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FŐVÉDNÖKÖK:
dr. Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke

dr. Nagy István
agrárminiszter

Győrffy Balázs
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

dr. Csányi Sándor
az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója

VÉDNÖKÖK:
dr. Kovács Zoltán

nemzetközi kommunikációért 
és kapcsolatokért felelős államtitkár, 

a 2021-es „Egy a Természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás kormánybiztosa,

a Nimród Vadászújság főszerkesztője

Zambó Péter
az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára

Román István
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja

dr. Szalacsi Árpád
a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója

dr. Jámbor László
az Országos Magyar Vadászkamara elnöke

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
A részletes program elérhető az Országos Magyar 

Vadászkamara online felületein: 
omvk.hu; facebook.com/vadaszkamara

Országos vadásznap
TISZADOB, ANDRÁSSY-KASTÉLY      2022. augusztus 27.

Az eseménynek a vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete 

rendezésében a 2021 őszén megújult, impozáns kastélyépület és környezete ad otthont.

A TERVEZETT PROGRAM:

9.15 – Hubertus-mise

10.00 – ünnepélyes megnyitó

10.45 – kitüntetések átadása

Egész nap kísérő- és színpadi 

programok, bemutatók

ESEMÉNYNAPTÁR - VADÁSZNAPOK, VADÁSZATI ESEMÉNYEK 2022-BEN
augusztus 13. Remete István Lövész Emlékverseny Kemenesmagasi, Stüszi Lőtér (Vas megye)

augusztus 20. Tolna megyei vadásznap Sióagárd

augusztus 26. Vadgazdálkodási konferencia és 
hivatásos vadász továbbképzés Zalaegerszeg

augusztus 26. Országos vadgazdálkodási konferencia Tiszadob, Malifer Rendezvényház

AUGUSZTUS 27. ORSZÁGOS VADÁSZNAP TISZADOB, ANDRÁSSY-KASTÉLY

augusztus 27. Regionális favágóverseny és térségi 
vadásznap Bükkzsérc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

augusztus 27. a Vadpörkölt Fesztivál keretében - 
főzőverseny vadászatra jogosultaknak Zalaegerszeg

augusztus 28. Vadászati évadnyitó Bak-Sohollár (Zalaerdő Zrt.)

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.)

ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA
Tiszadob, 2022. augusztus 26.

Az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága a hagyományokhoz híven 
megrendezi szakmai konferenciáját az országos vadásznap közönségprogramjai előtti napon,

„A hazai vadgazdálkodás előtt álló kihívások, ütközési pontok”
címmel.

A rendezvényre 
2022. augusztus 26-án, Tiszadobon, a Malifer Rendezvényházban 

kerül sor.

A rendezvényen elhangzó előadások a vadgazdálkodás jövőjét meghatározó témákat – mint például a vadkár, 
a hivatásos vadászok helyzete, az ólomlövedékek használatának korlátozása, a vadászterületek vízpótlása 

és az afrikai sertéspestissel kapcsolatos tapasztalatok – járják körül, és egy előadás keretében bemutatkozik 
a házigazda Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vadgazdálkodása is.

Az esemény részleteiről – az előadókról és az előadások címéről – a későbbiekben tájékozódhatnak 
az érdeklődők a www.omvk.hu, illetve a facebook.com/vadaszkamara oldalakon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencián a részvétel ingyenes, 
de a terem 200 fős befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni legkésőbb 2022. augusztus 22-éig, a bizottság titkárának, Rung Áron 
vadgazdálkodási főmunkatársnak a rung.aron@omvk.hu címre 

küldött e-mailben lehet. Kérjük, adja meg a jelentkező nevét és a megyét, ahonnan érkezik!
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A
z Országos Magyar Vadászkamara 
tavaszi tisztújítását és májusi elnök-
ségi ülését követően megkezd-
ték-megkezdik munkájukat az érdek-
képviselet újraalakuló bizottságai és 

szakbizottságai. Az előbbi testületek létreho-
zását és működését az alapszabály is előírja, míg 
az utóbbiak megalakításáról az elnökség dönthet. 
Funkciójuk a köztestület életében összességében 
megegyezik: javaslattevő, véleményező és szak-
tanácsadó szerepet látnak el a szervezeten belül. 

Az elnökök és tagok mostanra megkapták – és 
elfogadták – a felkéréseket az elnökségtől, amely 
a szakbizottságok rendszerét is átstrukturálta, 
hogy a vadászkamara munkáját és az ágazatot 
segítő tevékenységük jobban illeszkedjék az 

aktuális feladatokhoz és kihívásokhoz. Hírleve-
lünk mostani és szeptemberi számában ismer-
tetjük ezeknek a szakmai grémiumoknak a követ-
kező időszakra, illetve a tavasszal megkezdett 
vadászkamarai ciklusra vonatkozó munkatervét 
és feladatait.
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Újratervezett bizottsági 
és szakbizottsági munka

A VADGAZDÁLKODÁSI ALAP 2023-AS PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA VOLT A KÖZPONTI TÉMA A VADÁSZ-
KAMARA VADVÉDELMI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI 
BIZOTTSÁGÁNAK TISZTÚJÍTÁS UTÁNI ELSŐ 
ÜLÉSÉN. A TERVEZETT PONTOSÍTÁSOKON TÚL 
A TESTÜLET KIEMELTEN FOGLALKOZOTT 
A VADÁSZTERÜLETEK VÍZELLÁTÁSÁNAK JAVÍ-
TÁSÁT SZOLGÁLÓ CÉLTERÜLET ÚJABB, LEHET-
SÉGES IRÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSÁVAL.

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés után 
a bizottság június 1-jén tartotta alaku-
ló ülését, és maratoni hosszúságú tanács-
kozással kezdte meg a munkáját. Miután 
Kasuba András elnök bemutatta a bizottság 
tagjait, Bajdik Péter főtitkár köszöntőjében 
hangsúlyozta: az ágazat előtt rendkívül ösz-
szetett feladatok állnak, és ezek megoldásában 
hangsúlyosnak kell lennie e testület szerepé-
nek. Egyebek mellett kiemelte: az újonnan ki-
alakult, nehéz gazdasági helyzetben a vadgaz-
dálkodóknak a korábbinál nagyobb problémákat 
jelent majd a vadkár, miután – a vaddisznóál-
lomány afrikai sertéspestis megcsappanása 
miatt – a szarvas által okozott károk kerülnek 
előtérbe. Ezeket súlyosbítja a mezőgazdasá-
gi termelés költségeinek emelkedése. A szar-
vas mellett újabban egyre több vadgazdálkodó 
számára a mezei nyúl által előidézett károk is 
fejtörést okoznak. Emlékeztetett: az érdek-
képviselet e bizottságának feladata egyebek 
mellett az alap pályázati felhívásának éven-
kénti aktualizálása. Idén a vadászkamara ismét 
500 millió forintot különít el a vadászatra 
jogosultak gazdálkodásának támogatására. 
Ezt a forrást mindenképp fenn kívánja tartani 
a szervezet a vadgazdálkodás körülményeinek 
fejlesztésére anélkül, hogy az elaprózódna.

Első napirendi pontként Máté András ter-
mészetvédelmi biológus, meghívott szakértő 
tartotta meg előadását, amelyben az alapnak a 
vadászterületek vízellátásának javítását szol-
gáló célterületét véleményezte, rámutatva új, fi-
nanszírozható lehetőségekre. (A szakember, aki-
nek agrárszaktanácsadó cége is van, és ügyfelei 
15 000 hektárnyi területen gazdálkodnak, a va-

dászkamara 2022. márciusi, a vizes élőhelyekről, 
az azokhoz kapcsolódó lehetőségekről és köte-
lességekről szóló konferenciájának is előadója 
volt.) Meglátása szerint az egyik fő kérdés, miként 
tudnak a vadászatra jogosultak megállapodni a 
vízüggyel oly módon, hogy a pályázat keretében 
vízmegőrző műtárgyakat lehessen telepíteni, 
elsősorban mesterséges vízfolyásokon. Olyan 
berendezésekről lehet szó, amelyek bukógát-
ként működhetnek, így az év egy szakaszában 
– amikor van vízmozgás – a víz ne álljon meg, ne 
pangjon. Ilyen megoldás szóba jöhet szántóföldi 
környezetben lévő csatornáknál is, a növényter-
mesztés veszélyeztetése nélkül. A gyepterületen 
futó csatornáknál pedig kifejezetten segíthetik a 
mezőgazdaságot az ilyen műtárgyak, miután hoz-
zájárulnak a talajvízszint emelkedéséhez.

Máté András szerint az országban számos víz-
ügyi szakértő dolgozik, akiket szintén be lehetne 
vonni a munkába. Ők végezhetnék el a szükséges 
méréseket a vadgazdálkodó felkérésére, miután 
az jelzi, hol szeretne vizet megőrizni. Termé-
szetesen egyetértés kell a földtulajdonosokkal, 
földhasználókkal is, szükség lesz a hozzájáru-
lásukra, és ha mindez szintén rendelkezésre áll, 
meg lehet keresni az illetékes vízügyi igazgató-
ságot, és megállapodást kötni vele. Mindezeket 
követően a kivitelezés költsége néhány tízezer 
forint, a földmozgatás még egyszer ilyen nagy-
ságrendű tétel.

Az elhangzottak tükrében a bizottság a fent is-
mertetett lehetőség beépítését tervezi az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Alap 2023. évi felhívásába, 
amelyet augusztusban véglegesíthet a testület, 
majd az elnökség. A felhívás így – miként az el-
múlt években is – augusztus végén jelenhet meg 
a vadászkamara honlapján. A végleges változat-
ban várhatóan – egyéb pontosítások mellett – az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján több célterület-
nél emelkedhetnek a támogatási összegek.

Az ülésen a bizottság elfogadta 2022. évi mun-
ka- és költségtervét is, valamint egyeztetett az 
idei országos vadásznaphoz kapcsolódó szakmai 
konferenciáról.

Országos Magyar Vadászkamara

A VÍZELLÁTÁS KERÜL AZ ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI 
ALAP FEJLESZTÉSEINEK FÓKUSZÁBA
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ELŐTÉRBE KERÜLNEK 
A GAZDASÁGI KÉRDÉSEK

A VADGAZDÁLKODÁS A VADÁSZATHOZ ÉS 
A VADHOZ KAPCSOLÓDÓ KERESLET IGÉNYE-
INEK TELJESÍTÉSÉT IS SZOLGÁLJA, ÉS PIACI 
KÖZVETÍTŐKÉNT HASZNOSÍTJA A VADAT MINT 
TERMÉSZETI ERŐFORRÁST. A VADÁSZHATÓ 
FAJOK ÉLŐHELYE A TERMÉSZETI KÖRNYEZET, 
AMELYET MÁS ÁGAZATOKKAL KÖZÖSEN KEZEL 
ÉS HASZNOSÍT A VADGAZDÁLKODÁS, DE MIND 
ÖKOLÓGIAI, MIND ÖKONÓMIAI SZEMPONTBÓL 
A SZEREPE MÁSODLAGOS, LEHETŐSÉGEINEK 
HATÁRAIT AZ ELSŐDLEGES ÁGAZATOK ÉRDEKEI 
JELÖLIK KI.

Az idén tapasztalható költségnövekedést 
a vadgazdálkodás sem tudja lekövetni, ezért a 
gazdasági kérdések az érdekképviseleti szerve-
zetnél is előtérbe kerülnek. A vadászkamara a 
hivatásos vadászokat és a vadászatra jogosul-
takat kiemelten támogatja 2022-ben: az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Alap 500 millió forintos 
forrásán felül új, 350 millió forintos pályázati 
lehetőséget biztosít a hivatásos vadászok esz-
közállományának javítására, korszerűsítésé-
re. Ezenfelül 250 millió forint a már évek óta jól 
működő programok (ifjúságnevelés, a hivatásos 
vadászok szakmai felkészültségének és mun-
kafeltételeinek javítása, a vadászat társadalmi 
megítélésének javítása, kutatások, vadhús nép-
szerűsítése stb.) finanszírozását szolgálja, tehát 
a vadászkamara, közvetlenül vagy közvetve, 
összesen 1,1 milliárd forintot forgat vissza az 

ágazatba – hangsúlyozta köszöntőjében Bajdik 
Péter főtitkár a szervezet felügyelőbizottságá-
nak és pénzügyi-gazdálkodási bizottságának 
összevont ülésén.
A két testület 2022. június 9-én alakult újra a 
tavaszi tisztújítást követően. Mindkettőnek ki-
emelten fontos szerepe lesz az új ciklusban a 
programok lebonyolítása, a források felhaszná-
lása és ellenőrzése terén. Majthényi László, a 
pénzügyi-gazdálkodási bizottság elnöke hang-
súlyozta: a vadgazdálkodáson túlmutató, a gaz-
dasági élet egészét érintő nehézségek, kérdések 
miatt a két bizottság együttműködése elenged-
hetetlen, ezért a 2022–2026-os ciklus ügyrendje 
szerint a két testület tagjaiból – kiemelt kérdé-
sekben – közös munkacsoportot hozhat létre.
A felügyelőbizottság elnöke, Imre János elmond-
ta: a testület feladatai bővülnek az ellenőrzések 
során. Az eszközbeszerzési program lebonyo-
lításával, bizonylatolásával, elszámolásával 
kapcsolatos szempontokkal egészítik ki az elle-
nőrzési programot és a feladattervet. A tagok a 
helyszíni ellenőrzés során megállapításaikkal, 
javaslataikkal segítik a megyei területi szerve-
zetek és a központ munkáját. A bizottságok célja 
a jogszabályok betartása, a belső szabályozók 
aktualizálása, a pénzeszközök átlátható és el-
számolható felhasználása és a hatékony gaz-
dálkodás megvalósítása.

Kiss Erzsébet, a bizottságok titkára

A KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK MÁJUSI DÖNTÉSE 
ÉRTELMÉBEN A KORÁBBI TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉS ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG – NEVÉT ÉS 
ÖSSZETÉTELÉT TEKINTVE IS – MEGVÁLTOZOTT. 
AZ ÚJ TERMÉSZETVÉDELMI SZAKBIZOTTSÁG 
JÚNIUS 20-ÁN TARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT. 
A TESTÜLET IRÁNYÍTÁSÁRA TÓTH PÉTERT, 
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZET-
VÉDELMI EGYESÜLET (MME) TERÜLET- ÉS 
ÉLŐHELYVÉDELMI CSOPORTJÁNAK MEZŐGAZ-
DASÁGI PROGRAMVEZETŐJÉT KÉRTE FEL AZ 
ELNÖKSÉG.

Az alakuló ülésen Bajdik Péter, a vadászkamara 
főtitkára köszöntőjében egyebek mellett kiemel-
te: az új ciklusban a korábbinál nagyobb jelentő-
ségét látja a személyi összetételében is megújult 
grémium munkájának, amelytől a vadászkamara 
a természetvédelem és a vadgazdálkodás közös 
céljainak és érdekeinek kiemelését várja. Javasol-
ta a szakbizottságnak, hogy foglalkozzon kiemel-
ten a mezei nyúllal, amely amellett, hogy fontos 
szerepet tölt be a mezei ökoszisztémákban mint 
az egyik leggyakoribb táplálékfaj, az élőhelyek ál-
lapotának kitűnő indikátora és az utolsó, jelenleg 
is gyakorinak mondható fennmaradt állandó ős-
honos apróvadfajunk. 
Tóth Péter kiemelte: a mezei nyúl tekintetében is 
kulcskérdés a mezőgazdasági területek haszná-
lata. Az általa okozott vadkárokat (amelyek idén 
a magas terményárak miatt a korábbinál érzéke-
nyebben érintik a földhasználókat) jórészt meg 
lehet előzni, ha a mezőgazdaság multifunkcio-
nalitását is szem előtt tartják a földhasználók. 
Felhívta a figyelmet, hogy a Közös Agrárpolitika 
(KAP) következő ciklusának szakmai és társa-
dalmi egyeztetése még zajlik, így lesz lehetőség 
javaslatot kidolgozni és benyújtani. Ezenkívül a 
bizottság vállalta az Országos Vadgazdálkodási 

Alap pályázati felhívásának rendszeres vélemé-
nyezését, szeretne foglalkozni a mezőgazdasági 
élőhelyek állapotának javításával, az öntözőcsa-
tornák veszélyeivel, a mezőgazdasági gépek által 
a vadon élő állatfajokban okozott kár megelőzé-
sével, a csapdázás szabályozásának pontosítá-
sával és a fenti vagy más témákat érintő tájékoz-
tató kampányok, konferenciák szervezésével.

Rung Áron, a szakbizottság titkára

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT 
A MEGÚJULT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKBIZOTTSÁG

TÓTH PÉTER
Környezetgazdálkodási agrármérnökként és vadgazdálkodási szakmérnökként egy évtizedes 
kormányzati és ugyanennyi civil szektorban szerzett munkatapasztalattal rendelkezik. Az AM 
jogelődjénél főosztályvezetőként a hazai természetvédelmi közigazgatás koordinációját végezte. Az 
MME programvezetőjeként számos hazai és nemzetközi természetvédelmi, illetve mezőgazdasági 
projektben szerzett menedzsment- és szakértői tapasztalatot. Tájvédelmi és élővilág-védelmi 
szakértő, igazságügyi szakértőjelölt. Nős, három gyermek büszke édesapja.

, a vadászkamara 
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grémium munkájának, amelytől a vadászkamara 
a természetvédelem és a vadgazdálkodás közös 

ten a mezei nyúllal, amely amellett, hogy fontos 
szerepet tölt be a mezei ökoszisztémákban mint szerepet tölt be a mezei ökoszisztémákban mint 

lapotának kitűnő indikátora és az utolsó, jelenleg 

 kiemelte: a mezei nyúl tekintetében is 

lata. Az általa okozott vadkárokat (amelyek idén 

nyebben érintik a földhasználókat) jórészt meg nyebben érintik a földhasználókat) jórészt meg 

nalitását is szem előtt tartják a földhasználók. 
Felhívta a figyelmet, hogy a Közös Agrárpolitika 

dalmi egyeztetése még zajlik, így lesz lehetőség dalmi egyeztetése még zajlik, így lesz lehetőség 
javaslatot kidolgozni és benyújtani. Ezenkívül a 
bizottság vállalta az Országos Vadgazdálkodási bizottság vállalta az Országos Vadgazdálkodási 
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AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA IDÉN 
IS MEGRENDEZI A CACT ORSZÁGOS VIZSLAFŐ-
VERSENYT.

A vadászati érdekképviseleti szervezet a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek 
Szövetsége (MEOESZ) együttműködésével a 
vizslás vadászok részére idén ősszel ismét 
megrendezi a CACT országos vizslafőver-
seny-sorozatát.

A többszintű verseny válogatói, illetve szintfel-
mérői a vadászkamara területi szervezetei ren-
dezésében zajlanak; az elődöntőkbe a megyei 
megmérettetést követően lehet bekerülni.

AZ ELŐDÖNTŐK IDŐPONTJAI 
Alföldi regionális verseny: 
2022. szeptember 15–16. (csütörtök–péntek)
Rendező: a vadászkamara Csongrád-Csanád 
megyei területi szervezete

Dunántúli regionális verseny: 
2022. október 6–7. (csütörtök–péntek)
Rendező: a vadászkamara Fejér megyei 
területi szervezete

A sorozat döntőjének időpontja: 
2020. október 15–16. (szombat–vasárnap)

A főverseny hagyományait követve, a megméret-
tetés-sorozatot a mindenesvizsla-verseny sza-
bályai szerint hirdetjük meg; a regionális verse-
nyeken és a főversenyen CACT és Res. CACT címet 
adunk ki.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A megyei válogatóversenyen, szintfelmérőkön 
nevezhet és részt vehet az a vizsla (FCI VII-es 
fajtacsoporthoz tartozó), amelyik rendelkezik 
magyar vagy honosított származási lappal, ér-
vényes oltási igazolással és legalább ŐTV- vagy 
vízi-mezei vizsgával.

Egy tulajdonos egy vizslát nevezhet a tulajdonos 
lakhelye szerinti megyei versenyen. A főverseny 
keretében más megyében nevezni nem lehet.

A vizslát az a nevezésben megjelölt vezető vezet-
heti a versenyen, aki magyar állampolgár, érvé-
nyes vadászjeggyel rendelkezik, továbbá nem áll 
a kinológiával kapcsolatos hatósági, vadászka-
marai vagy fajtaklub-vizsgálati eljárás alatt.

BÍRÁLAT, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
A versenyt a MEOESZ hatályos „Vadászkutyavizs-
ga- és versenyszabályzat – mindenes vizsga/
verseny vizslák részére” fejezete alapján rendez-
zük meg. Ez alapján kell a kutyákat elbírálni, ér-
tékelni és minősíteni, valamint a versenyek egyé-
ni helyezésének sorrendjét is ennek alapján kell 
megállapítani.

A főversennyel kapcsolatos további részle-
tekről, a megyei válogatókról érdeklődni a 
vadászkamara területi szervezeteinek kinoló-
gusainál lehet; elérhetőségeik megtalálhatók 
honlapunkon.

VIZSLÁS VADÁSZOK
FIGYELMÉBE!
ORSZÁGOS 
VIZSLAFŐVERSENY 
2022

A VADÁSZKAMARA VADÁSZKUTYÁZÁSÉRT 
FELELŐS TESTÜLETÉNEK IRÁNYÍTÁSÁVAL 
AZ ELNÖKSÉG KOVÁCS GÁBORT, A SZERVEZET 
KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI IGAZGATÓJÁT, 
A SZAKBIZOTTSÁG KORÁBBI TITKÁRÁT 
BÍZTA MEG. A JÚNIUS 10-EI ALAKULÓ ÜLÉSEN 
ELHANGZOTTAK ALAPJÁN A TESTÜLET 
ESEMÉNYDÚS ESZTENDŐ ELŐTT ÁLL.

A megyei feladatok – vadászati alkalmassági 
vizsgák szervezése, lebonyolítása, tapaszta-
latok megosztása, érdekképviselet – mellett 
országosan az a grémium célja, hogy az ágazat 
e fontos területét jobban előtérbe helyezze a 
következő időszakban. Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy a vadászkamara elérhető támo-
gatási forrásaiból a vadászkutyázást minél 
szélesebb körben patronáljuk. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni, milyen komoly gazdasági 
hasznot nyújt a jól dolgozó vadászeb. Az elmúlt 
időszakban az „Ismerd meg a vadászokat!” és 
a hivatásos vadászok szakmai felkészültségét 
támogató kamarai programok keretében több 
vadászkutyás szakmai ismeretterjesztő és ok-
tatónapra is sor került, sőt létesült megyei va-
dászkutyás központ vagy éppen műkotorékpá-
lya is.
Idén a hivatásos vadászok számára újabb lehe-
tőség, hogy a számukra meghirdetett eszköz-
beszerzési program keretében törzskönyvezett 
vadászkutya vagy kutyázáshoz szükséges fel-
szerelés is beszerezhető. Ezzel kapcsolatban is 
érdemes keresni a megyei kinológusokat.
Az idei feladatokról szólva: augusztusban 
VAV-bírói képzést és vizsgát tartunk, és felül-
vizsgáljuk a néhány ponton elavult VAV-sza-
bályzatot. Kiemelt szakbizottsági feladat a 

CACT vizslafőverseny megrendezése, ezenkívül 
a vadgazdálkodási törvény végrehajtási ren-
deletének vadászkutyás fejezeteit is felülvizs-
gálja a szakbizottság. A vadászkutyázás jogi 
hátterének rendbetételéhez teljes a nyitottság 
a jogalkotó Agrárminisztérium részéről, így a 
jövőben külön fejezetként kezelve biztosít majd 
lehetőséget a szükséges módosítások vagy 
újabb szabályozások megvitatására, hatályba 
léptetésére.

Botta Zsófia
szakbizottsági titkár

TEVÉKENY ÉV ÁLL A KINOLÓGIAI 
SZAKBIZOTTSÁG ELŐTT

KOVÁCS GÁBOR
49 éves, Gödöllő mellett, egy kis településen él, párjával két gyermeket nevelnek. Első vadászkutyás 
élményeit a valkói vadászterületen szerezte, édesapja hivatásos vadászként tacskókat és 
foxterriereket használt napi munkájában. Itt találkozott a vérebezéssel is; 2002-ben vásárolta első 
hannoveri vérebét, azóta is aktív vérebvezető. 20 éve tagja a Magyar Véreb Egyletnek, jelenleg a 
szervezet Pest és Nógrád megyei körzetfelelőse. Az első vadászkamarai VAV-bírói tanfolyamon 
eredményesen vizsgázott, és lett a vadászkamara VAV-bírói testületének tagja, majd 2016-ban a 
Véreb Egylet delegálásával FCI-bírói vizsgát tett. Tagja a MEOESZ vadászkutya-teljesítménybírói 
testületének is. 2016-tól aktív szerepet vállal a vadászkamara égisze alatt megújult országos 
vizslafőverseny szervezésében.

szakbizottsági titkárszakbizottsági titkárszakbizottsági titkárszakbizottsági titkár

Itt találja a megyei 
kinológusok elérhetőségeit!
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Ismerd meg 
a vadászokat! 

– Kisvadász módra

A 
darabonként huszonnyolc oldalas, 
illusztrált füzetsorozat ötletét 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
területi szervezet által korábban 
kiadott kis brosúrák adták. Azokban 

a füzetekben egy-egy, hazánkban vadászható 
fajt mutattak be.

A mostani projekt célja egészen más. A ne-
gyedévente megjelenő, évszakhoz kötődő, kife-
jezetten a természet, a vadászat iránt érdeklődő 
alsó tagozatos kisiskolások számára készülő ki-
adványnak a küldetése sokkal inkább az érzéke-
nyítés, szemléletformálás, hiteles tájékoztatás. 
Mégpedig könnyed stílusban, a gyerekek elvárá-
saihoz és képességeihez illeszkedő módon. Erre 
garanciát jelent, hogy a tartalmat pedagógusok-
kal egyeztették a szerkesztők. 

A kiadvány az évszakokhoz igazodva, szep-
temberben, decemberben, márciusban és jú-
niusban jelenik meg, alkalmanként 25 ezer 
példányban, és a megyei területi szervezetek 
révén ingyen jut el az adott régió oktatási intéz-
ményeibe.

A periodikát a vadászkamara adja ki. Az elő-
zetes tervek szerint szerepelnek a színes olda-
lakon a játékok – labirintus, szókirakó, színező, 
kiszámoló, hibakereső – mellett nyom-, állat- és 
növényhatározó, kézműves rovat, illetőleg mese 

is. A vadászkamara elnökségének döntése alap-
ján a Kisvadász tartalmát – külső munkatársak-
kal együttműködésben – az oktatási szakbizott-
ság állítja össze és lektorálja. A nyomdai előké-
szítést és kivitelezést a központi szervezet által 
benyújtott pályázat útján a központ költségve-
téséből finanszírozzák.

Az első lapszám vezérfonalát természetesen 
a gímszarvas, az agancs és a szarvasbőgés adja. 
Tekintettel a téli időszak közeledtére, szó esik a 
vadfajok leghidegebb hónapokra való felkészü-
léséről, például a vándormadarak költözéséről, 
az emlősök szőrváltásáról és a téli álomról is. 
Ezen túl a gyerekek – és a szüleik – hasznos öt-
leteket meríthetnek a vadon termő gombák és 
bogyók gyűjtéséhez, és képet kaphatnak arról, 
hogyan épül fel a tápláléklánc, mit kell tudni az 
igazi Vukról, valamint arról, hogy mi alapján kell 
távcsövet választani. Az első lapszám egy levél-
montázs-készítő felhívással és a hozzá kapcso-
lódó nyereményjátékkal indul.

A Kisvadász első megjelenése az idei orszá-
gos vadásznaphoz (augusztus 27.), valamint a 
2022/23-as tanév kezdetéhez kötődik, tehát au-
gusztus második felétől a megyei területi szer-
vezeteknél már elérhető lesz.

Országos Magyar Vadászkamara

A VADÁSZKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK DÖNTÉSE ALAPJÁN ÚJABB PROJEKTTEL BŐVÜL AZ „ISMERD MEG 
A VADÁSZOKAT!” KIEMELT KAMARAI CÉLPROGRAM, HISZEN A GYEREKEK HAMAROSAN KÉZBE VEHETIK 
A „KISVADÁSZ” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ, FOGLALKOZTATÓ KIADVÁNYSOROZAT ELSŐ RÉSZÉT.

„HIVATÁSOS VADÁSZ 
ESZKÖZBESZERZÉSI PROGRAM” 

– AUGUSZTUS VÉGÉIG VÁRJUK 
A PÁLYÁZATOKAT!

A program pályázati felhívása június 29-én 
jelent meg a vadászkamara honlapján. 
A pá lyázatokat a kamara megyei terü-
leti szervezeteihez adhatják be az egye-
sületi formában működő vadászatra jogo-
sultak. Az anyagok beküldésére augusztus végéig, az eszközök beszerzésére 2023. február 28-áig
lesz lehetőség. A vadászkamara több mint 350 millió – hivatásos vadászonként bruttó 200 000 
– forinttal segíti a vadőrök felszerelésének beszerzését. A 26 különböző eszköz megvásárlására 
igényelhető, utófinanszírozott formában biztosított támogatás vissza nem térítendő, a minimális 
önrész 30 százalék. A forráselosztás elvéből kifolyólag forráshiány nem alakulhat ki: minden arra 
jogosult – aki helyesen pályázik – támogatást nyer. Részletek az omvk.hu-n!

Itt éri el a program részletes ismertetését és 
a pályázat beadásához szükséges anyagokat!

LEÉGETT 
A VADŐR HÁZA 

– SEGÍTSÜNK 
AUER MIHÁLYNAK!

A Csongrád-Csanád megyei hiva-
tásos vadász Kisteleken álló háza 
június közepén égett le elektromos 
zárlat miatt. Személyi sérülés 
szerencsére nem történt, azonban Mihály negyedik osztályos lányával rendkívül nehéz helyzetbe 
került. Ezért tisztelettel kérjük minden vadásztársunkat, hogy aki tud, anyagi támogatással vagy 
munkával segítse Misit az otthonuk rendbetételében! Részletek, információk az 
adományküldéshez az omvk.hu-n.

Itt éri el a vadászkamara Csongrád-Csanád megyei 
területi szervezetének felhívását!

MEGVÁLTOZOTT 
A VADÁSZKAMARA 

KÖZPONTJÁNAK 
SZÉKHELYE

A március 25-ei küldöttközgyűlés 
egyéb módosítások mellett arról 
is döntött, hogy a szervezet szék-
helye a vagyonkezelésében lévő, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeumnak is otthont adó hatvani Grassalkovich-kastély legyen. Június végén a változást 
bejegyezte a bíróság, így címünk a korábbi helyett (1027 Budapest, Medve utca 34–40.) 
a továbbiakban hivatalosan is: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
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A
z afrikai sertéspestist (ASP) Magyar-
országon először 2018 áprilisában, 
Heves megyében, elhullott vaddisz-
nóban mutatták ki. A fertőzés forrása 
minden valószínűség szerint Ukraj-

nából, vendégmunkások által illegálisan átho-
zott, hőkezeletlen sertéstermék volt. A Heves 
megyei magállapítást követően a betegség 
megjelent az Ukrajnával szomszédos Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, majd Borsod-Aba-
új-Zemplén, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Békés, Pest, Komárom-Esztergom 
és Fejér megye vaddisznóállományában is. 
Ugyanakkor hazánk házisertés-állományának 
mentességét mindeddig sikerült megőriznünk. 
Ennek a ténynek a vonatkozó uniós szabályozás 
és az élő sertések, valamint a sertéstermékek 

nemzetközi kereskedelme szempontjából óriási 
jelentősége van.

Cikkemnek az ASP-re vonatkozó uniós és ha-
zai szabályozás részletes ismertetése nem ké-
pezi tárgyát, de a járványügyi helyzet elemzé-
séhez dióhéjban erről is szólnunk kell. 

Minden fertőzött tagországnak mentesítési 
tervet kellett kidolgoznia, és az EU illetékes 
bizottságának jóváhagyásra be kellett nyújta-
nia. A mentesítési terv összeállításakor a vonat-
kozó jogszabályokon túl figyelembe kellett ven-
ni az Európai Bizottság honlapján közzétett, 
„Stratégiai megközelítés az afrikai sertéspes-
tis (ASP) kezelésében az EU számára” című do-
kumentumot (röviden: az EU ASP-stratégiáját). 
Eszerint az ASP az egyik legjelentősebb és egy-
ben eddig példa nélkül álló állategészségügyi 

probléma, amellyel a világ valaha szembesült. 
Az ASP megelőzése, ellenőrzése és felszámo-
lása kiemelt fontosságú kérdés az EU számára, 
mivel súlyos kockázatot jelent a sertéstenyész-
tésre, a vaddisznó-populációra és a környezetre 
nézve is. A sertevad állománya Európa számos 
régiójában jelentősen megnőtt az utóbbi évtize-
dekben, és ez fontos szerepet játszik e betegség 
terjedésében és fennmaradásában. Éppen ezért 
a betegség elleni küzdelemben a vaddisznóál-
lomány csökkentése elengedhetetlen. Ennek 
megfelelően kellett minden tagállamnak az 
EU ASP-stratégiájának 2020. április végén mó-
dosított verziója alapján nemzeti akciótervet 
készítenie a vaddisznóállomány szabályozá-
sáról, összefüggésben az ASP megelőzésével, 
ellenőrzésével és leküzdésével. A hazai nem-
zeti akcióterv 2021 januárjában jelent meg az 
ASP-mentesítési terv részeként, amelynek je-
lenleg hatályos változata az országos főállat-
orvos 2/2021. számú határozatának mellékle-
te. A vaddisznóállomány szabályozásáról szóló 
nemzeti akcióterv végrehajtási ütemterve a 
hatályos mentesítési terv 12. függelékben is 
szerepel.

A vaddisznóállomány szabályozásáról szóló 
nemzeti akcióterv végrehajtási ütemtervében 
szereplő feladatok közül kiemelt jelentősége 
van annak, hogy minden vadászatra jogosult-
nak hosszú távú, többéves tervet kellett készí-
tenie és a vadászati hatóságnak jóváhagyásra 
benyújtania arra vonatkozóan, hogy milyen 
intézkedésekkel éri el 2025. február 28-áig 

a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km2 (0,5 vaddisz-
nó/100 hektár) állománysűrűséget. Azt is meg 
kell említenünk, hogy éppen ez a feladat keltette 
a legtöbb ellenérzést a vadászok közösségében, 
valamint néhány esetben félreértésekhez is ve-
zetett. Először is nagyon fontos leszögeznünk, 
hogy ennek az intézkedésnek nem a vaddisz-
nóállomány kiirtása a célja, amint azt egyesek 
gondolják. Ugyanis a határérték megállapításnál 
a legfontosabb szempontok a következőek vol-
tak. Egyrészt, minél alacsonyabb a vaddisznó-
létszám (minél inkább közelít a nullához), annál 
nagyobb az esélye, hogy a betegség az esetle-
ges behurcolást követően nem ered meg a terü-
leten, illetve hogy egy, már fertőzött területen 
a betegséget belátható időn belül sikerüljön le-
küzdeni. Másrészt olyan célt kívántunk megha-
tározni, amelynek teljesítésére van reális esély 
a gyakorlatban, és nem vezet a vaddisznóál-
lomány teljes kiirtásához. Tisztában vagyunk 
azzal is, hogy az akciótervben meghatározott 
határérték így is nagyon alacsony létszámot 
jelent, eléréséhez nagyszámú egyedet kell elej-
teni, de az ennél nagyobb állománysűrűség biz-
tosan nem hozna megfelelő eredményt az ASP 
elleni küzdelemben. Azt is meg kell említenünk, 
hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(EFSA) 2018 júliusában közzétett tudományos 
szakvéleményében kimondja: a vaddisznóál-
lomány sűrűségének csökkentése érdekében 
hozott megelőző intézkedéseknek kedvező a 
hatásuk. Ez tetten érhető mind a területen élő 
vaddisznók afrikai sertéspestis vírusával való 
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A hazai afrikai sertéspestis 
járványügyi helyzet aktualitásai

JELEN ÍRÁSOM CÉLJA AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS HAZAI JÁRVÁNYÜGYI 
HELYZET BEMUTATÁSÁN TÚL A BETEGSÉG ELSŐ MEGÁLLAPÍTÁSA ÓTA ELTELT VALAMIVEL TÖBB MINT 
NÉGY ÉV ELEMZÉSE, ILLETVE AZ EGYES IDŐSZAKOK EGYMÁSSAL VALÓ ÖSSZEVETÉSE. 



52 53H Í R L E V É L 2022. AUGUSZTUS

már elegendő járványügyi adat áll rendelke-
zésre ahhoz, hogy a hazai járványügyi helyze-
tet évről évre is elemezhessük. Hazánkban az 
eddigi összes eset a vaddisznóállományban 
fordult elő, éppen ezért akkor járunk el leghe-
lyesebben, ha az elemzés során az egyes vadá-
szati évek adatait vetjük össze egymással ahe-
lyett, hogy a naptári évek adatait elemeznénk. 
A 2–5. számú térképek az elmúlt 4 vadászati év 
ASP-eseteit ábrázolják vadászati évenként.

A 2018/2019. vadászati évben összesen 
661 esetet mutattunk ki, az esetek döntő több-
ségét az ún. megerősített passzív surveillance 
keretében regisztrálták. Ekkor még csak négy 
megye fertőződött: Heves, Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád. 
A 2019/2020. vadászati évben az ASP-esetek 
száma majdnem ötszörösére nőtt. Összesen 
3263 esetet erősítettek meg, amiből 2748 volt 
a passzív surveillance. A 2019/2020. a vadászati 
évben érte el a betegség Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Békés, Pest és Komárom-Eszter-
gom megyét, bár az utóbbi területén akkor még 
csak 2 eset lett megállapítva. A 2020/2021. va-
dászati évben tovább nőtt az ASP-esetek szá-
ma, az előző vadászati év esetszámának több 
mint másfélszeresére. Összesen 5533 esetet 

erősítettek meg, amiből 4500 volt a passzív sur-
veillance. Ugyanakkor ebben a vadászati évben 
újabb megyében nem ütötte fel a fejét a beteg-
ség. A 2021/2022. vadászati évben az ASP-ese-
tek száma az előző vadászati évvel összevetve 
jelentősen kevesebb, mint az előző vadászati 
évinek a felére csökkent. 2520 esetet erősítet-
tek meg, amiből 2171 volt a passzív surveillance. 
Ez az esetszám a 2019/2020. vadászati évhez 
viszonyítva is egyértelműen alacsonyabb. 
Mindez azt jelenti, hogy a 2021/2022. vadásza-
ti évben az ASP-hez kapcsolódó járványügyi 
helyzet az esetszámokat tekintve jelentősen 
javult a korábbi vadászati évekhez képest an-
nak ellenére, hogy ekkor jutott el a betegség 
Fejér megyébe, és indult el a második járvány-
hullám Pest megyében. Az esetszámok erőteljes 
csökkenését nagyon jól szemlélteti az 1-es ábra.

A kedvező tendencia az idei vadászati év-
ben is folytatódni látszik, mivel 2022. június 
11-éig mindösszesen 324 ASP-eset fordult elő, 
amiből 215 volt passzív surveillance. Miután az 
idei vadászati évből még csak valamivel több 
mint negyedév telt el, nehéz lenne megjósolni, 
hogy mennyi ASP-eset várható 2023. február 
végéig. Az azért valószínűsíthető, hogy az idén 
az esetszám lényegesen kevesebb lesz, mint 

veszélyeztetettségének csökkentése, mind pe-
dig a leküzdésre szolgáló intézkedésekkel (pl. a 
hullák összegyűjtésével és ártalmatlanításá-
val) kapcsolatos erőfeszítések mérséklése te-
kintetében, ha a betegséget később mégis be-
hurcolnák.

MIT MONDANAK A SZÁMOK?
Mindenekelőtt az ASP-esetek mielőbbi felisme-
rését szolgálja a természetes okból elhullott, 
a gázolt és a klinikai tünetek miatt elejtett 
egyedek vizsgálata: ez képezi az úgynevezett 
megerősített passzív surveillance-et. Az ál-
lománygyérítés vagy a vadászat során lelőtt 
egészséges vaddisznók vizsgálatára (aktív 
surveillance) is szükség van, de ezen egyedek 
vizsgálata a betegség korai felismeréséhez ál-
talában nem elegendő.

Az aktuális járványügyi helyzetet legjobban 
az egy éven belül előfordult esetek jellemzik, 
mivel ezen esetek közelében a legnagyobb a koc-
kázata az újabb esetek előfordulásának. Az egy 
évnél régebbi eseteknél, ahogy az időben vissza-

felé haladunk, ez a kockázat fokozatosan csök-
ken. 2022. június 11-éig hazánkban összesen 
12 301 ASP-esetet állapítottak meg vaddisz-
nókban, ebből 10 197-et a passzív surveillan-
ce keretében. A 12 301 esetből mindösszesen 
800 fordult elő a 2022. június 11-ét megelőző 
egy éven belül, ami az összes eddig előfordult 
esetnek csak a 6,5%-a. Az első megállapítás óta 
2022. július 11-éig csaknem 50 hónap telt el, ami-
nek az elmúlt egy év hozzávetőlegesen a 24%-át 
teszi ki. Ebből következőleg az a tény, hogy az 
elmúlt egy év esetei csak az összes eset 6,5%-
át teszik ki, egyértelműen az időegység alatt 
előforduló esetek számának jelentős csökke-
nésére utal. Az egy éven belül előfordult 800 
eset közül 522 származott a passzív surveillan-
ce-ből. Az 1. számú térkép (az előző oldalon) az 1 
éven belül előfordult eseteket (kék pontok) és az 
1 évnél régebbi eseteket (zöld pontok), valamint 
a jelenlegi hivatalos ASP-kockázati kategóriákat 
(státus) ábrázolja 2022. június 11-éig. 

Miután az afrikai sertéspestis már több mint 
négy éve van jelen hazánkban, az eltelt idő alatt 

H
ÍR

LE
V

ÉL

ASP-esetek vaddisznóban Magyarországon 
a 2018/2019. vadászati évben

ASP-esetek vaddisznóban Magyarországon 
a 2021/2022. vadászati évben

ASP-esetek vaddisznóban Magyarországon 
a 2019/2020. vadászati évben

ASP-esetek vaddisznóban Magyarországon 
a 2020/2021. vadászati évben

2.

4.

3.

5.

1.

2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022.

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

ASP-ESETEK VADDISZNÓKBAN AZ ELMÚLT 
4 VADÁSZATI ÉVBEN MAGYARORSZÁGON

összes eset ebből passzív survellance ebből aktív survellance



54 55H Í R L E V É L 2022. AUGUSZTUS2022. AUGUSZTUS

az előző vadászati évben. Ezt alátámasztja az 
alábbi ábra az egyes vadászati évek eseteinek 
negyedéves megoszlásáról.

A 2. számú ábra alapján egyértelmű, hogy – a 
2018/2019-eset kivéve – mindegyik vadászati 
évben jelentős számú esetet állapítottak meg 
az adott vadászati év első negyedében (márci-
us 1. és május 31. között). Az elmúlt két vadászati 
évben jelentősen több eset fordult elő az első 
negyedévben, mint bármelyik másikban. Ezek 

alapján az a fejlemény, hogy az idei vadásza-
ti évben június 11-éig csak 324 eset fordult elő, 
különösen kedvezőnek tűnik. Kérdés az, hogy 
az esetszámok jelentős csökkenése az elmúlt 
vadászati évtől kezdődően mivel magyarázha-
tó. Erre akkor tudunk választ adni, ha végiggon-
doljuk azt, hogy miként változtak az elmúlt esz-
tendőkben az ASP-re vonatkozó intézkedések, 
és figyelembe vesszük, hogy azokban jelentős 
változások voltak. Az első ilyen volt (igen je-
lentős!), hogy az országos főállatorvos 2020. 

március 8-án kiadott 2/2020. határozatának 
mellékleteként megjelent ASP-entesítési terv 
az állománygyérítés szabályait a következők 
szerint módosította a fertőzött terület szigorúan 
korlátozott területbe nem tartozó részein, vala-
mint a magas és közepes kockázatú területeken. 

A diagnosztikai elejtést a lezárt 2019/2020-as 
vadászati év – mint bázisév – során a vadászat-
ra jogosult területén diagnosztikai céllal és – ha 
az adott területen engedélyezett volt a bázisév-

ben – a vadászat során lelőtt vaddisznók száma 
összegének figyelembevételével kell elrendelni. 
A minimális cél, amelyet el kell érni, minden korcso-
portra vonatkozóan az így képzett összeg 150%-
a. A 2. számú ábrán láthatjuk, hogy a 2020/2021. 
vadászati évben csaknem ötször annyi esetet 
állapítottak meg, mint a 2019/2020. vadászati 
évben, ugyanakkor a 2020/2021-es harmadik és 
negyedik negyedévében már kevesebb eset for-
dult elő, mint a 2019/2020. vadászati év ugyan-
azon időszakaiban. Ráadásul a 2021/2022-es 

vadászati év első negyedévében már jelentősen 
kevesebb esetet állapítottunk meg, mint a 
2020/2021. vadászati év azonos negyedévében. 
2021 januárjában adták ki a nemzeti akciótervet 
a vaddisznóállomány szabályozásáról és ezzel 
– egyéb intézkedések mellett – bevezették, hogy 
minden vadászatra jogosultnak hosszú távú, 
többéves tervet kell készítenie és a vadászati 
hatóságnak jóváhagyásra benyújtania arra vo-
natkozóan, hogy milyen intézkedésekkel éri el 

2025. február 28-áig a legfeljebb 0,5 vaddisznó/
km2 (0,5 vaddisznó/100 hektár) állománysűrűsé-
get. A 2. számú ábrán pedig azt láthatjuk, hogy – 
ezen intézkedést követően – a 2021/2022. vadá-
szati év második negyedévétől kezdve minden 
negyedévben jelentősen csökkent a megerősí-
tett esetek száma az előző vadászati évhez ké-
pest. Az esetszámok jelentős csökkenését a 3-as 
ábra is jól szemlélteti. A fentiek alapján megálla-
píthatjuk, hogy a vaddisznóállomány gyérítését 
célzó intézkedések kézzelfogható eredményt 

hoztak. Ez pedig a vadászatra jogosultak, a va-
dászati hatóság és az állategészségügyi hatóság 
közös munkájának az eredménye. Fontos azonban 
felismernünk: az eddig elért sikerek nem jelentik 
azt, hogy megnyertük volna a háborút az afrikai 
sertéspestis ellen. Ettől még messze vagyunk, ám 
amit elértünk, az biztatást adhat minden érintett 
fél számára a közös munka folytatására még ak-
kor is, ha az a mindennapi gyakorlatban sokszor 
nagyon nehéz.

Végül ezúton is szeretném megköszönni a va-
dászok teljes közösségének, a vadászati ható-
ságnak és a feladatokban részt vevő állatorvos 
kollégáknak az eddigi munkát. Bízom benne, hogy 
ha egymást megértve és segítve folytatjuk a be-
tegség elleni küzdelmet, végül legyőzhetjük az 
afrikai sertéspestist.

Dr. Földi Zsolt, a KSP és az ASP 
Nemzeti Szakértői Csoport vezetője

Fotók: Mesterházi József

H
ÍR

LE
V

ÉL

2.

2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022.

I. negyedév (03., 04., 05.)

III. negyedév (09., 10., 11.)

II. negyedév (07, 08., 09.)

IV. negyedév (12, 01., 02.)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

AZ ASP-ESETEK NEGYEDÉVES MEGOSZLÁSA  AZ ELMÚLT 
4 VADÁSZATI ÉVBEN MAGYARORSZÁGON

3.

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

GRAFIKON AZ ASP-ESETEKRŐL MAGYARORSZÁGON VADÁSZATI ÉVENTE 
ÉS AZON BELÜL NEGYEDÉVENTE

Összes eset

2018
/19

. I.

2019
/20. I.

2020/21. 
I.

2021/
22. I.

2018
/19

. II
I.

2019
/20. II

I.

2020/21. 
III

.

2021/
22. II

I.

2018
/19

. II
.

2019
/20. II

.

2020/21. 
II.

2021/
22. II

.

2018
/19

. IV
.

2019
/20. IV

.

2020/21. 
IV

.

2021/
22. IV

.

2022 6. 2
1. 

I.


