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FOTÓ-

ÉS IRODALMI PÁLYÁZAT

Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2006. augusztusában hirdette meg fotó- és irodalmi pályázatát a vadon élő állatok, a természet, továbbá a
vadászat témakörében. A fotópályázat iránt igen nagy volt az
érdeklődés, amelyet a beérkezett alkotások, képek száma is
bizonyított. Szebbnél-szebb fotók érkeztek az ország különböző részéről, nem volt könnyű dolga a zsűrinek, amelynek
elnöke Kadlicsek János, a kamara vadgazdálkodási, vadvédelmi bizottságának elnöke volt. Három kategóriában: az emlősök, a madarak és a természet világába osztották a beérkezett
alkotásokat, melyek közül a legjobbakat javasolták díjazásra.
Az irodalmi pályázat a zsűri értékelése szerint nem volt eredményes, így abban nem került díj kiosztásra. Gratulálunk a
nyerteseknek, akiket a Magyar Rádió, regionális, kéthetente
jelentkező Vadászkürt – Dianák és Hubertusok című műsorában is bemutatunk majd.

Zettisch Róbert

EMLŐS KATEGÓRIÁBAN:
I. helyezett: Zettisch Róbert (Kecskéd): Mezei nyúl portré
II. helyezett: Takács Sándor: Futó dám
III. helyezett: Zettisch Róbert (Kecskéd): Gímszarvas
IV. helyezett: Szerencsi Gábor (Eger): Vuk és zsákmánya
V. helyezett: Izeli Róbert (Tarján): Üzekedés
dr. Spissák Lajos

MADARAK KATEGÓRIÁBAN:
I. helyezett:
dr. Spissák Lajos (Hódmezővásárhely) • Seregély
II. helyezett:
Szemán Adrienn (Felsőtelekes) • Tőkésréce
III. helyezett:
Forgács István • Beszálló kócsag
IV. helyezett:
Szerencsi Gábor (Eger) • Desszert
V. helyezett:
Szerencsi Gábor (Eger) • Karvaly

TERMÉSZET KATEGÓRIÁBAN:
I. helyezett: Zettisch Róbert (Kecskéd): A tél lehelete
II. helyezett: dr. Spissák Lajos (Hódmezővásárhely): Találkozás
III. helyezett: Zettisch Róbert (Kecskéd): Alkony
IV. helyezett: Szernecz Szilárd (Bátonyterenye): Lepkék a virágon
V. helyezett: Nagy Gábor (Miskolc): Magasles
Zettisch Róbert
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MEGYEI VADÁSZNAP
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MEGYEI VADÁSZNAP
2006. SZEPTEMBER 16.
IMMÁR

MÁSFÉL ÉVTIZEDES HAGYOMÁNY, HOGY AUGUSZTUS MÁSODIK FELÉBEN,

SZEPTEMBER ELEJÉN

-

SZERTE HAZÁNKBAN

- VADÁSZNAPOKAT

TARTUNK, AMIKOR IS A

VADÁSZOK BEMUTATKOZNAK KÖRNYEZETÜKNEK, A TERMÉSZETSZERETŐ NAGYKÖZÖNSÉGNEK, MEGEMLÉKEZNEK VADÁSZATI HAGYOMÁNYAIKRÓL, MÉLYÍTIK EGYMÁSSAL IS BARÁTSÁGUKAT ÉS MINDEZT ÜNNEPI KÜLSŐSÉGEK KÖZÖTT.

A kiválasztott őszi időpont, a szeptember, a vadászidény tradicionális kezdete, a szarvasbőgés hónapja, számunkra – vadászok számára - önmagában is
ünnepélyessé teszi az eseményt.
Szeptember 16-án kora reggel nagy
volt a sürgés-forgás a Miskolchoz közeli Lillafüredi Palotaszálló festői szépségű parkjában. Nagy eseményre készülődtek a zöldruhás, kalapos emberek.
Ünnepélyes külsőségek, fenyőillat és a
hajnali csöndbe belehasító vadászkürtszó ébresztette az amúgy csendes és
nyugalmas környezetben pihenő turistákat.
A megyei vadásznapok idei rendezvénysorozatának utolsó állomása volt a
lillafüredi. Ennek megfelelően igen alapos szervezőmunka előzte meg a jeles
eseményt.
És, hogy miért éppen Lillafüred?
Ameddig a szem ellát a kihívó hegyormokat, a békés Hámori tavat és zöldbe borult völgyeletet látja az ember,
az igéző távlatot. A magasba szökkenő
hegyormok, a csúcsok fölött keringő
madarak, a tó sima tükre és a patakban
cikázó pisztrángok látványa mindnyájunkból ugyanazt az érzést váltják ki: a
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csodálatot, a természet iránt érzett tiszteletet, s ezzel a természetszerető emberek együvé tartozásának érzését.
A megyei vadásznapot dr. Székely
Lászlónak, az Országos Magyar Vadászkamara alelnökének, a megyei területi szervezet, valamint a B.-A.-Z megyei
Vadászszövetség elnökének üdvözlő
szavai után, Benedek Fülöp, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet elnöke nyitotta meg.
Káli Sándor, Miskolc, megyei jogú
város polgármestere szólt a természetvédelem és a vadászat közös céljainak
fontosságáról, szorgalmazva a vadászokkal való együttműködést. Utána Szabó
György, a megyei közgyűlés alelnöke
üdvözölte a rendezvény minden résztvevőjét. Ezt követően Tóth Á. Dénes,
megyei kamarai titkár, Borsod megye
fővadásza szólította színpadra a megye
legkiválóbb szakembereit és sportvadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseképpen átvehették kitüntetéseiket.
Az ünnepélyes megnyitót, majd
az ezt követő Hubertus-ökumenikus
Istentiszteletet követően megyénkben
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először, hagyományteremtő jelleggel a frissen vizsgázott, első
vadászjegyüket kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal
tarkított avatására került sor.
Szép számú érdeklődő gyűlt össze a délutáni programokra is a szálló kertjében, mely az ünnepi események egy részének színhelye volt. Nagy sikere volt a legkülönbözőbb viseleteket felvonultató vadászruha divatbemutatónak, majd ezt
követően Homolya László kétszeres Európa-, és többszörös
magyar bajnok szarvasbőgő bemutatójának.
Óriási tapsot kapott az egerészölyv és a vándorsólyom
látványos vadászzsákmányszerző röptetése, csak úgy, mint a
hatalmas méretű szirti sas bemutatása.
Ezeken felül sokan voltak kíváncsiak a vadászkutya bemutatóra, a vadászgörény játszóházra, valamint a kert egyik
szegletében létrehozott virtuális vadászatra is.
Gyerekek és felnőttek egyaránt órákig időztek a szálló
egyik termében megrendezett trófeakiállításon, a szebbnél
szebb agancsokat, agyarakat, mufloncsigákat szemlélve. A
kiállítás mellett egy preparált állatokból készített erdei élet-

képet, jelenetet is megtekinthettek az érdeklődők. S ha már
erdei életkép, külön említést érdemel az a festménykiállítás, amely a vadászok által jól ismert és kedvelt művésznő,
Valaczkay Erzsébet munkáinak egy részét mutatta be. Találkozhattak a vadásznap vendégei Földi László színész-könyvíróval is, aki – mint mondta – sok-sok vadász-cimborájá-

A VADÁSZATI KÖZÉLETBEN VÉGZETT
KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉGÜKÉRT
2006-BAN KITÜNTETETT SZEMÉLYEK
OMVK ARANYÉREM:
CSERÉP JÁNOS
MAGYAR VADÁSZATÉRT ÉRDEMÉREM:
SZATMÁRI GYULA
B.-A.-Z. MEGYE VADÁSZATÁÉRT ÉRDEMÉREM:
SZABÓ JÁNOS • LIPTAI GÁBOR
DR. GABNAI SÁNDOR • DR. JÁRÁSI LŐRINC
SZANISZLÓ SÁNDOR
HUBERTUS KERESZT ARANY FOKOZAT:
FEHÉR TAMÁS • MONOSTORI LÁSZLÓ
FÖLDI LÁSZLÓ
HUBERTUS KERESZT EZÜST FOKOZAT:
VÁRFALVI JÓZSEF
HUBERTUS KERESZT BRONZ FOKOZAT:
SZIKSZAI ZOLTÁNNÉ
NIMRÓD ÉREM:
LEZÁK ZOLTÁN • TÓTH BÁLINT
KRISTON NÁNDOR • SZABÓ GYÖRGY
GRÓF NÁDASDY FERENC EMLÉKPLAKETT:
ALSÓ-GÖMÖRI NAGYVADAS VADÁSZTÁRSASÁG
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nak, barátjának köszönheti művei nagy
részét, amelyek számát természetesen
szeretné még tovább szaporítani.
Reméljük, kicsik és nagyok, civilek
és vadászok, hivatásosok vagy éppen a
sportot kedvelők egyaránt jól érezhették magukat ezen a napon, s sikerült a
valósághoz hű képet adnunk e szenvedély szerelmeseinek, az olykor korántsem veszélytelen, máskor meg írígylésre,
de mindenkor elismerésre méltó mindennapjairól, és főként reálisabb képet
kialakítani megyénk vadászairól.
Ezúton is köszönjük az adományozók, a közreműködők, szervezők lelkes
segítségét, önzetlen támogatását.

BORSODI

KÜRTÖSÖK

A BORSODI VADÁSZKÜRT EGYÜTTES KÉT ÉVE ALAKULT, AZONBAN 2006. JÚNIUS
21-ÉTŐL MÁR EGYESÜLETI FORMÁBAN, BÍRÓSÁG ÁLTAL BEJEGYEZVE TEVÉKENYKEDIK.
IDÉN A SELLYEI MINŐSÍTŐ VIZSGÁN A LEGMAGASABB MINŐSÍTÉST, AZ „A” KATEGÓRIÁS BESOROLÁST KAPTÁK. AKI CSAPATBAN, VAGY EGYÉNILEG KÜRTÖL, AZ TUDJA, HOGY
AZ ILYEN EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ SOK-SOK GYAKORLÁS, MÉRHETETLEN SZORGALOM ÉS
ELHIVATOTTSÁG SZÜKSÉGES.
A hangszerelést jelenleg öt FürstPless középkürt és egy Parforce kürt
jelenti, de a tervek közt szerepel - a
még jobb hangzás elérésének érdekében - egy újabb Parforce kürt vásárlása is.
Az együttes repertoárja fokozatosan bővül, és az ismert terítékszignálok
mellett egyre gyakrabban próbálkoznak

BORSODI

KÜRTÖSÖK

Tóth Á. Dénes

komolyabb zenei művekkel is. Büszkék
saját szerzeményükre, a Borsodi Indulóra, amely egyben a megye hivatalos
kürtszignálja is.
Előzetes megegyezés alapján vállalják mindenféle rendezvényen a fellépést ( vadászat, temetés, bál, vadásznap
stb.) Érdeklődni: Fehér Tamás 30/2199061

VADÁSZVIZSGA
FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM
Vadászszövetségünk szeptember
első heteiben Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot tartott.
A tanfolyam során Vadász István,
Kadlicsek János, és Józsa László
szakelőadók segítségével 15 vadászjelölt 8 alkalommal, összesen 45
órában sajátíthatta el a vadászatvadgazdálkodás alapjait, ismerhette meg a biztonságos fegyverkezelés szabályait, illetve készülhetett
fel a szeptember 27-én megtartott
vadászvizsgára. A tanfolyam során
a lőkészséget sportlőtéren biztosítottuk.
Következő vadászvizsga időpontja:
2007. március 28. (szerda)
Természetesen, megfelelő számú
jelentkező esetében a vizsgát megelőzően, február végén-március elején ismét megszervezésre kerül a
felkészítő tanfolyamunk, melynek
tervezett költsége 35-40eFt.
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„AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
VADGAZDÁLKODÁSÉRT” ALAPÍTVÁNY
A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETOMVK BAZ MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 2004. DECEMBER 8-AI
ÜLÉSÉN HATÁROZATOT HOZOTT AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. EZT KÖVETŐEN A
MEGYEI BÍRÓSÁG 2005. MÁRCIUS 8-ÁN AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADGAZDÁLKODÁSÉRT ALAPÍTVÁNYT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYKÉNT BEJEGYEZTE.
SÉGE ÉS AZ

a vadállomány megmentésének elősegítését, közreműködést a természetközeli
vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a
vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatását, a
vadászat és a természetvédelem kapcso-

Vadásztársi köszönettel:
Szaniszló Sándor
elnök

TERÜLETKIJELÖLÉSEK
LAPZÁRTÁIG
A jelenlegi vadászterületek száma:
A regisztrált földtulajdonosi hirdetmények száma:
A megtartott gyűlések száma:
Az elsőfokú határozatok száma:
-ebből jogerős:
Tapasztalataink szerint a kezdeményezők nagy többségének hirdetményei
a tartalmi, formai követelményeknek
megfelelnek, nagyban köszönhetően
a Vadászok és Vadgazdálkodók ÉszakMagyarországi Területi Szövetségének,
aki egy komplett segédanyagot (hirdetmény, meghatalmazás, jegyzőkönyv
stb... minták) bocsátott ki a megye
földtulajdonosai, vadgazdálkodói részére. Az előfordult hibák közt elsőként
az egyharmados kezdeményezéssel kapcsolatos problémákat (valótlan, hiányos helyrajzi szám, aláírás hiánya, kezdeményezés jogosulatlansága) emelném
ki. Ez utóbbira az erdőbirtokosságok
elnökeinek –elnöki jogkörüknél fogva
történő– kezdeményezését említeném
meg. A megye egyes körzeteiben a földtulajdonok elaprózódása miatt az egyharmados kezdeményezéshez szükséges
földterület „összegyűjtése” az állami
területek nélkül szinte lehetetlen. Ezekben az esetekben a kezdeményezőknek
az NFA-hoz kellett volna fordulniuk
meghatalmazásért.

TERÜLETKIJELÖLÉSEK

LAPZÁRTÁIG

Az alapítvány tartós közérdekű céljául tűzte ki az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar, ezen
belül különösen az Észak-magyarországi vadgazdálkodás támogatását, értékeinek megőrzését, megóvását. Árvíz vagy
egyéb természeti katasztrófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén

latának ápolását, együttműködésének
elősegítését.
Fentiek elősegítése érdekében kérjük alapítványunk támogatását. Támogatás esetén a részünkre juttatott adományról igazolást állítunk ki, melynek
alapján az adományozó a reá vonatkozó adójogszabályok szerint az adózás
előtti eredményét csökkentheti.
Számlaszámunk:
10402764-49534852-49511017.
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105
144
127
35
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Felügyelőségünk kérésre a kifüggesztésre szánt hirdetményeket a hibák
megelőzése végett véleményezte. Ezzel
a lehetőséggel nem minden kezdeményező élt, ennek köszönhetően jelenleg is vannak olyan hirdetmények
kifüggesztve, melyek nem felelnek meg
a törvényi előírásoknak.

Érvényes közgyűlés összehívásához
hirdetményt november 28-ig lehetett
kifüggeszteni. Eddig az időpontig 144
hirdetmény kifüggesztésére került sor
hivatalunkban. Sajnos így is jelentős
területű kezdeményezés nélküli „fehér
foltok” alakultak, ki melyek hasznosításáról a vadászati hatóságnak kell gondoskodnia.
Jelentős az átfedéssel érintett területek száma. Az egyezségkötésre történő
felhívásoknak az érintett felek többsége eleget tett, és megkötötte a megfelelő
tartalmú megállapodást, mely alapján a

RÓKAIMMUNIZÁLÁS
AZ

IDEI ŐSZI IMMUNIZÁLÁSI IDŐSZAK AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉN,

1.- OKTÓBER 28. KÖZÖTT KERÜLT VÉGREHAJTÁSRA. ENNEK SORÁN
1.860.000 DARAB ZÖLDES-BARNÁS SZÍNŰ, 3 CM ÁTMÉRŐJŰ, KÖR ALAKÚ,
HÚSLISZT ÍZESÍTÉSŰ CSALÉTKET SZÓRTAK KI.
OKTÓBER

AZ IMMUNIZÁLÁSI IDŐSZAK, ILLETVE BIZONYOS TÜRELMI PERIÓDUS LETEL-

TE UTÁN RÓKA-VIZSGÁLATI MINTAGYŰJTÉSRE KERÜL SOR, MELYNEK SORÁN
A

VADÁSZATI FELÜGYELŐSÉG 2006.

NOVEMBER

1-TŐL 2007. MÁRCIUS 14000 HEKTÁRONKÉNT

IG VALAMENNYI VADÁSZTERÜLETRE VONATKOZÓAN

1

DARAB RÓKATETEM HATÓSÁGI ÁLLATORVOSHOZ TÖRTÉNŐ BESZÁLLÍTÁSÁT

RENDELI EL AZ IMMUNIZÁLÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA.
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jogon történő gyakorlása mellett
döntő tulajdonos közgyűlések száma.
Úgy véljük, hogy az ilyen döntések
mögött inkább az előhaszonbérleti
jog érvényesítésének megakadályozása áll, mintsem az a szándék, hogy a
–jogszabályi előírásokkal ellentétben–
földtulajdonosoknak vadászati lehetőséget biztosítsanak.
Azokon a területeken, ahol már biztos a jogosultváltás a vadállomány védel-

me érdekében még nem kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni, bár ilyen
„megelőző jellegű” igény már érkezett
felügyelőségünkhöz. Indokolt és szükséges lenne egyes területeken a vadászati
hatóság fokozott jelenléte, ellenőrzése,
azonban ehhez – az ország más felügyelőségeihez hasonlóan – a személyi és
technikai feltételek nem adottak.
Vadász István
megbízott osztályvezető

(2) E rendelet tekintetében az európai élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló,
2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az élelmiszer-higiéniáról szóló,
2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
fogalommeghatározásait megfelelően
alkalmazni kell.
2. § Tiltott módon forgalomba
hozottnak minősül az az állati eredetű
élelmiszer, amelyet közfogyasztásra
a) állat-egészségügyi határállomás
megkerülésével harmadik országból
kereskedelmi vagy egyéb célra hoztak
be,
b) állat-egészségügyi zárlati intézkedés megszegésével forgalmaznak,

c) e célra nem engedélyezett helyen
és módon állítottak elő vagy ilyen
helyen hoztak forgalomba,
d) a kötelezően előírt élelmiszerhigiéniai vizsgálat elmulasztásával szándékoznak értékesíteni, vagy
e) az eredet, illetve a húsvizsgálat
hitelt érdemlő igazolásának hiányában
forgalmaznak.
3. § (1) Az élelmiszer-forgalmazás
során a hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos élelmiszer-biztonsági
ellenőrzése a származásra, eredetre és
az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásra való alkalmasságának elbírálására
terjed ki.
(2) A hatósági állatorvos, illetve
a jogosult állatorvos szükség szerint
további kiegészítő vizsgálatra térítésmentesen mintát vehet.
(3) Az ellenőrzés tényét az élelmiszer-birtokosnál írásban kell rögzíteni.

RENDELET

MEGJELENT A 66/2006. (IX. 15.)
FVM RENDELET AZ ÁLLATI EREDETŰ
ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ EGYES ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI SZABÁLYOKRÓL
A rendelet életbe lépésétől hatályát
veszti a vadon élő állat és a tenyésztett
vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM
rendelet, valamint a vadon élő állat és
a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I.
23.) FVM rendelet módosításáról szóló
7/2005. (II. 4.) FVM rendelet.
1. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) képesített vadhúsvizsgáló: az állati
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló
2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: 853/2004/EK rendelet)
3. melléklete IV. szakasza I. fejezetének
2. pontja szerint képzett személynek
minősülő személy, aki részt vett az erre
a célra meghirdetett elméleti és gyakorlati képzést nyújtó tanfolyamon, a tananyagból eredményes vizsgát tett, erről
megfelelő igazolással rendelkezik, és
akit az illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
állomás (a továbbiakban: állomás) nyilvántartásba vett,
b) vad-kísérő jegy: a nagyvad megjelölésére szolgáló, vízhatlan, papírból
készült, a melléklet szerinti formában
kiállított nyomtatvány,
c) másodlagos húsvizsgálat: a hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos által már megvizsgált és fogyasztásra alkalmasnak minősített (megjelölt)
hús ellenőrzése.

FVM

RENDELET

vadászterület kijelölhetővé válik. Segítség képen, ahol lehet közvetítői szerepet vállalt fel felügyelőségünk, illetve tájékoztatást adunk a megszüntetés
módjáról illetve az egyezség elmaradása esetén annak következményeiről. Sajnos mindezek ellenére hatóságunk arra
számít, hogy 35-40 vadászterületet kényszerhasznosítás során kell kijelölnie.
Az előző időszakhoz képest jelentősen megnőtt a vadászati jog saját
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AZ OMVK B.-A.-Z.

TERÜLETI SZERVEZETE BIZOTTSÁGAI AZ
ÉV SORÁN MEGTARTOTTÁK ÜLÉSEIKET.
KÜLÖN EMLÍTÉST ÉRDEMEL A VADVÉDELMI-VADGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSE, MELY NOVEMBER 22-ÉN RENDHAGYÓAN, AZ ÉSZAKERDŐ
ZRT. PÁLHÁZAI ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGÁNAK TERÜLETÉN KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE.
AZ ÜLÉS SORÁN K ADLICSEK JÁNOS BESZÁMOLT A KÖZELMÚLTBAN MEGTARTOTT ORSZÁGOS ERDÉSZETI VADGAZDÁLKODÓI ÉRTEKEZLETRŐL, S
AZ OTT ELHANGZOTTAK MEGYÉNKBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL. EZT KÖVETŐEN BUDAY PÉTER ISMERTETTE AZ ÉSZAKERDŐ GAZDÁLKODÁSÁT, A TERVSZÁMOK TELJESÍTÉSÉT. SZÓ ESETT EZEKEN FELÜL A
TERÜLETKIALAKÍTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL, A JOGOSULTVÁLTÁSBÓL ADÓDÓ
PROBLÉMÁK KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL.
MEGYEI
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VADÁSZ HÍRMONDÓ
Amennyiben súlyosabb vagy ismétlődő
hiányosság tapasztalható, minden részletre kiterjedő jegyzőkönyvet kell készíteni. A fogyasztásra alkalmatlan, romlott, szennyeződött vagy bármely más
okból a fogyaszthatóság szempontjából
kifogásolható állati eredetű élelmiszert
le kell foglalni, forgalmazását meg kell
tiltani és a forgalomból ki kell vonni,
továbbá megjelölve el kell különíteni és
a külön jogszabályban előírtak szerint
ártalmatlanítani kell.
(4) Az élelmiszer-birtokos köteles gondoskodni a lefoglalt élelmiszer
szakszerű, elkülönített és biztonságos
megőrzéséről, a kiegészítő vizsgálat és
az ártalmatlanítás helyére történő szállításáról. Az élelmiszer-birtokos a hatósági állatorvos, illetve a jogosult állatorvos határozatban foglalt intézkedésének
köteles eleget tenni.
4. § (1) Az eljáró hatósági állatorvos, állomás, illetve jogosult állatorvos
az állat-egészségügyi ellenőrzés megállapításai alapján – további vizsgálat
nélkül – határozattal lefoglalja és ártalmatlanításra utalja az állati eredetű
élelmiszert, ha
a) tiltott módon hozták forgalomba,
b) hamisított vagy a fogyasztót félrevezető módon forgalmazták,
c) nagyfokú érzékszervi elváltozást
mutat,
d) fogyaszthatósági határideje lejárt,
vagy
e) minőségmegőrzési ideje lejárt.
(2) Az eljáró hatósági állatorvos,
állomás, illetve jogosult állatorvos
az állati eredetű élelmiszer forgalmazását felfüggeszti, és kezdeményezi a

KÉPESÍTETT

VADHÚSVIZSGÁLÓ

A 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet értelmében minden közfogyasztásra kerülő vad húsvizsgálatához vadkísérő jegy alkalmazása kötelező. A vadkísérő jegyet, az elejtő vadász bejegyzésein túl, csak az arra feljogosított, képesített vadhúsvizsgáló töltheti ki.
A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül. A
tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami vadászvizsga megléte.
A megnőtt adminisztrációs teher csökkentése érdekében, valamint az előírások szabályos végrehajtásáért a megyében további hivatásos vadászokat,
valamint a képzés feltételének megfelelő sportvadászokat szükséges „beállítani” a képesített vadhúsvizsgáló minősítés megszerzéséért.
Erre való tekintettel a Vadászkamara az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomással közösen újra megszervezi és lebonyolítja az oktatást, illetve a vizsgáztatást.
Az előzetes tárgyalások szerint az oktatás és a konzultáció időtartama két
nap, majd ezt követően – a felkészülésre szánt kb. egy hét elteltével – kerül
sor a vizsgára.
A tanfolyam és a vizsga díja: 6000 Ft /fő
Tankönyv: 1800 Ft
A képzés várható időpontja: január-február hónapokra esik, melynek
konkrét időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítjük.
Jelentkezni lehet: OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete, 3526 Miskolc Tass u. 18. • 46/504-125, 46/504-126
forgalmazóhely működési engedélyének
visszavonását, illetve bezáratását, ha az
üzemeltető az adott forgalmazóhelyre
vonatkozó működési engedéllyel nem
rendelkezik, vagy az állati eredetű élelmiszert tiltott módon forgalmazza.
5. § A díjköteles másodlagos húsvizsgálatot - két hónapot meghaladó
belföldi tárolás esetén - a hús és húskészítmény közvetlen fogyasztói for-

SCI KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETÉNEK
KLUBNAPJA LILLAFÜREDEN
A nap első, hivatalos részében az egyesület közgyűlését tartották meg a Lillafüredi
Palota Szálló konferenciatermében. A közgyűlésen többek között szó esett a külföldön is vadászó magyar vadászok egyik legnagyobb „mumusáról” a CITES-ról.
Hidvégi Béla elnök nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy a szervezet egyik legfontosabb mottója jövőre nézve, hogy együtt harcoljunk a vadért, a vadászért és a
jövőért.
A nap második felében a részvevők izgalmas és hasznos tanácsokat hallhattak
Hámori Csabától és Kőhalmi Zsolttól a hegyi vadászatokat illetően. A klubnap szakmai részének lezárásaként Boros Zoltán tartott trófeabírálati ismertetőt. A nap végén
hangulatos vacsorával és tánccal zárult a rendezvény.
A klubnapra meghívást kapott Dr. Székely László is, aki a szervezetek együttműködésének kiemelt lehetőségeiről érdemi megbeszélést folytatott az elnökséggel.
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KÉPZÉS

galomba bocsátása vagy az élelmiszeripari célú felhasználás előtt kell végezni.
Nem minősül másodlagos húsvizsgálatnak a kiskereskedelmi forgalmazó vagy
a vendéglátó, közétkeztető, hidegkonyhai felhasználó helyén végzett ellenőrzés. Nem kell elvégezni a másodlagos húsvizsgálatot a vákuumcsomagolt
vagy egyéb friss hús esetén, ha a sertéshús hat napnál, a szarvasmarha- és borjúhús tizenöt napnál nem régebbi, azt
megfelelően hűtve tárolták, szállították,
és külső szennyeződéstől mentes.
6. § (1) Vadhúsvizsgáló képesítést a
vadbegyűjtő hely üzemeltetője, a hivatásos vadász és a vadász szerezhet.
(2) A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül.
A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye középfokú végzettség és állami vadászvizsga megléte vagy a hatósági állatorvos felügyelete alá rendelt
kisegítők külön jogszabályban meghatározott szakképzési követelményeinek
teljesítése.
(3) A képesített vadhúsvizsgálók
képzésének szervezője az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
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Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat),
amely a szakmai képzést az Országos
Magyar Vadászkamarával (a továbbiakban: Vadászkamara) egyeztetve végzi.
Az oktatásra a Szolgálat és a Vadászkamara által kijelölt személyek jogosultak. A vizsgabizottság tagjai: az Állategészségügyi Szolgálat képviseletében 2
fő, a vadászterület szerint illetékes vadászati hatóság és a Vadászkamara képviseletében 1-1 fő.
(4) A képesített vadhúsvizsgálók
képzésének írásos tananyaga a Vadászkamara területi szervezeténél szerezhető be.
(5) A képesített vadhúsvizsgálót az
illetékes állomás nyilvántartásba veszi.
Az állomás a képesített vadhúsvizsgálókra vonatkozó előírások megsértése
esetén a képesített vadhúsvizsgálót nyilvántartásából törli.
(6) A 853/2004/EK rendelet 3.
melléklete, IV. szakasza, II. fejezete
4. pontjának a) és b) alpontja szerinti nyilatkozattételi, illetve tájékoztatási kötelezettségnek a képesített vadhúsvizsgáló vad-kísérő jegy kiállításával
tesz eleget.
7. § Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai
és állat-egészségügyi feltételekről szóló
egyes irányelvek hatályon kívül helye-

VADÁSZKLUB
Tervezett programok:
2006. december 28. 1700
Trófeáink bemutatkoznak,
élménybeszámolók
•
2007. január 25. 1700
A Vadászíró.
Tények, adatok Wass Albertről.
Előadó: Nagy Gábor
Helyszín:
Tudomány és Technika Háza
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• FOREST

GUMICSIZMA NEOPRÉN BÉLÉSSEL

• AUTOMATA
• 12

VADETETŐ, AKKUVAL, NAPELEMES TÖLTŐVEL

VOLTOS AUTÓCSÖRLŐ,

• LED-ES

ZSEBLÁMPA,

100

5000

KG-IG

16.779,- FT
39.190,- FT
50.000,- FT

ÓRÁS VILÁGÍTÁSI IDŐTARTAMMAL

14.500,- FT

•2

KG-OS SZARVASGOMBÁS SÓPASZTA

2.800,- FT

•2

KG-OS

2.900,- FT

DEUSA

BÜKKFAKÁTRÁNY

zéséről, valamint a 89/662/EGK, a 92/
118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról
szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését
követő nyolcadik napon lép hatályba,
ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
a) a vadon élő állat és a tenyésztett
vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM
rendelet,
b) a vadon élő állat és a tenyésztett
vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM
rendelet módosításáról szóló 7/2005.
(II. 4.) FVM rendelet,
c) a tojástermékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 23/2002. (IV. 5.)
FVM rendelet,
d) a halászati termékek termelésének
és forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló 40/2002. (V.
14.) FVM rendelet,
e) a trichinella fertőzésre fogékony
állatok friss húsának trichinella vizsgálatáról szóló 69/2002. (VIII. 15.) FVM
rendelet,
f) a friss baromfihús előállításának
és forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló 70/2002.
(VIII. 15.) FVM rendelet,

g) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM rendelet,
h) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI.
5.) FVM rendelet módosításáról szóló
118/2004. (VII. 12.) FVM rendelet,
i) a húskészítmények és egyes egyéb
állati eredetű termékek előállításának
és forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló 20/2003.
(II. 28.) FVM rendelet,
j) a hús-, húskészítmény-forgalmazás
rendjéről, feltételeiről és állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 79/2003. (VII.
7.) FVM rendelet,
k) meghatározott vízi járművek
fedélzetén kezelt halászati termékekre
vonatkozó alapvető élelmiszer-higiéniai feltételekről szóló 23/2004. (III. 2.)
FVM rendelet,
l) a tengeri puhatestű állatok tenyésztésének és élve történő forgalomba
hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 80/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
m) az Állategészségügyi Szabályzat
kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet 1. számú mellékletének második része.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja és az 5. § 2007. január 1-jén hatályát
veszti.
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VODAFONE VADÁSZ-FLOTTA

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VODAFONE
VADÁSZ-FLOTTA
MÁR LASSAN EGY ÉVE, HOGY OLÁH CSABA, A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET ELNÖKE, VALAMINT NÉMETH ATTILA, A
VODAFONE KERESKEDELMI IGAZGATÓJA, ALÁÍRTÁK A VADÁSZ-F LOTTA SZERZŐDÉSÉT, MELYNEK ÉRTELMÉBEN 2006. MÁRCIUS
10-ÉTŐL A VADÁSZOK RENDKÍVÜL KEDVEZMÉNYES ELŐFIZETÉSSEL JUTHATNAK HOZZÁ A VODAFONE SZOLGÁLTATÁSAIHOZ.
Mit tud ez a szerződés, miért lehet „nagy
durranásnak” nevezni?
Egészen egyszerűen azért, mert az
előfizetők egymás között 0 forintos
percdíjon korlátlanul beszélgethetnek.
A flottán kívül is alacsonyak a percdíjak, SMS és vezetékes körzetek hívásdíjai, és a Vodafone vadász-flotta még
számos díjmentes kiegészítő szolgáltatást kínál.

A Vodafone Magyarország Rt - jogosan - üzleti titokként kezeli a vadászoknak nyújtott kedvezményes tarifákat,
ezért csak a vadászjeggyel rendelkezőknek kívánja hozzáférhetővé tenni.
A tarifatáblázat ismertetését személyesen a Vodafone boltjaiban, értékesítési
pontjain a személyazonosság igazolása
után teszik meg.

(Kérdés esetén hívják fel a 06-1/2420042 vagy a 70/702-5000 telefonszámokat.)
Kell-e új készüléket vásárolni?
Nem, ha az előfizető jelenlegi készüléke kompatíbilis a Vodafone rendszerével. Ebben az esetben csak a SIM
kártyát fogják kicserélni.

Szemán Adrienn

Ki veheti igénybe a vadász-flotta szolgáltatásait?
Mindenki, aki érvényes vadászjegygyel vagy a VKE új, fényképes tagsági
igazolványával rendelkezik és személyesen fölkeresi a szerződésben szereplő
Vodafone márkaboltjait. A szolgáltatást
csak egyénileg lehet igénybe venni és
egy magánszemély összesen 4 előfizetést vásárolhat.
Mibe kerül a vadász-flotta szolgáltatása?
Nem kell f izetni a belépésért.
Havonta 3720 forint az előfizetési díj,
melyből 620 forint az áfa és melyből
nettó 2400 forint lebeszélhető + 20 db
SMS küldése ingyenes.

KARÁCSONYI

PÁROLT TŐKÉSRÉCE

HOZZÁVALÓK:
1 db kívül-belül megtisztított tőkésréce, 5 evőkanálnyi tejföl, 2 evőkanálnyi borecet, 3 evőkanálnyi napraforgóolaj, 2 dl száraz fehérbor, 1 db narancs, 1 db zöldalma, 1 evőkanálnyi összezúzott fokhagyma, 2 evőkanálnyi apróra vágott vöröshagyma, 3 szál karikára vágott sárgarépa, 3 szál karikára vágott petrezselyemgyökér, 1 evőkanálnyi méz, 1 kávéskanálnyi liszt, 3 db babérlevél, ízlés
szerint só, bors
ELKÉSZÍTÉS:
A megtisztított vadkacsát kívül-belül beolajozzuk, megsózzuk, borsozzuk, és a belsejébe tesszük a zöldalmát és a
narancsot. Nagyobb lábasban felhevítjük az olajat, megpirítjuk benne a vöröshagymát és a fokhagymát, hozzáadjuk a
sárgarépát, a fehérrépát, a borecetet, rátesszük a kacsát és fedő alatt 45 perc alatt puhára pároljuk. A megpuhult kacsát
kivesszük, fedő nélkül elfőzzük a levének nagyobb részét. Beletesszük a mézet, a babérlevelet, megszórjuk liszttel, feleresztjük a borral, és felforraljuk. Szitán áttörjük, újra felmelegítjük és belekeverjük a tejfölt. A kacsát felszeleteljük,
előmelegített tálon összerakjuk, mintha egészben volna, ráöntjük a tejfölös mártást és tálaljuk.
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VADÁSZ HÍRMONDÓ
szeresített telefonokat - egyénileg, mindenkinek külön-külön kell előfizetnie
és a számlákat kifizetnie, és ezt térítheti meg a vadásztársaság. Mivel külön
kérésre - a Vodafone ingyenesen részletes számlát ad a hívásokról, az elszámolás nem okozhat gondot.

ÚJRA

VADÁSZKÜRTÖS
TANFOLYAM!

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi
Szövetségével közösen 2007. márciusában – áprilisában egyhetes, bentlakásos vadászkürtös tanfolyamot szervez a Rakacai-tó partján a Karola Major elnevezésű vendégházban. Elhelyezés 6-8 férőhelyes, zuhanyzóval, wc-vel
ellátott szobákban.
A tanfolyam során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével napi 6 órában a jelentkezők
megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtözés
alapjait. A programokat kispuska- és koronglövészet, esti
szalonkavadászat, valamint érdekes előadások, gyakorlati
bemutatók is színesítik, mint solymászat, íjászat, vadászati etika, nagyvadak találatjelzései.
A tanfolyam költsége (szállás, étkezés, képzés, előadások, vadászat) 45.000 Ft
Ezen felül külön térítés ellenében lehetőség nyílik nagyvad vadászati, valamint horgászati lehetőségre is.
Jelentkezni lehet a 46/504-125, illetve a 30/239-4920-as
telefonszámokon, vagy személyesen fenti szervezetek székházában. (Miskolc, Tass u. 18.)

VADÁSZATI

VIZSGA

Áthozhatóak-e a vadász-flottához a már
meglévő Vodafone előfizetések vagy más
szolgáltatónál működő telefonszámok?
Október 20-ától igen, minden Pannon és T-mobile szám, valamint a
Vodafone töltőkártyás mobilszámok

áthozhatóak, azonban javasolják az
új szám kérését, mivel ha ránézünk a
készülékünk kijelzőjére vagy telefonkönyvünk számai között kutatunk és
azt látjuk, hogy a szám 06/70-702-es
számmal kezdődik, pontosan tudhatjuk: mi vadászok és hozzátartozóink
- legalább a telefonszámainkat illetően
összetartozunk!

VADÁSZKUTYA VADÁSZATI
ALKALMASSÁGI
VIZSGA
2006. szeptember 15-én 15 vadászkutya részvételével került megrendezésre Tokajban, az újonnan alakult kamarai kynológiai szakbizottság szervezésében
első ízben VAV vizsga. Az időjárás szinte tökéletes
volt a vizslásoknak, hisz a verőfényes reggelt, harmatos hajnal előzte meg, amit a napközben fel-fel erősödő szél a gazdák részére is kellemessé varázsolt.
Színes fajtarepertoárral találkoztunk, a rövid és
drót-ill. szálkásszőrű német és magyar vizslák mellett
spániel is gazdagította a felvonult kutyák sorát.
Összefoglalóan elmondható, hogy az ismert feladatokat szinte minden kutya lelkesen hajtotta végre,
ahol a szigorú és következetes bírók is meggyőződtek a kutyák vadászatra való alkalmasságáról.

VAV

Milyen dokumentumok szükségesek a
vásárláskor?
1. Érvényes vadászjegy vagy a VKE
új igazolványa.
2. Adókártya vagy társadalombiztosítási kártya vagy jogosítvány.
3. Három hónapnál nem régebbi
közüzemi számla.
A fentiekből kiderül, hogy a vadászflotta kizárólag magánszemélyek számára hozzáférhető, az úgynevezett
szolgálati telefonokat is - adott esetben
egy vadásztársaság intézőbizottságának
tagjai és hivatásos vadászai által rend-

Sajnálatos tény, hogy sem a Mezőkövesdre, sem a
Sajószentpéterre meghirdetett vizsgára a jogszabályi
előírások ellenére sem jelentkezett megfelelő számú
kutya, emiatt azok megtartása meghiúsult.
Majoros László

FELHÍVÁS!

EMLÉKHELYEK FELKUTATÁSÁRA!

Egy országos kiadvány van készülőben a vadászati emlékhelyekről. Ez a kiadvány tisztelgést jelent a múlt, elődeink tettei előtt, bővíti a szakirányú történelemismeretet, szolgálja a hagyományápolást. Minden ilyennel kapcsolatos információt várunk a megye területéről. Az emlékhelyekről a következő adatokat kérjük:
1. a hely megnevezése 2. rövid tájékoztató 3. megközelíthetőség
Mindenki segítségére számítunk, várjuk a jelentkezéseket kamarai szervezetünknél, vagy az alábbi telefonszámon
Kadlicsek János 30/252-0820
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ÚJABB

TERHEK A VADÁSZTÁRSASÁGOK VÁLLÁN

VADÁSZ HÍRMONDÓ

ÚJABB

TERHEK
A VADÁSZTÁRSASÁGOK VÁLLÁN
Információink szerint a vadásztársaságok gazdálkodását érintő jogszabályi
környezet állandó változása, bonyolultsága és ezek megfelelő alkalmazása egyre
nagyobb terhet ró a vadásztársaságok
gazdasági ügyeit intéző vadásztársasági
tagokra. Annak ellenére hogy ezirányú
tevékenységüket önként és térítésmentesen végzik teljes mértékben meg kell
felelniük mind az adóhatóságok előírásai, mind a tagság felé történő elszámolások tekintetében. Azt hogy a kettő
közül melyiknek nehezebb teljes mértékben eleget tenni talán nem is tudjuk
meghatározni, abban viszont biztosak
lehetünk, hogy az adóhatóságnak való
megfelelés, az ehhez kapcsolódó esetleges ismeretanyag, naprakészség és technikai háttér hiánya a vadásztársaságnak
súlyos forintjaiba kerülhet. Azon felül,
hogy a jogi háttér az év során már többször módosult – és várhatóan év végéig
még módosulni is fog - plusz teherként
jelentkezik a 2007. január 1-től kezdődő újabb kötelezettség is, nevezetesen
a havonta elkészítendő és elektronikusan benyújtandó bevallások elkészítése.
E bevallások elkészítésének és egyben
az APEH-hoz történő (csak elektronikusan) eljuttatásának határideje minden tárgyhót követő 12-e. A határidő
megköveteli, hogy a tárgyhavi bizonylatok lekönyvelése legkésőbb következő hó 10-ig megtörténjen, hogy az esetleges egyeztetéseket el lehessen végezni,
a hibákat ki lehessen szűrni. A határidő be nem tartása, a hibás bevallás
beadása több százezer forintos mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga
után. Tisztában vagyunk azzal, hogy
a vadásztársaságok gazdasági feladatait ellátó vadászaink un. „kenyérkereső”
foglalkozással rendelkeznek, így a fentiekben már ismertetett feladatok elvégzésére nagyon kevés idejük marad. Ebben
nyújt segítséget a Vadászszövetség könyvelőirodája immár több mint 13 éve,
amely jelenleg 28 tagszervezet vadásztársaság teljes körű könyvvezetését végzi
és egyben készíti el az előírt adóbevallásokat. Ismeretes, hogy szeptember 1től a telefonszámla 20%-a természetbeni
juttatásnak minősül, amennyiben ilyen
arányban nem történt továbbszámlázás.
A Vadászszövetség könyvelőirodája az
ez után fizetendő adókat, járulékokat is
kiszámolja, majd írásban tájékoztatja az
érintetteket ebből adódó kötelezettségükre. Szervezetünk a vadásztársaságok
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sajátosságait (arányosított áfa elszámolás, alap-vállalkozási tevékenység elkülönítése, stb.) kezelni tudó számítógépes
programmal végzi az ezt igénylő vadásztársaságok bizonylatainak könyvelését,
mely program a jogszabályváltozásoknak megfelelően év közben is többször
módosításra kerül. Tapasztalataink szerint a gazdasági társaságok (Bt-k, Kft-k),
egyéni vállalkozások könyvelését végző
könyvelőirodák a vadásztársaságok tevékenységéből adódó sajátosságokat programjaikkal nem vagy nem megfelelő
módon tudják ellátni. Ebből adódóan az ott könyveltető vadásztársaságok
tevékenységének bevételei, ráfordításai
(alap-vállalkozás) az előírásoknak megfelelően nincsenek elkülönítve, Mérleg és
eredményelvezetés egyáltalán nem, vagy
nem megfelelő formában készül el.
Kérjük Önöket amennyiben a fentiekben részletezett problémákkal,

HALÁLOS

nehézségekkel szembesülnek, forduljanak bizalommal a Vadászszövetség
könyvelőirodájához, ahol önköltséges
áron nyújtjuk Önöknek e szolgáltatásunkat. Egyben tájékoztatjuk Önöket,
hogy az elektronikus bevalláshoz szükséges regisztrációt is elvégezzük Önök
helyett, így jövő évtől a bevallások
APEH-hoz való eljuttatásának terhét is
levesszük az Önök válláról.
Amennyiben szolgáltatásunk
felkeltette érdeklődésüket, várjuk
jelentkezésüket, természetesen lehetőséget biztosítunk egy ezzel kapcsolatos előzetes megbeszélésre is.
Érdeklődni: 46/504-125; e-mail:
info@vadaszszovetseg.hu; skype:
vadaszszovetseg
Rauszné Béres Aranka
gazdasági vezető

VADÁSZBALESET MEGYÉNKBEN

2006. december 2-án délután 14.30 körüli időben Szalaszend község külterületén
a Bélusvölgye Vadásztársaság által, Szabolcs megyei vadászok részére szervezett bérvadászaton adott le lövést az egyik vendégvadász úgy, hogy azzal halálos sérülést okozott egy 61 éves nyíregyházi vadásztársának.
Az elsődleges vizsgálatok szerint a vadásztársaság a társasvadászat egész napi
lebonyolítását rendkívül pontosan, a vonatkozó jogszabályok és követelmények teljes betartásával szervezte és bonyolította le. Ennek ellenére az utolsó hajtásban a
szomszéd standra felállított vadász – aki tudott a társa elhelyezkedéséről –, a kijelölt tilos lőirány kellős közepe felé, vélt vaddisznó irányába leadott lövéssel sebesítette meg a vadásztársát, aki azonnal életét vesztette.
Sajnálatos módon újra csak azt állapíthatjuk meg, hogy az emberi kapzsiság, és
a szervezők több napi munkájának, utasításainak semmibe vétele idézte elő a tragédiát, továbbá sértette a vadásztársadalom eddig sem fényes megítélését.

Tóth Á. Dénes
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VADÁSZATVEZETŐ KÉPZÉS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÁSZATVEZETŐ
A

KÉPZÉS

KÖZELMÚLTBAN BEKÖVETKEZETT, SZINTE EGYMÁST ÉRŐ SÚLYOS ILLETVE HALÁLOS

KIMENETELŰ VADÁSZ BALESETEK KAPCSÁN AZ EGÉSZ VADÁSZTÁRSADALOM KERESTE AZ
OKOKAT, AZ ELKÖVETETT HIBÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIT LATOLGATTA.
PRÓBÁLTUK FEJTEGETNI, HOGY MIKÉPPEN LEHETNE ELKERÜLNI

–A

AZT

LEGTÖBBSZÖR EMBE-

RI TÉNYEZŐBŐL FAKADÓ- A SOKSZOR KIKÜSZÖBÖLHETŐ BALESETEKET A VADÁSZAT
SORÁN.

A

VADÁSZBALESETEK OKAINAK VIZSGÁLATAKOR ELSŐK KÖZÖTT SZEREPEL A

TÁRSAS VADÁSZAT VEZETŐJÉNEK FELELŐSSÉGE.

A Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium a Vadászati Kulturális Egyesülettel karöltve több hónapi megfeszített
munkával kidolgozta a „Vadászatvezető tanfolyam” képzési rendszerét, és
a kidolgozott szakmai képzési programot a Nemzeti Felnőttképzési Intézet
Akkreditációs Testületével el is fogadtatta. Ezt követően 2006. július 17.-én
beindították az első csoportot, melyet
még négy követett.
Ezt követően felismerve az akkreditáció és szakvizsga kiemelt jelentőségét,
és azt, hogy a következő Vhr. módosításkor ez az a képzettség, amelyet a jogalkotók elfogadnak majd a társasvadászatok lebonyolítása során, megyénk az
országban elsőként kihelyezett képzéssel csatlakozott a programhoz.
November 13-tól 17-ig bentlakásos tanfolyam formájában a Rakacai
tónál elhelyezkedő Karola Majorban
a kidolgozott képzési program elméleti lehetőségeiből és a Négy Évszak
Vadásztársaság jóvoltából a gyakorlati
ismeretekből a hallgatók elsajátíthatták
azt, milyen szakmai fortélyok nélkülözhetetlenek a biztonságos társasvadászatok lefolytatásához, a különböző társas
vadászatok vezetése során.
Az egy hetes konzultáció 9 modulból (1. vadászati jog, 2. munkavédelem, elsősegélynyújtás, 3. térképismeret, 4. szervezési ismeretek, logisztika,
5. vadászatszervezés és vadászatvezetés,
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6. vadegészségtan, 7. üzemgazdasági és
vezetési ismeretek, 8. fegyver-lőszertan,
ballisztika, 9. társas vadászati módok)
tevődött össze.
A hallgatók a szükséges ismeretek
birtokában vágtak neki az írásbeli és
szóbeli vizsga leküzdésének, melyről
a sikeres vizsgázók egy államilag elismert vizsgabizonyítványt, továbbá egy

fényképes plasztik kártyát is kaptak. A
vizsga magas szintjét a vizsgabizottság
elnökének, Pintér Istvánnak, a FVM
Természeti Erőforrások Főosztályvezető helyettesének személye is garantálta.
A szakemberek, vadászati szervezetek és a jogszabályalkotók véleménye
szerint is, reális esély van arra, hogy a
közeljövőben, kötelezővé tegyék (jogszabályi háttérrel) a vadászat vezetők szá-

mára ennek a képesítésnek a megszerzését. Pintér István, a vadászkürttel kísért
ünnepélyes bizonyítvány átadás során
mondott zárszavában is kiemelte, hogy
ebben az új 10 éves ciklus vadászatra jogosultjainak az átrendeződésében,
különösen indokolt ennek a képzésnek
a szükségessége. Ők az FVM Természeti Erőforrások Főosztályán, mindent
elkövetnek, hogy ezeket az ismereteket
jogszabályban is megköveteljék.
A B.-A.-Z. megyei vadászok elé mennek a dolgoknak, és a következő 10 éves
ciklus „régi-új” és „új” vadászterületein
is még jobban, még magasabb színvonalon kívánják a vadgazdálkodást folytatni. Ezt mi sem bizonyítja ékesebben,
mint az, hogy vadászatvezető képzés 43
hallgatója sikeresen teljesítette a vizs-

gát, sőt a hallgatók kétharmada kiválóan megfelelt minősítést kapott. Ez a
pár nap együtt eltöltött idő, a sok-sok
beszélgetés, mind-mind arról győzött
meg minket, hogy még mindig vannak
olyanok (szép számban) akik nagyon
komolyan azon fáradoznak, hogy a
nagyapáinktól kapott értékes vadállományt ugyanolyan, vagy még magasabb
értékben unokáink is élvezhessék.
A Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium
munkatársai és a különböző modulok
oktatására felkért neves szakemberek,
magas szakmai nívóval és nagy szeretettel segítették hozzá, a tanulni kívánó
kis csapatot, hogy jól vagy még jobban
képzett, felkészült szakemberekként
segíthessük a jó hangulatú, eredményes és legfőképpen balesetmentes társas vadászatok lebonyolítását.
A következő vadászatvezető képzés időpontja 2007. január 22-től,
január 26-ig tart, melyre még kor-
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látozott számban jelentkezni lehet
a Vadászszövetség irodájában. (tel.:
46/504-125)
A képzés helyszíne: Rakaca-tó,
Karola Major vendégház
A szakképesítés megszerzésének előfeltételei: állami vadászvizsga bizonyítvány, betöltött 18. életév és egészségügyi alkalmasság.
A képzés időtartama: 1 hét (hétfőtől-péntekig), bentlakásos konzultáció.
34 óra, amely 18 óra elméleti és 16
óra gyakorlati részből áll.
A képzés díja: 35.000,- Ft/fő +
5.000,-Ft vizsgadíj Ft/fő.
Az idei szarvasbőgés, s vele az
igazi vadászidény másképp kezdődött
a Kéked és Környéke Földtulajdonosi
Vadásztársaságnál.
A 10 éves vadászati ütemterv utolsó évének költségeit a vadászó földtulajdonosok nem bérvadásztatással,
hanem magasabb tagdíj hozzájárulással
oldották meg, majd saját tagjaik között
osztották ki a trófeás és tarvad kilövéseket.
Az őzbak vadászat során már bebizonyosodott, hogy könnyebb a tervet
teljesíteni, valamint barátságosabban
zajlik a vadászat.
A szarvasbika vadászat is szép sikereket hozott, mivel a szeptemberi hónapban 6 db gímbikát sikerült elejteni a
tagoknak, amiből 5 érmes volt.

Az oktatásban a Csongrádi Iskola,
valamint a Vadászati Kulturális Egyesület munkatársai vesznek részt. A vizsgáztatást az Iskolán túl a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Természeti Erőforrások Főosztályának,
valamint a Vadászkamarának illetékes szakemberei végzik. A képzés ideje
alatt igény szerint a helyszínen szállást,
továbbá étkezést is tudunk biztosítani.

Galambos – Tóth

Ezek a sikerek főként a hivatásos
vadásznak köszönhetőek, továbbá a jó
vadföldgazdálkodás, az etetés és a kitar-

KEDVES

VADÁSZTÁRSAK!
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatta a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét.
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a
természeti környezet védelme napjaink kiemelt feladata, mely ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik
tőle telhetően mindent megtenni. Lehetőségeink azonban - főleg anyagi téren – korlátozottak, ezért kérünk
minden természetszeretőt, hogy 2006. évi adója 1%ának felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. Támogatásának megvalósításához az szükséges,
hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található
rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-205 számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel.
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TRÓFEABÍRÁLAT

(VADÁSZATI FELÜGYELŐSÉG, MISKOLC, DÓCZY U. 6.)

650100 - 655000 kódszámú
vadászterületeknek minden hónap
első hétfője.
655100 – 660800 kódszámú
vadászterületeknek minden hónap
első keddje.

2007. január 8 – 9. • február 5 – 6.
március 5 – 6.

tó munka gyümölcsei. A legnagyobb
súlyú bika 9,47 kg volt.
Szemán Jenő

HIRDETÉSI

TARIFATÁBLÁZAT

(VADÁSZ HÍRMONDÓ)

1/1-ES
-

MÉRET :

borító belső oldal (színes)
hátoldal külső oldala (színes)
hátoldal belső oldala (színes)
újság belső oldalai (fekete-fehér)
mellékelt reklámanyag

1/2-ES

120eFt
150eFt
120eFt
80eFt
100eFt

+
+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

MÉRET :

- az 1/1-es oldalak árainak 50%-a

1/3-AS

MÉRET (FEKVŐ):

- az 1/1-es oldalak árainak 33%-a

1/4-ES

MÉRET :

- az 1/1-es oldalak árainak 25%-a
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VADÁSZ HÍRMONDÓ

FIGYELEM!
A Hivatásos vadászok
kézikönyve I-II. kötete irodánkban megvásárolható.

VADGAZDÁLKODÁSI
ÜZEMTERV
F ELHÍV JUK A VADGAZDÁLKODÓK
FIGYELMÉT, HOGY A 2007. MÁRCIUS 1ÉVEL INDULÓ ÚJ VADGAZDÁLKODÁSI CIKLUS ELINDÍTÁSÁNAK, ILLETŐLEG A VADÁ-

Szerencsi Gábor

SZATRA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELÉNEK EGYIK FELTÉTELE A

10

ÉVES

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK BENYÚJTÁSA A

I. kötet: 5000 Ft + 5% áfa
(550 oldal)
II. kötet: 6000 Ft + 5% áfa
(670 oldal)

VADÁSZATI HATÓSÁG

FELÉ.

Vadgazdálkodási üzemtervet csak
felsőfokú vadgazdálkodási végzettségű,
5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező,
az FVM-ben vadgazdálkodói szakértőként bejegyzett személy készíthet.
Fentiekre tekintettel Vadászszövetségünk Szakértő Irodája előzetes megegyezés alapján vállalja a jogszabály
által előírt üzemtervek elkészítését.
ÉRDEKLŐDNI:
Miskolc, Tass u. 18. szám alatt, vagy
a 46/504-125, 30/239-4920-as telefonszámokon lehet.
Szerencsi Gábor
Szerencsi Gábor

Zettisch Róbert

16. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM
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VADÁSZBÁL

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÁSZBÁL

A

Diana Vadászhölgy Klub
ezévben Sárospatakon az Árpád
Vezér Gimnázium aulájában,
2007. február 3-án, a Borsod Megyei
Vadászbállal közösen tartja IV. Országos
Diana Bálját, melyre minden érdeklődőt
szeretettel vár a szervező bizottság.
Jegyek elővételben 7.500 Ft-os áron
vásárolhatók a Vadászkamara irodájában.

MENÜ
Apperitiv: Jägermeister, aszútörköly
pálinka.
Előétel: Vadpástétom tésztában sütve,
konyakban áztatott aszalt gyümölcsökkel, cumberland mártással.
Leves: Tárkonyos vadraguleves.
Főétel: Kékoportóban érlelt szarvasszeletek vargányás gombaraguval, fokhagymás tócsnival, áfonyával töltött
sült almával.
Desszert: Feketeerdő szelet.
Éjfélkor: Töltött káposzta, vadpörkölt
sós burgonyával, hideg sült salátával.

BORSODI
VADÁSZRÁDIÓ
Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi
Szervezete rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában állapodott meg a
Magyar Rádió ZRt-vel.
A Vadászkamara a „Vadászkürt –
Dianák és Hubertusok” című műsorsorozat elindításával, beszélgetéseket,
riportokat magába foglaló, aktuális
információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles, sokoldalú tájékoztatást kíván adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen
a civil lakosság számára.
Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád megyében, minden
páratlan héten szerdán 8.15-9.00 óra
között, továbbá az ismétlés páros héten
pénteken 15.15-16.00 óra között a toka-

VADÁSZJEGY

ji (71,33 MHz), a kékesi (71,21 MHz)
és a miskolci ( 66,8 MHz) URH adón,
illetve az 1116 kHz középhullámon
fogható.
december 20. 8.15 – 9.00
ismétlés: dec. 29. 15.15 – 16.00
január 3. 8.15 – 9.00
ismétlés: jan. 12. 15.15 – 16.00
január 17. 8.15 – 9.00
ismétlés: jan. 26. 15.15 – 16.00
január 31. 8.15 – 9.00
ismétlés: febr. 2. 15.15 – 16.00

Szernecz Szilárd

ÉRVÉNYESÍTÉS

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2007. január 2-án kezdi
meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. Ügyfélfogadás rendje: Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00
Pénteki napon nincs ügyfélfogadás.
A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával: • vadászjegyét • 2006. évi egyéni lőjegyzékét • személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját • fegyvertartási engedély.
Vadászatra jogosultaknak előzetes bejelentkezés alapján– gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett – lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 46/504-126 telefonszámokon.
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Í R M O N D Ó

FELELŐS SZERKESZTŐ: TÓTH Á. DÉNES
FELELŐS KIADÓ: DR. SZÉKELY LÁSZLÓ
KAIDÓ CÍME:

3525 MISKOLC, TAS U. 18.
TEL/FAX: 46/504-125 • TEL: 46/504-126
A KIADVÁNYT TERVEZTE, KIVITELEZTE: AD GRAFIKAI STÚDIÓ

