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PROGRAM:

9.15 – Hubertus-mise

10.00 – ünnepélyes megnyitó

10.45 – kitüntetések átadása

egész nap kísérő- és színpadi 

programok, bemutatók

A
z első versenynapon ünnepélyes 
keretek között vette kezdetét a 
megmérettetés. A rendezvény 
megnyitóját megtisztelte jelen-
létével Csiba Ágota, a Kaposvári 

Szakképzési Centrum kancellárja, Weimann 
Gáborné, a Szakképzési Centrum főigazgatója, 
Madarász Zsuzsanna, a Drávavölgye Tech-
nikum és Gimnázium igazgatója, dr. Neszményi 
Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja és Balogh Andorné
osztályvezető, a Somogy Megyei Kormányhi-
vatal vadászati hatóságának vezetője.

A verseny szervezését több partner is segí-
tette, köztük két állami erdőgazdaság: a SEFAG 
Zrt. részéről Fehér István vezérigazgató, míg a 
Kaszó Zrt.-éről Vereczkey Márton vezérigazga-
tó-helyettes vett részt a megnyitón. 
A két támogató kereskedelmi cég a Kemper Kft., 
amelynek kereskedelmi igazgatója, Tóth Ákos, 
valamint a Pinewood termékeket forgalmazó 
Silver Kiss Kft., amelynek ügyvezetője, 
Kiss András jelent meg a rendezvényen.

A szervezőt, a vadászkamara Somogy megyei 
Területi Szervezetét dr. Kemenszky Péter titkár 
(egyben a Somogy Megyei Vadászok Szövetsé-
gének fővadásza), a vadászkamara Központját 
pedig dr. Jámbor László elnök és Bajdik Péter
főtitkár képviselte. A megnyitón, amely a 
Baranya Vadászkürt Együttes tagjai által fújt 

szignálokkal kezdődött és zárult, elhangzott: 
2018-ban a vadászkamara elnöksége úgy 
döntött, hogy a mindaddig két esztendőnként 
rendezett hivatásos vadász megmérettetése-
ket évente szervezik meg. Ez egyrészről azért 
bizonyult jó döntésnek, mert a neves verseny 
egyben a vadászkamarára mint az egyéni vadá-
szok – köztük a mintegy 2700 hivatásos vadász 
– érdekképviseleti szervezetére irányítja a szak-
mai fókuszt. Másrészről ezek a rendezvények 
kiváló alkalmat nyújtanak a szakmai találkozá-
sokra, beszélgetésekre is, mindamellett, hogy a 
megyéket képviselő legjobb hivatásos vadászok 
egyre színvonalasabb versenyeken kelnek 
birokra. A vadászkamara felismerte, hogy a ver-
seny színvonala és a díjazása is ösztönző kell, 
hogy legyen. Ezt a gyakorlatot negyedik éve 
folytatja és fejleszti, új alapokra helyezve ezzel 
a hivatásos vadászok országos versenyét.

A Somogy megyei Területi Szervezet évek óta 
kacérkodott azzal a gondolattal, hogy megérett 
a nívós megmérettetés megszervezésére és 
lebonyolítására, és idén el is nyerte a rendezés 
jogát a vadászkamara országos elnökségének 
év eleji döntése értelmében. Dr. Jámbor László 
köszöntőjében egyebek mellett elmondta: a ver-
senynek minden évben más megye ad otthont, 
és a szervezők folyamatosan finomítják a rész-
leteket, így a versenyek mindig emlékezetesek 
maradnak a résztvevők és kísérőik számára. 

2018 ÓTA A VADÁSZKAMARA ÉVENTE SZERVEZI MEG A HIVATÁSOS 
VADÁSZOK ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYÉT, AMELYEN AZ ORSZÁG 
VADŐREI – A MEGYEI VÁLOGATÓKBÓL VALÓ BEJUTÁST KÖVETŐEN – 
BIZONYÍTHATJÁK RÁTERMETTSÉGÜKET, ÉS ELNYERHETIK 
„AZ ORSZÁG LEGJOBB HIVATÁSOS VADÁSZA” CÍMET. A RANGOS 
VERSENYNEK IDÉN A KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DRÁVA 
VÖLGYE TECHNIKUMA ÉS GIMNÁZIUMA ADOTT OTTHONT A SOMOGY 
MEGYEI BARCS-KÖZÉPRIGÓCON. A DÖNTŐBE JUTOTT 22 INDULÓ JÚLIUS 
27–28-ÁN MÉRTE ÖSSZE SZAKMAI TUDÁSÁT, A DOBOGÓ ELSŐ FOKÁRA 
A SOMOGYORSZÁGOT KÉPVISELŐ ANDRÁSI ZSOLT ÁLLHATOTT.

A versenyzőkhöz szólva az olimpiai mozgalom 
elindítóját, Pierre de Coubertint idézve emlé-
keztetett: „Nem a győzelem, hanem a részvétel 
a fontos!” Hangsúlyozta: az országos döntőbe 
jutott versenyzők már mind bizonyították 
szakmai felkészültségüket. Szintén kiemelte a 
rendezvény szakmai jelentőségét, közösség-
építő jellegét is. Végezetül megjegyezte: ennél 
jobb helyszínt igen nehéz lett volna találni az 
eseménynek.

Madarász Zsuzsanna házigazdaként úgy 
fogalmazott: az általa vezetett intézmény nem-
csak helyszínt biztosítani, hanem otthont adni is 
szeretne a versenynek. Megköszönve a vadász-
kamara, annak megyei területi szervezete és a 
megyei vadászszövetség bizalmát, emlékezte-
tett: az együttműködés már régre nyúlik vissza, 
és ezt igyekszenek tovább erősíteni a verseny 
két napja alatt.

Dr. Kemenszky Péter a technikai eligazítás 
előtt szintén kiemelte: partnerként tekintenek 
az intézményre, amely méltó helyszínt biztosít 

a megmérettetésnek. Külön hangsúlyozta a 
partnerek által nyújtott segítség fontosságát 
ezen esemény és általában a vadászkamara 
területi szervezete által szervezett rendezvé-
nyek megvalósításában. Véleménye szerint az 
elmúlt években – különösen az elmúlt kettőben, 
amikor is 2020-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
míg 2021-ben Heves megye rendezte a versenyt 
– igen magasra került a mérce, amelyet idén 
talán sikerül még inkább feltornászni. Jelezte 
azt is: bármilyen észrevételt, érdemi kritikát 
köszönettel fogad, hogy a jövőben még tovább 
emelkedhessen a megmérettetés színvonala.

A megnyitót a versenyzők sorszámhúzása 
zárta, ezt követően ebéd következett. 
Az első nap délutánján az indulók a kollektív 
versenyszámokon adhattak tanúbizonyságot 
felkészültségükből, a második napon pedig az 
egyéni feladatok következtek a központi hely-
szín környéki területeken.

Országos Magyar Vadászkamara
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A versenyről általában, a feladatokról részletesen a Nimród Hírlevél 2022 júliusi 
számában jelent meg cikk „Megújul a hivatásos vadászok országos szakmai 
versenye” címmel. A megmérettetés szabályzata elérhető a vadászkamara 
honlapján, a Dokumentumok / Hivatásos vadászoknak menüpontban, vagy 

közvetlenül a QR kód megnyitásával.

Kituno helyszín,
megyei gyoztes

Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke; dr. Kemenszky Péter, a Vadászkamara Somogy megyei 
Területi Szervezetének titkára, Tóth Gergő, Andrási Zsolt és Major Tamás, a verseny helyezettjei, Bajdik Péter, az 

Országos Magyar Vadászkamara főtitkára (fotó: Országos Magyar Vadászkamara | Szabóné Német Judit)
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KÉT KÜLÖNDÍJ IS GAZDÁRA TALÁLT

Tekintse meg a vadászkamara Facebook-oldalán a versenyen készült fotókat!

A Kaposvári Szakképzési Centrum lokálpatri-
óta módon a somogyi versenyzőnek – aki egy-
ben a verseny győztese is – különdíjat ajánlott 
fel, amelyet Csiba Ágota, a Centrum kancellárja 
adott át Andrási Zsoltnak.

Szintén a centrum felajánlása volt egy aján-
dékcsomag az országos megmérettetés első 

hölgy hivatásos vadásza részére. A Vas megyé-
ből érkezett Dugmanits Rékának a felajánlást 
Weimann Gáborné főigazgató adta át.

Mindezen túl a megmérettetés minden in-
dulója és minden jelenlévő ajándékcsomaggal 
térhetett haza.

1.  HELYEZETT: Andrási Zsolt (Somogy megye)
– nyeremény: nettó 500 000 forint
– a Kaszó Zrt. felajánlása: gímbika elejtése 
7 kilogrammos agancstömegig, bőgésben, 
vadászházi szállásellátással
(átadta: Vereczkey Márton, az erdőgazdaság 
vezérigazgató-helyettese)

2.  HELYEZETT: Major Tamás (Nógrád megye)
– nyeremény: nettó 400 000 forint
– a SEFAG Zrt. felajánlása: dámbika elejtés 
3 kilogrammos agancstömegig, barcogásban, 
vadászházi szállásellátással
(átadta: dr. Varga Gyula, az állami erdőgazdaság 
vadgazdálkodási és turisztikai osztályvezetője)

3.  HELYEZETT: Tóth Gergő (Békés megye)
– nyeremény: nettó 300 000 forint
– a Kemper Kft. felajánlása: értékes fűkasza 
(átadta: Tóth Ákos kereskedelmi igazgató)

Az első három helyezett mindemellett 
oklevelet és kupát is átvehetett, valamint 

a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának 
ajándékcsomagját, amelyet Szabó Lászlóné, 
a klub egyik alapítója adott át.

A Vadászkamara a 4., 5. és 6. helyezett 
teljesítményét is elismeri – az oklevelek mellett 
– nettó 100 000 forintos jutalommal, valamint 
a partnerektől is érkeztek részükre felajánlások.

4.  HELYEZETT: Gál Péter (Békés megye)
– a Pinewood termékeit forgalmazó Silver Kiss 
Kft. felajánlása: értékes gumicsizma
(átadta: Kiss András, a cég ügyvezetője)

5.  HELYEZETT: Monoki Csaba (Nógrád 
megye) – a Kemper Kft. felajánlása:
magasnyomású mosó
(átadta: Tóth Ákos kereskedelmi igazgató)

6.  HELYEZETT: Hinkó Miklós
(Pest megye) a Kemper Kft. felajánlása: 
sövényvágó gép
(átadta: Tóth Ákos kereskedelmi igazgató)

SZÉP VOLT,
VADÁSZTÁRSAK!

Június 15-e fekete napként vonul be a 
Csongrád-Csanád megyei hivatásos 
vadász, Auer Mihály életébe. Egy 
sajnálatos tűzeset kapcsán az ő és 
kislánya otthona elektromos zárlat 
miatt kiégett, lakhatatlanná vált. A 
lángok a gyerekszobában csaptak 
fel, és átterjedtek a többi helyiségre. 
Az épület belső része gyakorlatilag 
megsemmisült, ami nem égett ki, azt a 
vastagon lerakódó por és korom, majd 

az oltás során használt víz tette tönkre. Személyi sérülés nem történt. A vadászkamara Csong-
rád-Csanád megyei Területi Szervezete, amint tudomást szerzett az esetről, országos felhívást tett 
közzé Auer Mihály megsegítésére. Hatalmas hálával tartozunk a magyar vadászok közösségének, 
ugyanis a lapzártáig eltelt bő egy hónapban valamivel több mint 1 300 000 forint gyűlt össze, 
ezen felül rengeteg ruhát, konyha- és egyéb bútort, villanyszereléshez szükséges vezetékeket 
és kétkezi munkát – villanyszerelést, festést, kőművesmunkát – ajánlottak fel a rászorulóknak.
Megdöbbentően jó volt látni a vadászok összefogását egy ilyen járvánnyal, háborús helyzettel, 
gazdasági nehézségekkel terhelt időszakban, hiszen mindezen problémák ellenére is rengetegen 
tudtak és akartak segíteni! A pénzügyi támogatást augusztusban adtuk át Misinek, a többi támo-
gatás a ház felújításával párhuzamosan fog megérkezni.

Hevér Zsolt,
a vadászkamara Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezetének titkára

Ha segíteni szeretne 
Auer Mihálynak és kislányának, 

a felajánláshoz itt talál információkat!

EFSA KAMPÁNY - 
ELŐZZÜK MEG AZ 
ASP TERJEDÉSÉT!

Idén is folytatódik az 
Európai Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság (EFSA) 
nemzetközi kampánya, 
amelynek célja az afrikai 
sertéspestis (ASP) felis-
merése, megelőzése 
és az esetek jelentése. 
A szervezet Európa 
délkeleti régiójában több 
fórumon hívja fel az érin-
tettek – köztük idén már 

külön a vadászok – figyelmét a betegségre és megállításának fontosságára. 2022-ben 
több országban az online megjelenésekre helyezik a hangsúlyt, ebben közreműködik az 
Országos Magyar Vadászkamara is.

Tovább részletek honlapunkon!
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Az Országos
Vadásznap
kitüntetettjei

JUNG JENŐ
Nemzeti Vadászrend

1958-ban született Sztálinvárosban, a mai 
Dunaújvárosban. 1984-ben a soproni Róth 
Gyula Erdészeti Szakközépiskolában végzett 
vadgazdálkodási technikusként. Abban az 
évben állt munkába a Mecseki Erdő- és Fafel-
dolgozó Gazdaságnál a sellyei üzemi területen. 
A ranglétrán gyorsan haladva rövidesen 
kerületvezető lett, 1993-tól pedig fővadász-
ként irányította Európa egyik legjobb fővadas 
területét, a sellyei pa gonyt. Emlékeit nagy 
sikerű, „Nagybikákkal Sellyén” című kötetében 
is megörökítette. Sportlövőként, vérebvezető-
ként, vadászkürtösként egyaránt maradandót 
alkotott. Cikkeit számos vadászújságban 
publikálta, jelenleg a Nimród Vadászújság 
főmunkatársa. Pályafutása, elhivatottsága, 
szorgalma, a szakma iránti alázata méltán 
állítja példaként a jövő hivatásos vadászai elé 
és emeli az élő legendák sorába.

Jung Jenőt életútja előtt tisztelegve tüntet-
ték ki a Nemzeti Vadászrenddel az elismerést 
alapító szervezetek: az Agrárminisztérium, az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet, a SEFAG 
Zrt., az Északerdő Zrt., a Zalaerdő Zrt., a Nimród 
Vadászújság, a Nimród Alapítvány és a Vadcoop 
Bérkilövő Vadásztársaság.

KOVÁCS FERENC
Vadászkamara Aranyérme

36 éves, három gyermek édesapja. Miután az ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, Sopronban, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemen szerzett okleveles erdőmérnöki, majd erdő-
mérnök mérnök-tanári végzettséget. Ezt követően az Ipoly Erdő Zrt.-
nél töltötte gyakorlati éveit, majd a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél folytatta 
pályafutását, ahol a Budapesti Erdészet erdőgondnoka lett. 
A fővárosi erdők erdészeti kezelésén túl a vadászati ágazat irányítá-
sa is feladata volt, ami a lakott terület közvetlen közelében gyakran 
komoly kihívásokkal is járt, és a lakossággal való kommunikációt is 
magába foglalta. A Pilisi Parkerdőnél töltött 7 év alatt és 2019-es 
főosztályvezetői kinevezése óta is vallja: a vadgazdálkodás csak a 
társágazatokkal kialakított összhang mellett lehet eredményes. Tag-
ja az Országos Erdészeti Egyesületnek, az Országos Vadgazdálkodási 
Tanácsnak és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács, a CIC 
Magyarországi Nemzeti Delegációjának.

Kovács Ferenc szakmai eredményeit, a vadgazdálkodási ágazat 
és a vadászok adminisztratív terheinek csökkentése, a vadászat és 
vadgazdálkodás modernizálásának elősegítése és az érdekképvi-
seleti tevékenység támogatása érdekében folytatott munkáját az 
Országos Magyar Vadászkamara a Vadászkamara Aranyérme kitün-
tetéssel ismeri el.

ZAMBÓ PÉTER
Magyar Természeti-Vadászati Örökségért Érdemkereszt

Balassagyarmaton született 1958-ban. Nős, három gyermek édesapja. 
1982-ben végzett a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem erdőmérnöki 
karán, okleveles erdőmérnökként. Pályafutását a Pilisi Állami Parker-
dőgazdaság Szentendrei Erdészeténél kezdte, erdőművelési műszaki 
vezetőként. Feladata az erdőfelújítási, vadászati és közjóléti ágazatok 
szakmai és gazdasági irányítása volt. 1993-tól a Parkerdőgazdaság, 
annak átalakítása után a Pilisi Parkerdő Rt. vezérigazgató-helyettes 
főmérnöke. 2000-től a cég, majd jogutódja, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezér-
igazgatója. 2019 óta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért, 
2021-től erdőkért felelős államtitkára. Ezen szervezeti egység alá tar-
tozik a Vadgazdálkodási Főosztály is. 1978 óta aktív tagja, 2010 és 2020 
között elnöke az Országos Erdészeti Egyesületnek. 2013-tól 2015-ig 
az Országos Erdő Tanács elnöke. Alapítótagja a Pro Silva Hungariae 
egyesületnek. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztjét, 2022-ben pedig Bedő Albert Emlékérmet vehetett át. 
Szakmai életútja, a vadgazdálkodási ágazat és a vadászok adminiszt-
ratív terheinek csökkentése, valamint a vadgazdálkodás erdő- 
és mezőgazdálkodással kapcsolatos összhangjának megteremtése 
érdekében folytatott munkája elismeréseként az Agrárminisztérium, 
az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet és a Nimród Vadászújság a Magyar Természeti-Vadászati 
Örökségért Érdemkeresztet adományozta Zambó Péternek.

AZ EGYIK LEGNAGYOBB VADÁSZATI 
KÖZÖNSÉGPROGRAMNAK IDÉN 
A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TISZADOB 
ADOTT OTTHONT, AUGUSZTUS 27-ÉN. 
A VADÁSZKAMARA MEGYEI TERÜLETI 
SZERVEZETE ÁLTAL SZERVEZETT ESEMÉNYEN 
RANGOS ÁGAZATI KITÜNTETÉSEKKEL ISMERTÉK 
EL TÖBB SZAKEMBER MUNKÁJÁT, EREDMÉNYEIT.
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PROF. DR. ILLÉS ÁRPÁD
Magyar Vadászatért Érdemérem

1959-ben született a Heves megyei Rózsaszentmártonban, 
amelynek 2019 óta díszpolgára is. A Debreceni Egyetem 
Hematológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Közéleti és tudo-
mányos munkássága elismeréseként megkapta a Magyar 
Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést.

Elismert és sikeres tudományos és gyógyító munkássága 
mellett a vadászatban lelte meg – már gyermekkorától – 
azt a kikapcsolódási, felüdülési és pihenési lehetőséget, 
amely a teljes embert igénylő, megfeszített munkáját 
ellensúlyozta. Egész eddigi életét az orvoslásnak és a va-
dászatnak szentelte. Vezetőségi tagja volt a korábban már 
gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel kitüntetett Nagyerdő 
Vadásztársaságnak, később jogutódja, a Főnix Vadásztársa-
ság elnöke lett. Ebben a minőségében is a szigorú szakmai 
vadászati elvek képviselője és garanciája a közössége élén.

Lehetőségeihez mérten igyekszik az országos vadászati 
közéletet is támogatni, a tavalyi világkiállításon 506 érmes 
trófeáját állították ki, ezek rendelkezésre bocsátásával 
nagyban emelte a kiállítás színvonalát.

REVICZKY GÁBOR,
a Magyar Vadászok Nagykövete

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színművész évek óta 

működik közre narrátorként és műsorvezetőként 
a Kamerával az Erdőért Egyesület által készített 
filmekben. A közmédiában, az M5 TV-csatornán 

sugárzott „Erdei utakon – Reviczky Gáborral” 
című műsor rendre foglalkozik vadászati témák-
kal is. Azáltal, hogy rengeteg nézőt ér el a televí-
zióban és a legnagyobb videomegosztó oldalon, 
a hetente jelentkező adás érdemben hozzájárul 

a vadgazdálkodásról, a vadászatról szóló hiteles 
információk minél szélesebb körben történő ter-

jesztéséhez. Nem mellékes, hogy Reviczky Gábor 
nemrég a vadászvizsgát is abszolválta.

Az ágazat népszerűsítése érdekében az elmúlt 
esztendőkben végzett munkájáért és annak elis-
meréseként az Országos Magyar Vadászkamara 

Elnökségének felhatalmazása alapján dr. Jámbor 
László, a Vadászkamara elnöke felkérte Reviczky 

Gábort, hogy fent ismertetett munkáját a jövőben 
a Magyar Vadászok Nagyköveteként folytassa. 

A színművész elfogadta a felkérést, így a továb-
biakban e cím birtokosaként járulhat hozzá szak-

mánk és szenvedélyünk népszerűsítéséhez.
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GELLÉR TIBOR
Magyar Vadászatért Érdemérem

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. 
felterjesztésére, az Országos Magyar Va-
dászkamara a Vadászkamara Érdemérme 
kitüntetést adományozza Gellér Tibornak, 
aki több mint negyed évszázadon keresz-
tül volt a legrégebb óta működő magyar 
vadászati szaklap, a Nimród Vadászújság 
munkatársa. Újságírói és olvasószerkesz-
tői munkáját lelkiismeretesen, nagy szak-
tudásról tanúbizonyságot téve látta el. 
Mindig szívén viselte a vadászati sajtó és 
a klasszikus, valamint a kortárs vadász-
irodalom sorsát, ez irányú tevékenységét 
számos kötet igazolja. Gellér Tibor érde-
meit 2020-ban Áder János köztársasági 
elnök a Magyar Arany Érdemkereszttel 
ismerte el.

BENEDEK FÜLÖP
Magyar Vadászatért Érdemérem

Agrármérnök, 1973 óta vadászik. A Tiszapüspöki Hofi 
Géza Vadásztársaság alapító tagja, hosszú ideig el-

nöke is volt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász 
Szövetségnek 35 évig szintén elnöke, az Országos 
Magyar Vadászati Védegyletnek 2000-től 2005-ig 

alelnöke, majd 2005-től 2010-ig ugyancsak elnöke volt. 
2020-ban lemondott a megyei vadászszövetség elnök-

ségéről, de a közgyűlés örökös tiszteletbeli elnöknek 
választotta. Évtizedek óta részt vesz a vadászok 

megyei és országos érdekképviseleti szervezeteinek 
munkájában. Szakmai felkészültségét, kapcsolatte-
remtő képességét, széles körű országos és határon 

túl nyúló ismeretségeit mindenkor a magyar vadászok 
és a vadászat érdekében hasznosította. Nyitott az 

újra, a vadgazdálkodás hatékonyságát, korszerűségét 
szolgáló technológiák, módszerek bevezetését mindig 
szorgalmazta, támogatta. A megyei vadászszövetség 

elnöksége és a vadászkamara megyei területi szer-
vezetének vezetősége egyhangúlag támogatta, hogy 

Benedek Fülöp a vadászok érdekében végzett munká-
jának, egyben életútjának elismeréseként az Országos 

Magyar Vadászati Védegylet kitüntetését, a Magyar 
Vadászatért Érdemérmet vehesse át.

AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPRÓL A VADÁSZKAMARA HONLAPJÁN OLVASHAT 
RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓT.
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A
z előző, augusztusi számban már 
több, a vadászkamara tanácsadó 
testületeként működő grémium 
tevékenységét, a jelenlegi választási 
ciklusra szóló terveit mutattuk be. 

Folytatásként további hárommal ismerked-
hetnek meg az olvasók. A tavaszi tisztújítást 
követően a bizottságok, szakbizottságok 

megkezdték-megkezdik munkájukat. Az előb-
biek létrehozását és működését az Alapszabály 
is előírja, míg az utóbbiak megalakításáról az 
elnökség dönt. Ennek tagjai a jelenlegi válasz-
tási ciklusra átstrukturálták a bizottsági rend-
szert, hogy az érdekképviselet munkáját és az 
ágazatot segítő tevékenységük jobban illesz-
kedjék az aktuális feladatokhoz és kihívásokhoz.

A bizottságok, 
szakbizottságok munkájáról

ÚJABB NÉGYÉVES FELKÉRÉST ÉS MEGBÍZÁST 
KAPOTT A VADÁSZKAMARA OKTATÁSI SZAK-
BIZOTTSÁGA. EZ A TESTÜLET A VADÁSZ-
KAMARA EGYIK STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ 
TÉMÁJÁVAL, AZ UTÁNPÓTLÁS- ÉS IFJÚSÁG-
NEVELÉSSEL, VALAMINT A VADÁSZVIZS-
GÁZTATÁS KÉRDÉSEINEK MEGVITATÁSÁVAL 
MEGBÍZOTT SZAKMAI FÓRUMA. E GRÉMIUM 
ÉLETÉBEN IS ÚJABB KAMARAI CIKLUS VETTE 
KEZDETÉT, AMELYBEN A SZAKBIZOTTSÁG 
VEZETÉSÉVEL AZ ELNÖKSÉG ISMÉTELTEN 
DR. KEMENSZKY PÉTERT BÍZTA MEG.

A szakbizottság tagjainak többsége már korább-
ról is ismert, hiszen az előző négy esztendőben 
szintén részt vettek a bizottság munkájában, 
név szerint: Bögöti Gábor, a Kisalföldi ASzC 
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazda-
sági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
szakoktatója, Fazekas Gergely, a Vadászkamara 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szer-

vezetének titkára, Kasuba András, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Területi Szervezet titkára, 
valamint Kovács Gábor, a Vadászkamara Köz-
pontjának szakmai igazgatója. Az új tagok, akik 
erősítik a már összeszokott bizottság munkáját: 
Harnos Tibor, a Magyar Vadászíjász Egyesület 
tagja és Malgay Viktor, a Kaposvári Szakképzési 
Centrum Dráva Völgye Technikumának és 
Gimnáziumának igazgatóhelyettese.

A bizottság alakuló ülésén meghatározta a 
2022. évi feladatait, valamint ezek végrehajtá-
sához szükséges forrásokat, azzal, hogy a négy 
évre vonatkozó célkitűzéseit egy következő 
ülésén tárgyalja. A szakbizottság, valamint 
annak tagjaiból és egy korábbi titkári értekez-
leten kijelölt, további négy megyei titkárból 
álló munkacsoport fontos feladata egy, az 
egységes vadászvizsgáztatás rendjéről szóló, 
belső kamarai útmutató kidolgozása. Ezentúl a 
bizottság feladata az is, hogy összeállítson egy 
új, a vadászvizsga tananyagát tartalmazó tan-

EGYSÉGES VADÁSZVIZSGÁZTATÁS, ÚJ TANKÖNYV

könyvet, amelynek révén hosszú idő után újra 
saját gondozású és kiadású vizsgatananyaggal 
rendelkezhet a vadászkamara.

Az augusztusi hírlevélben már találkozha-
tott az olvasó a Kisvadász foglalkoztató és 
ismeretterjesztő füzetsorozat ismertetőjével, 
amely anyagának összeállítása, lektorálása 
a bizottság feladata. Az ifjúságneveléssel, az 
ismeretterjesztéssel összefüggésben, illetve 
egy korábbi, megyei területi szervezet által 

megálmodott kezdeményezésből merítve még 
egy projektet ötöltek ki a tagok. 2023 közepéig 
– Lehotay Zoltán animációs filmrendezővel 
együttműködve – a bizottság vadászkamarai 
használatra összeállít és kiad egy karikatú-
rákkal illusztrált, kisiskolások részére szóló, 
egy-egy vadfajt bemutató ismeretterjesztő 
brosúrát.

Berger Andor,
a szakbizottság titkára

HOVA TOVÁBB VADÁSZETIKETT…
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
EGYIK LEGRÉGEBBI BIZOTTSÁGA, A VADÁSZATI 
HAGYOMÁNYOKAT ÁPOLÓ ÉS KULTURÁLIS 
BIZOTTSÁG SZÁMOS PROJEKTET TERVEZ 
MEGVALÓSÍTANI EBBEN AZ ESZTENDŐBEN. 
OLÁH CSABÁT, A TESTÜLET ÚJFENT MEGVÁ-
LASZTOTT ELNÖKÉT NEM KELL BEMUTATNI, 
HISZEN A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 2022-BEN 
ISMÉTELTEN LETETTE A VOKSÁT AMELLETT, 
HOGY Ő IRÁNYÍTSA A GRÉMIUM MUNKÁJÁT.

E bizottság táján is volt némi személyi változás, 
de a bevált csapat összességében maradt. 
A bizottság munkát továbbra is segíti 
Botta Zsófia Anna, a vadászkamara központjá-
nak munkatársa, Andrásfalvi-Faragó Zoltán író, 
újságíró, a Nimród Vadászújság munkatársa, 
a Dióhéj Kiadó alapítója, Merczel István, 
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdőgazdálko-
dási osztályvezetője és Szabó Péter, a Budakeszi 
Vadaspark igazgatója. A bizottság munkájában 
új tagként vesz részt Lóki György, a Vadászati 
Kulturális Egyesület Solymász rendjének elnöke 
és Wallendums Péter, a Magyar VADÁSZLAP 
főszerkesztője. A bizottság alakuló ülésén az 

egyik legfontosabb feladataként a mára lazuló és 
egyre „színesedő” vadászetikát, valamint etiket-
tet tűzte zászlajára. A vadászati hagyományok 
terén sokat deformálódott napjainkban a koráb-
ban megszokott napi rutin. A közösségi oldalak 
révén lépten-nyomon terítékfotókba és míves 
viseletbe botlunk, és számtalan parázs vita folyik 
arról, hogy mi helyes, mi nem, mi az, ami messze 
került a vadászati hagyományainktól. A bizottság 
munkaterve keretében az egyik célja ezért egy-
részt egy kerekasztal-beszélgetés összehívása, 
amely kapcsán a vadászetika, vadászati hagyo-
mányok terén fel lehet vázolni a vitás kérdéseket. 
A rendezvény produktumaként pedig a szak-
területen jártas grémium közreműködésével, 
nyomtatott formában a vadászkamara egyfajta 
„jó gyakorlati útmutatóként” kiadná azt. A bizott-
ság az új feladatain túl az eddig nagy népsze-
rűségnek örvendő programelemeit is folytatni 
szeretné a jövőben, így idén advent időszakában 
a megszokott helyen, a Mátyás-templomban újra 
megszervezi a vadászmisét és az ahhoz kapcso-
lódó vadászkürt- és orgonakoncertet. Várhatóan 
október elején, Albertirsán kerül sor a IX. Nemzeti 
Vadászkürt Versenyre. 
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szeptember 3. 15. Nemzetközi Vadgasztronómiai 
Fesztivál és Fejér Megyei Vadásznap Soponya, Ökocentrum

szeptember 3. Nógrád megyei vadásznap Balassagyarmat, Liget

szeptember 3. Vas megyei vadásznap Körmend, Batthyány-kastély

szeptember 10. Bács-Kiskun megyei vadásznap Kunfehértó, tópart

szeptember 17. Békés megyei vadásznap Gyula

szeptember 17. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
vadásznap Szendrő

szeptember 18. Vadásznap a Királyi Kastélyban Gödöllő

szeptember 30.
a Gerje-menti vadásznaphoz 
kapcsolódóan gyerekfoglalkozások 
(délután)

Albertirsa

október 1. Gerje-menti vadásznap és kürtverseny Albertirsa

október 8. Győr-Moson-Sopron megyei vadásznap 
és gímtrófeaszemle Göbös-major, Ökoturisztikai Központ (KAEG Zrt.)

További részletek, háttér és aláírás az erre a célra létrehozott weboldalon, 
magyar nyelven is: signforhunting.com/hu/

A nemzetközi érdekképviselet így kívánja 
elérni, hogy a brüsszeli döntéshozók tisztán 
lássák az igényeinket, valamint hogy egy 
jelentős társadalmi csoportról van szó. 
A remények szerint ennek tükrében a jövőben 
jobb együttműködésre számíthatunk velük.
Hazánk a legtöbb európai országnál érezhe-
tően jobb helyzetben van, hiszen a magyar 
kormányzat elismeri ágazatunk fontosságát, 
és az elmúlt évtizedben kiemelkedően támo-
gatta a vadgazdálkodást, vadászatot, mint a 

megőrző természetkezelés részét. Azonban 
a magyar vadászati érdekképviseletek – az 
Országos Magyar Vadászkamara és az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet – úgy 
is, mint a FACE tagjai, szolidárisak a viszon-
tagságokkal küzdő európai vadásztársakkal.

Ezért kérjük vadászó és a velünk szimpa-
tizáló honfitársainkat: támogassák a kam-
pányt, és írják alá a petíciót! Erre október 
26-áig van lehetőség.

KAMPÁNY ÉS PETÍCIÓ 
AZ EURÓPAI
VADÁSZAT JÖVŐJÉÉRT
SEGÍTSÜNK AZ EURÓPAI VADÁSZTÁRSAKNAK!

A verseny felkészítő és egyben minősítő verseny 
a Vadászkürtös Európa-bajnokságra. A bizottság 
idén is egyhangúlag támogatja a rendezvényt.
Az elmúlt két évben a testület szervezett erdei 
iskolai előadóknak, ifjúsági nevelőknek szóló 
műhelytalálkozót is, amely kitűnően illeszkedik 
a vadászkamara ifjúsági programjaiba. 
Az évről évre felmerülő, új témákat körüljárva 
várhatóan idén ősszel, tél elején is sor kerülhet 
egy ilyen szakmai találkozóra.

A Nimród Vadászújság is beszámolt korábban 
arról, hogy a Vadászkamara Kürtegyüttes, a 
Kiskunsági Vadászkürt Egyesület és a Koronau-

radalmi Vadászkürt Együttes részvételével 2022 
májusában sor került az I. székelyföldi vadász-
kürt-találkozóra és -tanfolyamra. 
A kezdeményezést tovább gondolva a második 
kürtös találkozót Magyarországon rendezik, 
Kecskeméten, a Vackorvár erdei iskolában, októ-
ber 20–22. között. Ezúttal a három magyarorszá-
gi kürtegyüttes szervezi az eseményt, amelyen 
vendégül látják a székelyföldi kürtösöket. A talál-
kozót a bizottság is támogatja anyagilag.

Berger Andor,
a bizottság  titkára

SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEK A VADÁSZETIKAI VÉTSÉGEKÉRT
A VADÁSZKAMARA – A JOGSZABÁLYBAN IS 
RÖGZÍTETT, 2017 ÓTA ÚJRA MINDEN VADÁSZ 
SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TAGSÁG KÖVETKEZTÉBEN 
IS – A VADÁSZOK TELJES HAZAI KÖZÖSSÉGÉT 
MAGÁBA FOGLALÓ SZAKMAI ÉRDEKKÉPVI-
SELETI SZERVEZET. ENNEK KÖVETKEZTÉBEN 
TÖBB MÁS KIEMELT ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS 
HATÓSÁGI JELLEGŰ FELADATA MELLETT 
FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK AZÉRT IS, HOGY 
VALAMENNYI TAGJA BETARTSA A KÖZÖSSÉGRE 
VONATKOZÓ ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOKAT.

Ha valaki vét ezek ellen, úgy az évek során 
többször megújított etikai szabályzat szerint a 
megyei területi szervezeteknél működő etikai 
bizottságok folytathatnak le elsőfokú etikai el-
járásokat, az esetleges fellebbezések után pedig 
az országos Etikai Bizottság jár el másodfokon.

Az etikai eljárásoknak súlyos vétség esetén 
komoly tétje van, mivel az etikai szabályzat 
szerint kiszabható legsúlyosabb büntetés a ki-
zárás is lehet. Ebben az esetben a vétkes vadász 
csak a kizáró határozat meghozása után két 
évvel vehető fel újra a vadászkamara tagjainak 
sorában, így ebben az időtartamban semmilyen 
módon nem vadászhat és vadászpuska tartásá-
ra sem jogosult. A fenti szankciót eredményező 
ügyek ritkán fordulnak elő, a közelmúltban 
azonban megszületett az első jogerős határozat 

a vadászkamara történetében, amely az eljárás 
alá vont vadász kizárását mondta ki. 
A szóban forgó ügyben a vadászkamara érintett 
területi szervezetének etikai bizottsága kez-
deményezett eljárást egy, a vadászati és a civil 
berkekben is nagy port kavart eset kapcsán, 
amikor is egy nagyvad társasvadászaton hét 
szarvasbikát ejtettek el a résztvevők. Az ille-
gális elejtések bizonyíthatóan a vadászat veze-
tőjének tudtával és beleegyezésével történtek, 
így az ügy kapcsán elsőként vele szemben indult 
el az etikai eljárás. Ennek eredményeképpen 
első fokon kiszabták a kizárást mint büntetést, 
amelyet az országos bizottság másodfokú etikai 
tanácsa is helyben hagyott. A fenti eset nyil-
vánvalóan rendkívül elszomorító, és a hasonló 
ügyek nem tesznek jót a vadászat társadalmi 
megítélésének sem. 
Ha azt szeretnénk, hogy a jövőben kevesebb-
szer fordulhassanak elő hasonló kirívó vétsé-
gek, nem szabad ezeket a szőnyeg alá söpörni, 
hanem kezdeményezni kell az érintetteknek 
és le kell folytatni a szükséges etikai eljárá-
sokat. A vadászok közösségének belső rendje 
és tisztasága csak úgy tartható fenn, ha a sza-
bályok ellen vétőket a saját berkeinken belül is 
kivizsgáljuk és elítéljük.

Rung Áron,
a bizottság titkára

TISZTÚJÍTÁS UTÁN
A vadászkamara országos Etikai Bizottságának elnökét és tagjait is közvetlenül az Országos Küldött-
közgyűlés választja, tisztújítás ebben a testületben is idén tavasszal volt. Az elnök dr. Bárándy Péter 
maradt, aki a szervezet megalakulása óta tölti be a tisztséget. A bizottság kilencfős tagsága, amely-
ből az elnök a másodfokon eljáró etikai tanácsok elnökét és tagjait jelöli ki, nagy tapasztalatú, döntő 
többségében jogi végzettséggel rendelkező szakemberekből áll. A másodfokú eljárások lefolytatása 
mellett a bizottság feladata a vadászkamara etikai szabályzatának és etikai kódexének időközönkén-
ti felülvizsgálata, és az ezekkel kapcsolatban szükséges módosítási javaslatok kidolgozása is.

AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN SZÁMOS, A VADÁSZATOT, 
VADGAZDÁLKODÁST, TERMÉSZETVÉDELMET NEGATÍVAN ÉRINTŐ TÖREKVÉS LÁTOTT 
NAPVILÁGOT. AZ EURÓPAI VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZÖVETSÉG (FACE) EZÉRT 
EGY EURÓPAI KAMPÁNYT INDÍTOTT EL A VADÁSZAT JÖVŐJÉÉRT, AMELY KERETÉBEN 
A SZERVEZET 37 TAGORSZÁGÁBÓL – ÍGY MAGYARORSZÁGRÓL IS – 7 MILLIÓ VADÁSZ ÍRHAT 
ALÁ EGY PETÍCIÓT.
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ersze ez önmagában kevés, a fajta továbbra 
is sérülékeny, minden lehetséges eszközt 
ki kell használni az állomány fenntartása 
érdekében. Minden bizonnyal 
Fodor Tamást és Győrffy Lajost – akiknek a 

fajta megmentését tulajdonítjuk, miután a szocialista 
ideológia révén az erdélyi kopót nemkívánatosnak 
nyilvánították a második világháborút követően 
– megnyugvás töltené el, ha látnák a hazai stabil 
állományt és azt, hogy egy kicsi, de lelkes, elszánt 
közösség gondozza a fajtát. Ugyancsak sikerként 
könyvelhető el az is, hogy hazánkon kívül más 
európai országokban, továbbá a tengerentúlon is 
vannak értékes tenyészetek.

Szintén a klub munkásságának az eredménye, 
hogy a fajta visszatenyésztése után mintegy ötven 
évvel, a 2021. évi „Egy a Természettel” Vadászati és 
Természeti Világkiállítás alatt a 14 vadászkutyás 

rendezvény között szerepelt 
az erdélyikopó-világtalálkozó, 
amelyet a SEFAG Zrt. segített 
partnerként. Képességvizsga, 
tenyészszemle, vaddisznóhajtó 
-verseny, tenyészetek versenye 
és vércsapaverseny is szerepelt 
a találkozó programjában.

A világkiállítás évében az 
egyesület létrehozta és nyil-

vánosan elérhetővé tette a származás-nyilvántartó 
rendszert, amelyben az erdélyi kopó törzskönyvezett 
egyedeinek adatai találhatók 1968-tól – a kezdetektől 
– napjainkig. Mindemellett ez egy komplett tenyész-
tési tanácsadó rendszer, amely a származási adato-
kon kívül kiállítási és munkaeredményeket, fotókat, 

TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDNYI MUNKÁSSÁG ÁLL 
A MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB MINT 
A KILENCEDIKKÉNT ELISMERT MAGYAR 
KUTYAFAJTA HIVATALOS 
TENYÉSZTŐSZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSE MÖGÖTT. 
A KITARTÓ ÉS KÖVETKEZETES MUNKA EREDMÉNYEI 
EGY ILYEN FAJTA ESETÉBEN NEM FELTÉTLENÜL 
LÁTVÁNYOSAK, DE MAGUKÉRT BESZÉLNEK, HA 
ELMONDHATJUK: A HOSSZÚ ÉS VISZONTAGSÁGOS 
ÉVTIZEDEK UTÁN KÖSZÖNI, JÓL VAN. A KLUB 
TAGSÁGA EGYSÉGES, ÖSSZETARTÓ MŰKÖDÉSÜK 
CÉLTUDATOS ÉS SZÁMTALAN RENDEZVÉNYT 
HOZNAK TETŐ ALÁ ÉVENTE.

Utazás az erdélyi kopó körül

tenyésztési adatokat, az egészségügyi szűrések 
eredményeit, beltenyésztettségi és összeha-
sonlító számításokat is tartalmaz. Mindezek 
mellett egy tartalmas és értékes könyvet is 
kiadtak a gondozott fajtáról.

Az erdélyi kopó fenntartása tekintetében 
ezek mindenképpen olyan mutatók, amelyek 
a hosszútávú fennmaradást garantálják. Mind-
ezzel együtt az elért sikereket beárnyékolja 
az a tudat, hogy a mai vadászati gyakorlatba 
nem sikerült igazán átmenteni a fajtát, még 
ha látunk is kifejezetten pozitív példákat, akár 
nagyvad társasvadászati, akár utánkeresési 
munkák terén. 

Az Országos Magyar Vadászkamara nyil-
vántartása szerint – amely szervezet 2002-től 
szervezi és tartja nyilván a vadászati alkalmas-
sági vizsgát tett vadászkutyákat – napjainkig 
mindösszesen 37 erdélyi kopó tett Vadászati 
Alkalmassági Vizsgát (VAV), illetve kapott VAV- 
igazolványt.

Sokan a jogszabályi korlátozást teszik fe-
lelőssé azért, hogy nem igazán vetette meg a 
lábát ez a fajta a társas nagyvadvadászatokon, 
mint hajtóeb. 2017-ben épült be a vadászati tör-
vény végrehajtási rendeletébe, hogy a nagyvad 
terelő-vadászaton a 45 centiméternél nagyobb 
marmagasságú ebek nem vehetnek részt. 

A 45 centiméteres szabály bevezetése való-
ban nem volt szerencsés, de később az erdélyi 
kopó kivétele is nagy vitát váltott ki a Parla-
mentben. Persze nem azért, mert honatyáink a 
nemzeti fajta ellen ágáltak volna, sokkal inkább 
azért, mert nem ezt a szabályozást tartották a 
fajta vadászati alkalmazhatósága rákfenéjének. 
Ráadásul mindez csak a terelővadászatokat 
érintette még akkor is, ha az utóbbi években a 
legtöbb nagyvad társasvadászat terelővadá-
szat volt.

Hibás megközelítés azonban, hogy ez a kor-
látozás lett volna a gátja az erdélyi kopó terje-
désének és állománynövekedésének, vadászati 
alkalmazásának. Az élet igazolta, mert a kiveze-
tés óta sincs nagy áttörés a fajta állományában, 
vadászati alkalmazásában.

MI AZ ERDÉLYI KOPÓ JÖVŐKÉPE?
Magyarország nagyvadvadászati gyakorlata 
átalakulóban van, miután az afrikai sertéspestis 
a keleti országrészben megtizedelte a vaddisz-
nóállományt, de a szarvasfélékkel való gazdál-
kodás költségei is az egekbe emelkedtek. Emiatt 
ezt az állományszintet hosszútávon fenntartani 
nem lehet, vagy legalábbis a legtöbb jogosult 
ezt nem tudja kigazdálkodni. Jogalkotói szándék, 
hogy a klasszikus nagyvad társasvadászati mó-

Az Országos Magyar 
Vadászkamara 

nyilvántartása szerint 
napjainkig mindösszesen 
37 erdélyi kopó tett VAV- 

vizsgát, illetve kapott 
VAV-igazolványt
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2022-BEN IS
PÁLYÁZHATÓ AZ ORSZÁGOS 

VADGAZDÁLKODÁSI ALAP
Idén is hat célterületre adhatók be pályázatok:
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Csaknem valamennyi célterület esetében
jelentősen emelkedtek az elnyerhető támogatási összegek.

A célterületeken belül tovább bővült a pályázható elemek köre.
A célterületen belül az egyes támogatható elemek pályázható összege is emelkedett.

A pályázatok a korábbi években megszokott módon a KAPOR online felületén adhatók be.

HATÁRIDŐK
pályázatok benyújtása: 2022. október 1-jétől október 31-ig,

pályázatok elbírálása: 2023. január 31-ig,
pályázók kiértesítése és szerződéskötés: 2023. február 28-ig,

támogatások folyósítása: 2023. március 31-ig,
fejlesztések megvalósítása: 2023. március 1-jétől 2024. február 29-ig,

beszámoló benyújtása: 2024. március 20-ig.

Az Országos Vadgazdálkodási Alappal kapcsolatban további részletek, aktualitások már 
elérhetők a vadászkamara honlapján!

CÉLTERÜLET CÍME LEGMAGASABB ELNYERHETŐ 
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

2/1. Fás szárú fajokból álló szegélyek, gyümölcsös fasorok kiala-
kítása, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók kialakítása 2 000 000 Ft

2/2. Táplálkozó- és búvóhelyek kialakítása szántóföldi 
kultúrák vetésével 2 000 000 Ft

2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő 
zöldtakarmány keverékek telepítésével 2 500 000 Ft

2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás 4 000 000 Ft

2/5. Ragadozógyérítés, csapdaparkfejlesztés 1 500 000 Ft

2/6. Fácán- és fogolyállomány-gazdálkodás fejlesztése 2 000 000 Ft

dokat (hajtás, terelés) kivezeti a vadgazdálkodá-
si fogalomtárból, csak gyűjtőnévként nagyvad 
társasvadászattal találkozunk a jövőben.

– Kritikus pont a vadászatra jogosult életében 
a napraforgó- és kukoricatáblákban az aratásig 
képződő vadkár. A villanypásztor nem jelent 
teljes megoldást, a táblákba beszabaduló vad-
disznó és szarvas kihajtásában lehet szerepe az 
erdélyi kopónak azzal, hogy önállóan nagy terü-
leteket bejárva megtalálja a vadat és kitartóan 
hajtva kimozdíthatja onnan.

– Ahhoz, hogy az előírt állománycsökkentést 
elérjék a vadászterületek, elképzelhető, hogy 
a több, kisebb terület sok hajtóval történő 
meghajtásáról áttérnek a nagy területek kevés 
hajtóval és kitartóan, szisztematikusan kereső 
hajtóebekkel való átmozgatására. Itt szintén 
számításba jön az erdélyi kopó „füzér”, és külö-
nösen értékes lehet a fajtára jellemző dermedt-
re csaholó hajlam.

– Egyre több utánkereséssel foglalkozó 
vadásztársunk alkalmaz a sebzett vad hideg 

csapájának precíz követésére alkalmas fajta 
mellett a hajszamunkát segítő, úgynevezett 
„elfogó” kutyát is. Itt szintén szóba jöhetnek az 
erdélyi kopók mint segítőtársak.

– Arra is van példa, hogy a jellemzően rövid-
lábú vaddisznóhajtó kutyákból álló falkában 
egy-egy erdélyi kopót is elhelyeznek a hajtott 
terület távolabbi pontjainak átmozgatására.

Az biztos, hogy a fajtagondozónak a fajta 
fenntartása érdekében továbbra is népszerű-
síteni kell az erdélyi kopót mind a civil, mind a 

vadászati közösségekben. Utóbbihoz szükséges 
lehet a mai vadászati körülmények mellett sike-
resen alkalmazott kutyákban jelentkező, kedvező 
egyedi tulajdonságok következetes felépítése, 
valamint a személyes és szervezeti kapcsolato-
kon keresztül minél szorosabb viszony kialakítá-
sa a vadgazdálkodás szereplőivel.

Kovács Gábor,
az Országos Magyar Vadászkamara 

Kinológiai Szakbizottságának elnöke
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