetôi posztot is. Te-
hát hat elöljárómból csak az elsônek jutott
annyi szakmai látás, hogy beült a hivatásos
vadászok mellé az UAZ-ba egy-egy személyre
két-három alkalmat áldozva, és igényelte,
hogy a vadôrök mutassanak 10-15 lôhetô ba-
kot tavasszal, kicsit, selejtet, érettet és
kapitálisat egyaránt. Ez a vezetôm pártember
volt, és mégis jobban érezte az összefüggése-
ket, mint azóta bármelyik. Ezt a kis kitérôt an-
nak igazolására írtam le, hogy ha a szakmája
gyakorlásával keresi a vadôr a kenyere javát,
akkor tudja a szakmáját és ismeri az állomá-
nyát. Ha még esetleg anyagilag is érdekeltté
van téve a hivatásos vadász a bérvadásztatás-
ban, ez még ösztönözheti is a tisztes helytál-
lásra.

Be kell tartani az ôzállomány gondozásánál
azt a szabályt, hogy a bakok kilövetésénél
45-50 % fiatal egyed, 15-20 % idôs bak és
30-40 % középkorú állat kiemelése az üdvös.
Jó lenne hagyni megöregedni a kiváló bako-
kat, és csak 7-8 évesen kivenni a populáció-
ból.

Nem mondom, hogy én még nem lövettem
mínuszpontos bakot, de amelyikek hibás kilö-
vések voltak, azokat kivétel nélkül gyors, meg-
alapozatlan bírálat elôzte meg. Nem hivatko-
zok optikáim hiányosságára. Amikor még az
ókorban házasságtörésen értek egy nem kato-
likus asszonyt a nem katolikus közösség tag-
jai, és meg szerették volna törvényük szerint a
tettenértet, az egyetlen igaz Jézus Krisztus ezt
nyilatkozta: „az vesse rá közületek az elsô kö-
vet, aki nem bûnös”.

Hát így ítélkezzünk bakokról és egymásról,
hogy mind az ôz-, mind az emberállomá-
nyunk javuló tendenciát mutasson. Nemigen
van az életemben olyan dolog, amire büszke
vagyok, hiszen ha elértem valamit az életben,
azért hálás vagyok, örülök az enyéimnek, de
büszke vagyok szülôfalum vadásztársaságá-
nak általam ismert és ismeretlen tagjaira,
akik abban versenyeznek, hogy ki lô kisebb
agancsú bakot tagi bakban. Kohajdák,
Englerek, Tóthok méltó utódai vagytok! Kö-
szönöm. Legyen üdve a vadásznak is 2013. ka-
rácsonyán

Pongó Gyula
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Erdélyi kirándulás és disznóhajtás a Hargitán…
Már évek óta készülôdünk, de csak most si-

került megvalósítani egy erdélyi kirándulást
és ráadásul összekapcsolva egy igazi székely-
földi, hargitai disznóhajtással. Sokan szere-
tünk Erdélybe járni, aki járt már ott az azért,
aki még nem az meg azért kívánkozik oda.

Aki már egyszer megízlelte a csodálatos tá-
jat, az égbenyúló hegyekkel, hófödte csúcsok,
zúgó fenyvesek, sebes pisztrángos patakok, a
megannyi történelmi látnivaló, völgyekben
megbújó székely falvak kicsiny zsindelyes há-
zikói a kéken füstölô kéményekkel mind-
mind szívet, lelket melengetô látnivaló. A rá-
adás pedig a székely emberek vendégszerete-
te, tiszta ôszinte barátsága – ami felénk egyre
ritkább – örökre „ott ragasztja” az ember lel-
két.

A székelyföldi disznóhajtás is páratlan él-
ményt ad. A vadászat az ismeretlenben, sûrû
ôsfenyvesekben-szálerdôkben, a kanyargó pa-
tak medreket kísérô áthatolhatatlan sûrûk-
ben, a méteres hó, a nehéz terep, a farkas,
medve jelenléte, a sok izgalmas lehetôség és
maga az ismeretlen teszi végtelen vonzóvá.

Magam számtalan alkalommal jártam vé-
gig Erdélyt elsôsorban Székelyföldet, vettem
részt húsznál több alkalommal hajtáson. Sok
élményemet megosztottam már vadász újsá-
gokon és élménybeszámolókon is vadász ba-
rátaimmal, a Vadász Klub tagjaival is.

Érthetôen többen is érdeklôdtek, kíváncsi-
an várták a lehetôséget egy utazásra, mely az-
tán végre 2013 januárjában eljött.

Hosszas szervezés után nyolcan – két kocsi-
val – indultunk útra sok málhával és puskák-
kal felszerelkezve. Úgy gondolom már az is iz-
galmas volt, hogy „csapatként” mentünk és
„lányok” is voltak velünk. Meg is ígértük még
itthon, hogy minden veszélytôl, medvétôl
megvédjük a hölgyeket.

Kisebb körutat történelmi látnivalókkal és
befejezésként a disznóhajtást terveztük az 5
napba. Nem a szokásos Szent Anna tó, Gyilkos
tó, Békás szoros stb. útvonalat, hanem egy
magyar turisták által kevésbé ismert környé-
ket, melyrôl talán nem is tudják milyen sok él-
ményhez lehet jutni.

Szerencsére a határon a fegyverekkel nem
foglalkoztak a vámosok. Jó ütemben halad-

tunk, Sinaia volt az elsô állomás. Kitûnô szál-
lás várt bennünket a késô éjszakába nyúló vá-
rosnézés vörösborozás után. Másnap megnéz-
tük a Peles és Pelisor kastélyokat. Nehéz lenne
szavakkal leírni milyen csodálatos történelmi
emlék, vetekszik a francia és német kastélyok
szépségével – igaz többszörösen is német kö-
tôdése van – az eredeti állapotban levô, jelen-
leg is a király tulajdona (neten bôséges anyag
van róla).

Következett egy kis „szakma”, megnéztük a
Román Országos Trófea Múzeumot, mely
Sinaiától nem messze van. Mondhatom le-
nyûgözô mennyiségben és választékban lát-
hattuk Románia legnagyobb trófeáit! Elsôsor-
ban Ceaucescu által elejtett (ez azért nincs fel-
tüntetve) rekordmedve, vaddisznó, farkas, hi-

úz, kárpáti szar-
vasbika, ôz, fajd
és egyéb trófeák,
diorámák, min-
denféle gyönyörû
preparátum. Sze-
münk-szánk el-
állt a hatalmas
barnamedvéktôl
és a sok világ-
ranglistás trófeá-
tól. Sajnos fény-
képezni csak
„kandi kamerá-
ban” tudtunk, de
azért pár lesi fotó
sikerült (igaz fo-
lyamatosan kap-

tuk mindig az „utolsó” figyelmeztetést). Azért
a bejáratnál a nagy medvével csináltunk egy
csoportképet.

Ezután megnéztük a festôi, magyar törté-
nelmi múlttal is bíró Drakula várkastélyt
Branban. Szintén csodálatos eredeti állapot-
ban felújított – jelenleg a hercegi örökösök
üzemeltetik – egy igazi romantikus ékszerdo-
boz. Érdemes megnézni. Ritkaság a 70 méte-
res mély kútja és a börtön. Az is igaz Drakula
csak, mint legenda köthetô a várkastélyhoz.

Estére már várt bennünket régi ismerôsöm
„Gizi mama” („mama az öreganyád” monda-
ná!) a saját – mesze földön híres – fogadójá-
ban Udvarhelyt fenséges vacsorával, élô zené-
vel és nagy barátsággal, köszöntô italokkal. Jó-
lesett a pacal csorba, a roston sült pisztráng, a
hatalmas adag sültcsülök babfôzelékkel – ki-
nek kenek milyen székely ínyencségre fájt a
foga.

Közben megérkeztek székelyudvarhelyi va-
dász barátaink Jakab Gyuszi bácsi, Bandiék, a
„Doki”, Duna Deltás barátunk, és a Hargita
megyei Küküllô Egyesület vezetôi is, akik ven-
dégeiként veszünk majd részt a vaddisznó-
farkas hajtáson az Egyesület tagjaival együtt.

Megbeszéltük a másnapi haditervet.
Sajnos az eddigi csendes idô kezdett „va-

dabbra” váltani. Már délután is esett a hó, de
estére rendesen szakadt. Ha ez egész éjjel így
tart, akkor igen nehéz dolgunk lesz másnap.

Egész éjjel esett. Lett is néhol – az északi ol-
dalakban és a hófúvásos helyeken – akkora
hó, hogy „egy egér alig fért el a Föld és az Ég
között”! Megláthattuk, tapasztalhattuk, mi-
lyen is a hargitai tél. A közutak jók, a terepjá-
rókkal (kalauz segítségével) azért meg tudtuk
nagy nehezen közelíteni a lövétei „szûz” va-
dászterületet is, ahol már vártak a megyei ve-
zetôk, a helyi Egyesület tagjai, hajtók, kutyák.

Szokásos üdvözlések, baráti kézfogások
(egy kis hazai és oroszhegyi szíverôsítô oda-
vissza kínálása…) után eligazítás. Lôhetô a
vaddisznó minden „változatban”, szavas tar-
vad, farkas is annak aki ezt igazán baráti áron
térítés ellenében felvállalta. Sok a medve. El-
mondják, mit kell tenni ha felénk menekül a
hajtásból. Ha belefér két hajtás lesz, utána fent
a hegyen a menedékházban vendégek va-
gyunk egy igazi székelyes, üstben fôtt vad-
disznyó tokányra pityókával.

Tiszta magyar minden.A szó, a baleseti ok-
tatás tartalma a vadász „ugratás”. Mintha itt
is otthon lennénk. Szívet melengetô dolog ez
600 kilométerre az otthontól.

Nincs hideg, sok helyen hófúvás, szerencsé-
re most már nem esik, de nehéz a terep, ezért
módosítani kell az eredeti terveken is.

Számhúzás – mi fôhelyeken leszünk -, majd
mindenki elindul a felvezetôkkel. Igazi bemu-
tató és vezetéstechnikai próba volt a zúgó pa-
takokon, vízmosásokon, a hófúvásokon a te-
repjáróinkkal az átkelés az Alföldhöz szokott
vendégeknek, de helyt álltak! Van, aki az eliga-
zításon nem vette szó szerint a medvét, mint
„hajtásból menekülô” -t, ezért jobb félni mint
megijedni alapon kért maga mellé kísérôt.

A terület tagolt. Bükk szálerdôk, ôsfenyôk,
patak medrek sûrû bozótos partokkal, mo-
gyoró bokros oldalak…. Ki hova kerül, mind-
két hajtásban izgatottan várja a vadat. Távoli
lövések, száguldó szarvasok, visszatörô kon-
dák, ijedten menekülô medvék, ezek a nap
eredményei.

Mi sajnos nem jutottunk lövéshez, de izga-
lomhoz és hóakadályhoz annál inkább.

Minden felôl fáradtan, küszködve a hóval
érkezünk (aki közülünk nem talált oda az ôs-
redôben a romantikus és barátságosan felfû-
tött menedékházhoz, azt azért szerencsére
megkeresték) a találkahelyre. Jólesett a széke-
lyes tokány elôtte és utána igény szerint han-
gulatkeltôvel.

Este aztán a „Giziben” értékeltük a történte-
ket (és a meg nem történteket), a biztató jövô
érdekében ünnepélyesen aláírtuk az Együtt-
mûködési megállapodást a Vadász Klub tagjai
és a Hargita megyei vadászok nevében. Talán
lesz alkalom a jövôben többeknek is – akár
oda vissza rendszerben – vadászni majd a
vadregényes Hargitában és itthon székely ba-
rátainkkal.

Bizton mondhatom valamennyien szép
emlékekkel jöttünk haza, talán újabb szerel-
meseivel bôvült Székelyföld.
Szeged 2013.

D. G.



Január Február Március Április Május Június

Hét

Ke

Sze

Csütö

Pén

Szom

Vasá

Hold állások:           újhold           holdtölte

Kalendárium Kalendáriu 2014

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1616

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3030

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1414

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1616

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3030

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1515

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2929

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1414

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2828

29

30

31 12 26

10

25

9

24 8

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1313

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2727

28

29

30

6

22 6

22



Július Augusztus Szeptember Október November December

tfô

dd

rda

örtök

ntek

mbat

rnap

Boros Andrea festménye

Kalendárium um 20142014

1

16 30

14

1

16 30

15 29

14 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1212

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2626

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1010

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2525

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2424

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

88

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2323

24

25

26

27

28

29

30

3113 27

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2222

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2222

23

24

25

26

27

28

29

30

31



10 VADÁSZRÉSZ

Változó vadászati jogszabályok
Az elmúlt négy évben számos jogszabály-

változás történt. Összegyûjtöttük a vadgazdál-
kodókat vagy a jövôben vadászni szándékozó-
kat érintô legfontosabb változásokat.

A 71/2011. (IV.28.) Kormányrendelet a köz-
biztonságra különösen veszélyes eszközök-
rôl (más néven a 8 cm hosszabb pengéjû kés,
tôr tartása), a rendelet elôírásai, ránk, vadá-
szokra kedvezôen módosultak.

A 43/2011 (V.26.) VM rendelet az elejtett
vad kezelésének és értékesítésének élelmi-
szer-higiéniai feltételeirôl, amely rendezte a
vadászatra jogosult számára a vadhús köz-
vetlen értékesítése szabályait.

100/2012. (IX.28.) VM rendelet segít eliga-
zodni a külföldön elejtett trófeás vad haza-
szállítása, valamint jogszerû tartása vonat-
kozásában. A jogszabály értelmében bizonyos
fajok külföldön történt, elejtés, illetve azok
trófeáinak szállítása, tartása, bemutatása, or-
szágba történô behozatala, országból történô
kivitele természetvédelmi hatósági engedély
nélkül végezhetô. A rendelet az alábbi vadfa-
jok trófeáira vonatkoznak: siketfajd, nyírfajd,
császármadár, havasi hófajd, csukár, szirti fo-
goly, örvös frankolin, bezoárkecske, európai
bölény, sarki hófajd, barnanyakú szirti fogoly,
vörös fogoly, havasi nyúl, kôszáli kecske, spa-
nyol kecske, barna medve, farkas, hiúz, vad-
macska. Trófeának minôsül a vadászaton elej-
tett egyed azon származéka, amely tárgyi em-
lékként szolgál az elejtô számára.

A 9/2010 (III.18.) EüM rendelet szerint
pszichológiai vizsgálatra csak az elsô fegy-
vertartási engedély kérelmének benyújtását
kérô személy (új vadász) kötelezett.

A 2012. évi CXX törvény az egyes rendé-
szeti feladatokat ellátó személyek tevé-
kenységérôl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módo-
sításáról. A törvény a hivatásos vadászokat a
rendészeti feladatokat ellátó személyek közé
sorolta és a jogszabály 2013. január 1-én ha-
tályba lépett.A Vadászati Hatóság által kiadott
hivatásos vadász igazolványt és jelvényt be-
vonták. Ezután csak a rendôrhatóság által ki-
adott igazolvány és jelvény érvényes.A hivatá-
sos vadászokról a rendôrhatóság nyilvántar-
tást vezet.

A rendészeti feladatokat ellátó hivatásos
vadász a törvényben meghatározott képzési és
vizsgakövetelménynek 2014. január 1-ig, ezt
követôen 5 évente köteles eleget tenni. A jövô-
ben csak rendészeti vizsgával rendelkezô
személyek alkalmazhatók hivatásos va-
dászként.

Fegyvertartási szabályok

A 2012. évi XIII. törvény, valamint annak
végrehajtási rendeletét a 39/2012 (III.12.)

Korm. rendelet. A megjelent jogszabálynak
köszönhetôen a fegyvertartási engedély
visszavonásig lett érvényes, nem kell öt-
évente megújítani. Új fegyver vásárlása esetén
elég a fegyvert egy adás-vételi szerzôdéssel
megkötött vásárlás után rendôrségen bemu-
tatni.A lôfegyverátadás új szabályhoz kötött,
nem kell bemenni a rendôrségre jegyzô-
könyveztetni a szándékot, az átadó az átvevô
magánokiratban rögzíthetik a puska átadását.
A puskák szállításakor a fegyver a gépkocsi
lezárt csomagtartójában hagyható, amikor
a tulajdonos ideiglenesen elhagyja az autót.
Lôfegyverek otthoni tárolására nem csak le-
mezszekrény alkalmas, hanem a kellô erôha-
tásnak ellenálló anyagból készült, biztonsági
zárral ellátott bármilyen, egyéb szekrény is jó.

A 39/2012. (III.12.) Kormány rendelete a
fegyverekrôl és lôszerekrôl szóló 253/2004.
(VIII.31.) Korm. rendelet kiegészült, a házila-
gos lôszerszerelés és -újratöltésre vonatko-
zó szabályokkal. Házilagos lôszerszerelés és –
újratöltés vizsgát követôen, csak engedély bir-
tokában végezhetô. Nem engedélyezett a házi-
lagosan szerelt, illetve újratöltött lôszer forgal-
mazása, átadása.

A Nemzetgazdasági miniszter 12/2012.
(VI.25.) NGM rendelete a fegyverek,
lövôkészülékek, valamint ezek lôszereinek
vizsgálatáról szóló 31/2006,(VI.1.) GKM ren-
delet módosításáról, melynek 2.§ (3) bekez-
dése kimondja, hogy a már használatban lé-
vô vadász és sportlövô fegyverek az idô-
szakos mûszaki vizsgálat alól mentesek, e
lôfegyvereket csak abban az estben kell vizs-
gálatra bemutatni, ha a fegyveren fôdarab
cserét, vagy a teherviselô elemén, az elsütô és
biztosító szerkezetén javítást hajtottak végre.
Ebben az esetben a bemutatási kötelezettség a
javítást végzô, az értékesítés, illetve megszer-
zés esetén – a felek eltérô rendelkezés hiányá-
ban – a fegyvertôl megváló személyt terheli.

Az egységes jogalkalmazás érdekében az
Országos Rendôr-fôkapitányság Igazgatásren-
dészeti Fôosztálya állásfoglalása (2013. 10.
01.) alapján a már használatban lévô, céltól
független vadászlôfegyverek mûszaki vizs-
ga alóli mentessége (ideértve a hivatásos va-
dászok szolgálati vadászlôfegyvereit is) min-
den vadászfegyver tekintetében érvényes. A
hivatásos vadászok munkavégzési célból en-
gedélyezett sörétes vagy/és golyós vadászlô-
fegyvereinek munkaterületen kívüli haszná-
latának nincs akadálya, amennyiben a lôfegy-
ver vadászati célra történô használatát a mun-
káltató elôzetesen írásban engedélyezi, és a
hivatásos vadász a Vtv.-ben meghatározott
feltételeknek megfelel.

A nemzetgazdasági miniszter 30/2012
(IX.28.) NGM rendelete kimondja, fegyvervá-
sárlás esetén, csak abban az esettben kell a

fegyvert mûszaki vizsgára vinni, ha már nem
rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.

(A vadász felelôssége nô, hogy fegyverét
olyan mûszaki állapotban tartsa, hogy a fegy-
ver használójára és közvetlen környezetére ve-
szélyt ne jelentsen.)

A Magyar Közlöny 2013. júniusi 19-i 100.
számában megjelent az emberi erôforrások
minisztere 42/2013. (VI.19.) EMMI rendelete
a kézilôfegyverek, lôszerek, gáz- és riasztó-
fegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeirôl és vizsgá-
latáról szóló 22/1990. (XI.15,) NM rendelet
módosításáról.

A lôfegyvertartási engedéllyel rendelkezô
személy ugyan olyan hosszú idôtartamra
kapja meg az alkalmassági igazolását, mintha
jogosítványhoz kérné.

� a 40. életévet még be nem töltött személy 10
évenként

� a 40. életévet betöltött, de 60. életévét még
be nem töltött személy 5 évenként,

� a 60 és 70 életév között 3 évenként,
� a 70. életévet betöltött személy 2 évenként

köteles idôszakos orvosi vizsgálaton részt
venni.

A vadász akár a vezetôi- akár a fegyvertar-
tási engedélyére meglévô egészségi alkalmas-
ság lejárati idôpontja elôtt kérheti háziorvosá-
tól – a mindkét tevékenységhez szükséges
egészségügyi alkalmassági okirat kiállítása –
a jövôben egységesen induljon az az idôtar-
tam, amelyre az orvosi igazolás érvényes.

48/2013 (VII.9.) EMMI rendelet egyértel-
mûen megfogalmazza, hogy amennyiben az
orvos egy vizsgálat során két igazolást állít ki,
egyet a jogosítványhoz, egyet a fegyvertartás-
hoz, úgy ezért csak egyszeri térítési díjat kell
fizetni, tehát a lôfegyvertartással összefüggô
vizsgálat térítési díjának megfizetése alól
mentesül a vadász.

Ha nem a jogosítvánnyal egy idôben törté-
nik az alkalmassági vizsgálat életkorhoz kö-
tötten:

� ha a kérelmezô a 40. életévét még nem töl-
tötte be 7200 Ft

� ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét
még nem érte el 4800 Ft

� ha a 60. életévét betöltötte 2500 Ft
térítési díj fizetendô.

72/2012. (VII.24.) VM rendelete, amely
módosította a Vadászati törvény végrehajtásá-
nak szabályairól szóló 79/2004. (V:4.) FVM
rendeletét.A rendelet 14 §(3a) bekezdése újó-
lag meghatározza, hogy kik – vagyis mely is-
kolai végzettséggel – mentesülhetnek az álla-
mi vadászvizsga letétele alól. A rendelet azon-
ban azt is kimondja, hogy a mentesség nem
vonatkozik a fegyverismeretre, használatra.
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� ORFK Rendészeti Fôigazgatóság Igazgatás-
rendészeti Fôosztály állásfoglalásának
2013.10.01-i megerôsítése:

Az egységes jogalkalmazás érdekében az Or-
szágos Rendôr-fôkapitányság Igazgatásrendé-
szeti Fôosztálya állásfoglalása alapján a már
használatban lévô, céltól független vadászlô-
fegyverek mûszaki vizsga alóli mentessége
(ideértve a hivatásos vadászok szolgálati va-
dászlôfegyvereit is) minden vadászfegyver te-
kintetében érvényes.

�A hivatásos vadászok munkavégzési célból
engedélyezett sörétes vagy/és golyós va-
dászlôfegyvereinek munkaterületen kívüli
használatának nincs akadálya, amennyiben
a lôfegyver vadászati célra történô haszná-
latát a munkáltató elôzetesen írásban enge-
délyezi, és a hivatásos vadász a Vtv.-ben
meghatározott feltételeknek megfelel.

Orvvadászat
2013. június 1-tôl módosult a Büntetô tör-

vénykönyv, enne következményeként sza-
bálysértés helyett már bûncselekmény-
ként kezelik az orvvadászatot. Orvvadász
az, aki vadászterületen vadászatra jogo-
sultság nélkül vad elejtésére vagy elfogá-
sára irányuló tevékenységet végez. Az új
Btk. nem csak a klasszikus orvvadászatot ren-
deli büntetni, bûncselekménnyé emeli azt a
magatartást is, amikor, a vad elejtésére még
nem került sor, de a magatartás erre irányul.
Ugyancsak orvvadászatnak minôsül, ha vala-
ki a külön jogszabályban meghatározott, a
vadfaj valamennyi egyedére kiterjedô vadá-
szati tilalmi idô hatálya alá esô vadfaj egyedét
ejti vagy fogja el. Szintén orvvadászat bûntett-
ét követi el az, aki a külön jogszabályban meg-
határozott tiltott vadászati eszközzel, tiltott

vadászati módon vagy kíméleti területen vad,
illetve fokozottan védett vagy védett gerinces
állatelejtésére vagy elfogására irányuló tevé-
kenységet folytat. Az orvvadászat, három évig
terjedô szabadságvesztéssel büntethetô.

A Kormány 1380/2013. (VI.27.) Korm. ha-
tározata

A vad védelmét és a fenntartható vadgaz-
dálkodást érintô kérdések megtárgyalásához,
a vadgazdálkodás széles körû társadalmi és
tudományos, szakmai megalapozása, vala-
mint, az állami tulajdonú vad védelméhez fû-
zôdô érdekek közti összhang megteremtése
érdekében 12-12 tagú véleményezô, javaslat-
tevô tevékenységet ellátó Országos Vadgazdál-
kodási Tanácsot (OVT) és Területi Vadgazdál-
kodási Tanácsokat (Tanács) hoz létre.

Seniorvadász-találkozó
Hagyományteremtô céllal került sor az idô-

sebb, 70 év feletti Csongrád megyei vadászok
találkozójára ez év ôszén. A helyszínt a Pit-
varosi Petôfi Vadásztársaság biztosította és
közremûködtek a vendéglátásban is.

A nyilvántartás szerint több mint másfél-
száz „szépkorú” vadász van a megyében, min-
denki kapott meghívót.Az elôzetes jelentkezé-
sek alapján különjáratos autóbusz körjárat in-
dult Szeged-Hódmezôvásárhely-Makó megál-
lókkal.

A buszra az útvonalon felszálló vadászok-
kal és a Pitvaros környékbeliekkel együtt ösz-
szesen mintegy 60 személy – számos vadász-
társaságtól – élt a meghívással. Öröm volt lát-
ni a sok, többnyire ôszbe hajló, a találkozónak
és egymásnak a tiszteletet ünneplô vadász öl-
tözékkel megadó, izgatott vadász embert.

A program szerint elôször megnéztük a Va-
dásztársaság nemrég Európai Uniós pályázat-
ból felújított összkomfortos telephelyét-va-
dászházát, melyet az IB képviseletében Szabó

Mihály mutatott be. Itt kialakítottak vendég-
szobákat, ebédlôt, tanácskozó termet, szabad-
idôs programokhoz bográcsozáshoz szép par-
kot, raktárakat és jól felszerelt fácánnevelôt a
kiszolgáló épületekkel.

A bemutatót és a tájékoztatót követôen a
helyi Mûvelôdési Házban fehér asztal várta a
vendégeket. Hegyes Zoltán a Megyei Kamara
és Szövetség elnöke köszöntötte a megjelente-
ket. Mondandója az idôs vadászok iránti tisz-
teletrôl, köszönetrôl a sok év munkájáért – hi-
szen a ma vadászatát a most itt ülô akkori fi-
atal vadászok alapozták meg – és a további
évekre szóló megbecsülésrôl szólt. Tájékozta-
tást adott az aktuális – fôként az idôsebb kor-
osztályt érintô – vadászati/fegyvertartási jog-
szabályi változásokról, is

A Szabó Mihály kedves családja segítségé-
vel tálalt remek vaddisznópörkölt és finom
italok fogyasztása mellett vidám beszélgetés-
sel telt az idô.

Mindenki talált ismerôst, örömmel fedez-
ték fel egymást
rég nem látott
sok szép vadász
élményt megért
vadász cimborák.
Sorjázták a törté-
neteket – annyi
év után már lehet
kicsit kiszínezni
– parádés lövé-
sekrôl, duplázá-
sokról, „feltá-
madt” rókáról,
toronykakasról és
felhô feletti libá-
ról, de fôként a
régi szép idôk

nagy terítékû vadászatairól folyt a beszélge-
tés.

Elôkerültek a szépasszonyos történetek is,
persze még most is szigorúan név nélkül.
Azért mindenki szóba hozta ám az unokát,
dédunokát, a mostani büszkeségeit is! 

Hihetetlen gyorsasággal telt az idô. A végén
„csattanóként” Hegyes Zoltán karnagyként
megénekeltette a társaságot. Zengett a dal, hi-
ába ez a korosztály még tudja a régi szép nó-
tákat is, úgy mint régen egy-egy jól sikerült
vadászat utáni ünnepeléskor… Akkoriban
még volt erre is idô!

Meghatottan búcsúzott egymástól a legfia-
talabb 70 éves és a rangidôs 86 éves, jó egész-
séget kívánva, hozzátéve: „remélem mindket-
ten itt leszünk legközelebb is!” ôszinte öröm-
mel töltött el mindenkit, hogy az „öregekre” is
gondolt valaki, mert ez bizony nagy szó a mai
világban!

Egyhangú kérés volt, hogy a jövôben is le-
gyen ilyen találkozó és köszönet a most érzett
megbecsülésért, a szeretetért, tiszteletért.
Szép gondolat volt a találkozó és még szebb,
hogy megvalósult. Követendô példa lehet má-
soknak is.

(dorogi)
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2013 évben megvalósult programok: 2014 évre tervezett rendezvények:

2012. December - „Vadászok Karácsonya” 400 adag étel fôzése, kiosztása – 
lebonyolítása a rászorulóknak Szegeden a Dóm téren. ----

Január
-  Erdélyi kirándulás, disznóhajtás a Hargitában.
-  „Családi” vadászat feleségekkel, külföldi vendégekkel 

Ásotthalmon.
- Évzáró taggyûlés.

Február - Klub est szabad program.
- Fehova látogatás.

-  Karikó József mesél „Életem a vadászatról szól”
vetítéssel egybekötve.

- Fehova látogatás.

Március - Megyei Vadászbál
- Megyei Vadászbál
-  Dr. Boros István – elôadása vetítéssel egybekötve

„Vadászat életveszélyes ösvényeken” címmel

Április - Évzáró taggyûlés

-  Fehértó – kirándulás madár megfigyelés,
egész napos kirándulás

- Kecskési „Kakasfôzô Fesztivál”
- Trófea mustra – Ópusztaszer

Május

-  Klub est: Németh Mária és Dr. Boros István
élménybeszámolója.

-  Kecskési Kakasfôzô Fesztiválon részvétel elhoztuk 
fôzésben az elsô díjat.

-  „Csodarét” és gyermeknap családostól,
szalonna sütéssel egybekötve (Ásotthalom)

Június

-  „Agancsmustra” Temesváron.
Trófea bemutató az idény „termésébôl”.

-  Klub est: egy Klub tagunk „pót” lakodalma
és Klub 5 éves „születésnapja”.

- Temes Megyei Vadász Fesztivál Temesvár.

-  Szakmai kirándulás Sopronba a Trófea Kiállításra –
Hídvégi Béla vendégei leszünk.

-  Temes Megyei Vadász Fesztivál – Temesvár.

Július -  Klub est a „hajón” – Klivényiék vendégei voltunk. - Klub est.

Augusztus

-  Dél-Erdély körút: Orsova – Kazán szorosok hajó úttal – 
Hátszeg bölény rezervátum – Retyezát túrák – 
transzfogarasi kirándulás.

-  Fábiánsebestyén Megyei Vadásznap.
-  Csoportos fürj vadászat Temes megyében.
-  Szlovák Országos Vadásznap –

Szent Antal szakmai látogatás.
-  Román Országos Vadásznap –

Gyulafehérvár tapasztalatcsere.

- Klub est.
- Aug. v. szept Csm.-i. Vadásznap.

Szeptember - Klub est szabad program.
-  Egész napos kirándulás Gemencre.

Vad les, kisvasút, szabadtéri piknik.

Október - Klub est szabad program
-  Kirándulás a Duna Deltába.

Horgászat, madár les, fotózás, kirándulás.
-  70 év feletti vadászok találkozója (helyszín késôbb)

November -  Klub est Téma a 2014. évi program.
-  „Vadászok Karácsonya” a Dóm téren.

-  Klub est. Téma a 2015. évi program.

December
-  „Vadászok Karácsonya” a Dóm téren.
-  „Családi vadászat” és „pót” Karácsony, „elô” Szilveszter 

feleségekkel, temesvári vendégekkel Ásotthalmon.

-  „Vadászok Karácsonya” 400 adag étel kiosztása rászoru-
lóknak a Dóm téren.

A Csongrád Megyei Vadász Klub 2013-ban
A Klub megalakulása óta keresi a kapcsola-

tot a megye vadászaival.A programokat igazí-
tani szeretnénk az igényekhez. Felhasználjuk
eddigi tapasztalatainkat, a visszajelzéseket
hasznosítjuk, megtartva a „befogadott” prog-
ramokat de folyamatosan keressük az újabb
témákat.

Továbbra is a vadászati kultúra, a hagyo-
mányok ápolása, az egymás közötti és a hatá-
ron túli kapcsolat ápolása a cél, rendezvénye-
inket ebben a szellemben szervezzük. Próbá-

lunk változtatni a közönyös és minden közös-
ségi eseménytôl „elforduló” szemléleten.

Rendezvényeinken elsôsorban vadászok,
családtagjaik, barátaik vesznek részt. Szak-
mai, sport, határon túli, kirándulásos, csalá-
dos és „vadászos”, meg egyéb programokat
szervezünk idôsebbeknek és gyermekek ré-
szére egyaránt.

Köszönjük támogatóink és tagjaink segítsé-
gét, hiszen a Klub munkája csapatmunka! A
pályázatoknak és támogatásoknak köszönhe-

tôen sikerült rendezvényeinken a részvételt
legtöbbször térítésmentesen lehetôvé tenni.

Külön köszönet a Csongrád Megyei Vadász-
kamarának, mint fô támogatónak! 

Az év során 5 pályázattal próbáltunk sze-
rencsét, 4 alkalommal sikerült kisebb összegû
támogatást nyerni.

Kértük szimpatizánsainktól az adójuk
1 %-át. Köszönjük azoknak, akik ezt megtet-
ték, de fontos tudni, hogy amíg a tavalyi adó-
szabályok szerint jogosultak voltunk 2013-tól,
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Se elôre, se hátra...Klivényi K. és autója jól vizsgázott...

év közbeni jogszabály változás miatt az idén
mégis elestünk ettôl a támogatási lehetôség-
tôl. Reméljük nem lesz változás és 2014-ben
már véglegesen igénybe vehetjük a felajánlott
1 %-okat.

Rendszeres találkozási napunk minden hó
utolsó csütörtökje 17 óra, a Szabadkai út 88
sz. alatt.
Elérhetôségeink, hírek, információk:
http://www.vadaszkamara.hu/ – kamarai
honlapon a Megyei Vadász Klub menü,

e-mail: geza.dorogi@gmail.com
tel.: 06-30/239-4921. A Vadász Klub honlapja:
http://www.vadaszklubcsongrad.hu/

A Klub nyitott mindenki elôtt, barátsággal
várunk minden érdeklôdôt rendezvényein-
ken.

Változások a vadászvizsga
rendszerében

A Vidékfejlesztési Minisztérium
október végén közreadta a vadász-
vizsgát megelôzô tanfolyamról és a
vadászvizsgáról készült rendelet
tervezetét.

A tervezett változtatások:
�Vizsgára jelentkezni az OMVK

bármely területi szervezeténél
lehet.

�A vadászvizsga elôfeltétele va-
dászvizsga-felkészítô tanfo-
lyam elvégzése lenne. Igazolást
csak az kaphatna, aki az elméleti
órák 80, a gyakorlati foglalkozá-
sok 100 százalékán jelen volt.

�Az elméleti képzés legalább 60
óra.

�A gyakorlati foglalkozás (max.
30 fôs csoportokban) legalább 30
óra.

� Kötelezô lôgyakorlat, igazolt
részvétel egy apróvadas és egy
nagyvadas terület vadgazdálko-
dási és vadászati berendezései-
nek bemutatója, a vadászat kü-
lönbözô módjainak természet-
ben modellezett bemutatása is
megtörténik

��A gyakorlati vizsga az elméleti
vizsga elôfeltétele.

�A golyós lôvizsgát gyorsítós táv-
csöves puskával kellene teljesíte-
ni, változatlanul 50 m-re. Álló ôz-
alakra 3 értékelt lövéssel 18 kör-
egységet kellene teljesíteni. Söré-
tes puskával skeet pályán 15 ko-
rongból minimum 6 találat, eb-
ben lenne egy dublé is.

� Marad az 50 kérdésbôl álló teszt
– 60 helyett 50 perc alatt -, a sike-
res vizsgához legalább 40 helyes

válasz kellene, valamint 10 va-
dászható faj idényének meghatá-
rozása legföljebb egy tévesztés-
sel.

� Szóbeli vizsga továbbra is képfel-
ismerésbôl és tételhúzásból áll-
na.

� Tanfolyamszervezésre a magán
és jogi személyeknek kérelemre a
NÉBIH adna engedélyt, amit 5
évente kellene újítani.

�A tanfolyamszervezônek rendel-
kezni kellene, gyakorló vadászte-
rülettel, szemléltetô eszközökkel,
preparátumokkal, szükséges tró-
feákkal, hatástalanított fegyver-
rel, lôszerrel, hang-, és képanyag-
gal.

�A vadászvizsga díja 20.000 Ft,
solymászatra, íjászatra jogosító
kiegészítô vizsga, a mindenkori
vadászvizsga díj 50 százaléka.

� Felsôfokú vadgazdálkodási kép-
zettséggel és az iskolarendszerû
képzésben szerzett középfokú
vadgazdálkodási képzettséggel
rendelkezôknek nem kell va-
dászvizsgát tenniük.

�A tanfolyamok elôadója és veze-
tôje felsôfokú vadgazdálkodási
képzettséggel vagy az oktatott té-
makör szerinti felsôfokú szakirá-
nyú képzettséggel, valamint leg-
alább 5 éves szakmai gyakorlat-
tal rendelkezô személy lehetne.

Eddig, évente megyénkben 120-
150 fô jelentkezett vadászvizsgára.
A vizsgaszabályzat hatálybalépését
követôen a költségek emelkedése,
stb. miatt, a vizsgázók száma vár-
hatóan csökkenni fog.

23. Csongrád Megyei
Vadásznap

A Csongrád Megyei Vadászszövetség,
a Csongrád Megyei Vadászkamara,

a Csongrád Megyei Vadász Klub szervezésében

2014. szeptember 6-án (szombaton)
rendezi a megye vadászai, családtagjaik

és barátaik részére a megyei vadásznapot
helyszín: DESZK sporttelep

A szervezôk tisztelettel hívják és várják a megye
vadásztársaságait, egyesületeit a vadászok

hagyományos megyei ünnepére.

Hagyományos színpadi szórakoztató és szakmai
bemutatók programok, kiállítások, fôzô verseny,
tombola és még számos érdekes esemény várja

a látogatókat.

A részletes tudnivalókról, programokról információ
a Vadászkamara honlapján:

www.omvk csongrad/rendezvények menüben.

Minden Vadásztársaságot, Egyesületet a rendezvényt
megelôzôen levélben kiértesítünk. Várjuk a megye

minden vadgazdálkodóját, szervezetten vegyenek részt
és mutassák be a vadásztársaságot és várjuk 

a vadászokat egyénileg, családjukkal, barátaikkal!

Érdeklôdni lehet a Vadászkamaránál
(Szeged Római krt. 18/b sz. I. em.)

62/420-362 
és Dorogi Géza 30/239-4921 geza.dorogi@gmail.com

Találkozunk a Megyei Vadásznapon!
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Csoportos vadászjegy érvényesítés
ütemezése 2014. évre

2014. január 6. /hétfô/:
9.00 óra Ruzsa és Környéke Vt.
10.00 óra Zákányszéki Ft. Vt.
10.30 óra Öttömösi Ft. Vt.
11.00 óra Pitvarosi Petôfi Vt.
13.00 óra Ásotthalmi Ft. VE.
13.30 óra Árpádhalmi Községi Vt.
14.00 óra Maroslelei Ft. Ve.
14.30 óra Nagymágocsi Farmer Kft.
2014. január 7. /kedd/:
9.00 óra Földeáki Dózsa Vt.
10.00 óra Mindszenti Vt.
10.30 óra Tisza Bk. Vt.
11.00 óra Szegvári Vt.
13.00 óra Szôreg Kübekházi Hh. Vt.
14.00 óra Vásárhelyi Róna Kft. Vt.
14.30 óra Kiss Ferenc Bk. Vt.

2014. január 8./szerda/:
9.00 óra Dalerd Zrt.
10.00 óra Elôre Vt.
11.00 óra Csanyteleki Új Élet Vt.
13.00 óra Székkutasi Petôfi Vt.
13.30 óra Erdôrendezôségi Bk. Vt.
14.00 óra Homoki Nagy István Bk. Vt.
14.30 óra Cserfa Bk. Vt.
2014. január 9. /csütörtök/:
9.00 óra Ôszeszék és Környéke VE.
09.30 óra Csongrád Bokrosi Vt.
10.00 óra Csongrádi Május 1 Vt.
11.00 óra Csanádpalotai Vt.
11.30 óra Királyhegyesi Ft. Vt.
13.00 óra Kiszombori Marosszögi E. Vt.
14.00 óra Deszki Gazdák Vt.
14.30 óra Röszkei Ft. Vt.
2014. január 13. /hétfô/:
9.00 óra Szegedi Felszabadulás Vt.
10.00 óra Balástya Vt.
11.00 óra Móra Ferenc Vt.
13.00 óra Csanytelek és Térsége Ft. Vt.
13.30 óra Domaszéki Ft. Széchenyi Zs. Vt.
14.00 óra Sándorfalvi Vt.
14.30 óra Mórahalmi Árpád Vezér Vt.
2014. január 14. /kedd/:
9.00 óra Dorozsma-Domaszék Vt.
9.30 óra Kistemplom Tanya Vt.
10.00 óra Ópusztaszeri Vízügyi Vt.
11.00 óra Szatymazi Ft. Vt.
11.30 óra Körös-Éri Vt.
13.00 óra Hód-Mezô Vadász Egyesület
13.30 óra Hódagró Zrt. Vt.
14.00 óra Üllés Potyondi Vt.
14.30 óra Eperjesi Gazdálkodók Egyesülete
2014. január 15. /szerda/:
9.00 óra Hunor Vt.
9.30 óra Dél-Tisza Vt.
10.00 óra Mártélyi Vadászok E.
11.00 óra Maros Vt.
11.30 óra Pankotai Agrár Rt.
13.00 óra Fábiánsebestyéni Önkorm. Vt.
13.30 óra Szentesi Hubertusz Vt.
14.00 óra Dr. Nagy Endre Bk. Vt. Szentes
14.30 óra Mentett-Réti Vt.

2014. január 16. /csütörtök/:
9.00 óra Nagyréti Vt.

Szegedfish Kft.
Bogárzó és Környéke Ft. VE.
Bársony István Mg-i Szk. Isk.
Balástyai Ft Vt-t
Gazella Bk. Vt.

10.00 óra OMVV Árpádhalmi VG.
Hód-Vad Vadász és Termv. Khe.
Kék Galamb Bk. Vt.
Királyhegyesi Bk. Vt.
Körös Maros NP Ig. Montágpuszta

11.00 óra Fábiánsebestyéni Kinizsi Vt.
Gyurgyalag Bk. Vt.
Ásotthalmi Bk. Vt.
Szent Hubertus Csm.-i VE.
Sportvadászok Millenium 2000.
Aranyfácán Bk Vt.

Kihelyezett egyéni vadászjegy
érvényesítés 2014-ben

2014. január 20. (hétfô)
9-15 óra Hódmezôvásárhely
Szakszervezetei Vt. vadászháza
Hódmezôvásárhely, Táncsics M. u. 25.
2014. január 21. (kedd)
9-15 óra Csongrád
Diana Szakképzô Iskola
Csongrád, Jókai u. 14.
2014. január 22. (szerda)
9-15 óra Makó
Makói Marosmenti Vt. vadászháza
Makó, Teleki u. 7.
2014. január 23. (csütörtök)
9-15 óra Szentes
Új Barázda Vt. vadászháza
Csallány Gábor part 5. (Liget)
2014. január 24. (péntek)
9-12 óra Ásotthalom
DALERD ZRT. Ásotthalmi Erdészet
Központi épülete, Kiss F. körút 82.

Vadászjegy érvényesítés 2014/2015 vadászati évre
A Kamara címe megváltozott: Szeged,

Római körút 18/b. I. emelet 2. ajtó
Ismét a régi helyen, az új híd lábánál, ingye-

nes parkolási lehetôség a híd alatt.
A korábbi évek gyakorlatát követve a va-

dászjegyek egyéni, és csoportos érvényesíté-
sét 2014. január 6-val kezdjük.

A vadászjegy egyéni érvényesítése mun-
kanapokon 9.00-14.00 óráig, pénteken 11
óráig történik.

A csoportos érvényesítés 2014. január 6-
tól január 16-ig, a kihelyezett vadászjegy ér-
vényesítés január 20-tól január 24-ig tart. Az
egyéni vadászjegy érvényesítôktôl kérjük, ne a
csoportos érvényesítés napjain forduljanak
kamarához. A csoportos vadászjegy érvénye-
sítés ütemezésérôl a vadgazdálkodókat levél-
ben értesítjük.

Költségek:
Vadászjegy ára: 10.000,-Ft.
Kötelezô felelôsség és balesetbiztosítás: A

Garancia Biztosító vadászfelelôsség-biztosítá-
sának díja 1.000,-Ft/év, aki magasabb kocká-

zatvállalási fedezettettel kíván biztosítást köt-
ni 2.000,-Ft/év. (Garanciabiztosítás, csak a ka-
marai tagok részére áll rendelkezésre) Termé-
szetesen, minden vadász azzal a biztosítóval
köt szerzôdést, amelyiket legkedvezôbbnek
ítél.

Kamarai tagdíj 4.000,-Ft/év, változatlanul
tagdíjmentességet élveznek a 70. életévüket
már betöltött, vagy 2014-ben betöltô vadá-
szok.

Az érvényesítéshez vadászjegy, az utolsó
lôjegyzék és érvényes vadászfelelôsség bizto-
sítás szükséges.

A vadászjegy érvényesítéssel vadásztárs
vagy más személy, családtag is megbízható!

Kérjük, az érvényesítéskor a lakcímválto-
zást bejelenteni szíveskedjenek!

Vadászjegy és egyéni lôjegyzék ellopása,
elvesztése, megrongálódása esetén, rendôr-
ségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a
megrongálódott irat ellenében lehet újat igé-
nyelni. Az eljárás díja 5.000,-Ft. Aki rendôrsé-
gi igazolással tudja bizonyítani, hogy okmá-

nyait ellopták, akkor a pótlás díjmentes, min-
den más okból történô pótlás, eljárási díjfize-
tés köteles.

A Vadászjegyek érvényesítését március hó-
napban keddi, szerdai, csütörtöki napon 9.00-
12.00 óra, április hónaptól kezdôdôen hétfôi
napokon 9.00-13.00 óra között végezzük.

Elsô vadászjegyet váltani, valamint vadász-
jegyet, egyéni lôjegyzéket pótolni ettôl eltérô
idôpontokban is lehet.

Az iroda 2013. december 21-tôl 2014. ja-
nuár 5-ig zárva tart.

Komoly Tamás
titkár

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
Hegyes Zoltán

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
Komoly Tamás titkár (30) 239-4922

Márok Tamás fôszerkesztô (30) 913-9205
Mráz János grafika (30) 943-6299
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Nyomás, elôkészítés:
Szoliter Nyomda – Tel.: (62) 222-485

E-mail, telefon
Kérjük a tisztelt vadásztársakat, hogy a
könnyebb kapcsolattartás érdekében va-
dászjegy váltáskor adják meg e-mail címü-
ket és telefonjukat. Az adatokat csak a
Csongrád Megyei Vadászkamara használja
kapcsolattartásra, hírlevelek küldésére.
Köszönjük!
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Minden kedves vásárlónknak Kellemes Karácsonyt és
vadászsikerekben gazdag Boldog Új Esztendõt Kínánunk!




