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                                                                                            Tárgy: Tájékoztató a vadásztársaság működéséről. 

 

                                                     Tisztelt Képviselő-testület! 

  Vadásztársaságunk 1997-ben alakult a Tisza-Maros Egyetértés Vadásztársaságból, amely 4 

társaságra szakadt. Szőregi Vt., Tiszaszigeti Vt., Deszki Vt. és a mi vadásztársaságunkra, ami 

egyesületként működik. 

Vadászati jogunk bruttó 6 960 ha területre terjed, mely magába foglalja Kiszombor teljes 

közigazgatási területtét és Ferencszállás közigazgatási területének egy részét, így a nettó vadászható 

területünk 6240 ha. 

Társaságunk határai: az államhatár, Maros folyó és a ferencszállási dűlőút, mely a községtől a Mol 

Gáztelepig vezet. 

Taglétszámunk 24 fő, melyből 3 fő szegedi, 3 fő makói lakos, a maradék 18 fő pedig kiszombori lakos. 

A társaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A vadásztársaság évente legalább két 

alkalommal rendes közgyűlést tart. A közgyűlések között az Intéző Bizottság látja el az egyesület 

vezetését.  

Az Intéző Bizottság tagjai: 

-elnök 

-titkár 

-vadászmester 

-gazdasági felelős 

- természetvédelmi és oktatási felelős            

Tagjaink szívesen járnak a vadászatokra és a rendezvényeinkre (asszonyos főzés, társadalmi munka, 

vadászbál). 

Vadászatainkat az utóbbi két évben a heti egy alkalomról 2 hetenként tartjuk a vad létszámának 

csökkenése miatt. 

Területünk főleg apróvadas terület, melynek főbb vadfajai a fácán, nyúl és az őz. Fő bevételi 

forrásunk a tagdíjból és a vadásztatásból (őz, nyúl) származik. Az éves árbevételünk 6-7 millió forint. 

Költségeink zömét a hivatásos vadászok munkabére és azok járulékai, gépkocsiparkunk és 

vadászházunk fenntartása, a vadak takarmányozása teszi ki. 



Évente 250-300 mázsa szemestakarmányt, 25-30 mázsa szálastakarmányt (lucerna, széna) és 100-150 

mázsa lédús takarmányt (cukorrépa, takarmányrépa) etetünk meg a vadakkal. 

A terület intenzív mezőgazdasági hasznosítása az élőhelyek szűkülését és az apróvad-szaporulatunk 

jelentős csökkenését eredményezi. Az utóbbi két-három évben jelentősen csökkent a fácán- és 

nyúlállományunk. Ebben a 2010-es esős évnek is jelentős szerep jutott. Az őzállományunk állandónak 

mondható, de az idei február tartós 30-40 cm-es hava és a több héten át tartó mínusz 20 fokot is 

meghaladó hideg régen nem látott őzpusztuláshoz vezetett. A megmaradt egyedeket is nagyon 

megviselte az időjárás. 

A területünkön felállítandó szélerőműpark is vadászati lehetőségek csökkenését eredményezheti, 

mivel az élőhely jelentős csökkenésével jár. Azért írom feltételes módban, mert erre még nincs igazán 

tapasztalat.  

Társaságunk ez év februárjában lett közhasznú vadásztársaság, melyben vállaltuk a területünkön lévő 

keresztek körüli kaszálást, a természetbe való kirándulások szervezését és vezetését iskolás és óvodás 

korú gyerekeknek. Nagy gondot fordítunk a környezet-természet- és az állatvédelemre. 

A NATURA 2000 területeihez kapcsolódó élőhely-rehabilitációban részt veszünk.  

Társaságunknak 2017-ig van bérleti szerződése a vadászterületekre. 

Köszönöm, hogy megtiszteltek érdeklődésükkel. 

Kiszombor, 2012. április 16.                                                     Bacsa György, az egyesület elnöke 

 


