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Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és a
Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége,
tisztelettel meghívja Önt, és Kedves családját
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ÓRAKOR KEZDŐDŐ,

VÁROSRÉSZBEN

15-ÉN

MEZŐKÖVESDEN
FEKVŐ MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

ÉS KÖRNYEZETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

MEGYEI VADÁSZNAPRA
FŐVÉDNÖKÖK:
DR. ÓDOR FERENC, Országgyűlési képviselő, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés Elnöke,
TÁLLAI ANDRÁS, Országgyűlési képviselő, Mezőkövesd város Polgármestere,
PECHTOL JÁNOS, Országos Magyar Vadászati Védegylet Ügyvezető elnöke,
az Országos Magyar Vadászkamara Főtitkára

VÉDNÖKÖK:
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az Országos Magyar Vadászkamara Alelnöke, a B.A.Z. Megyei
Vadászkamara és az Észak-Magyarországi Vadászszövetség Elnöke,
OROSZ ISTVÁN, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság Főigazgatója,
CSERÉP JÁNOS, az Északerdő Zrt. Vezérigazgatója,
DUSKA JÓZSEF, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Igazgatója.

RÉSZLETES PROGRAM:
830

• Résztvevők, meghívott vendégek fogadása

9

• Vadásznap megnyitása, programismertető

30

• Polgármesteri köszöntő: Tállai András
• A vadásznapot megnyitja Pechtol János
• Vadászok üdvözlése és kitüntetések átadása
• Vadászhimnusz
11

00

• Új vadászok ünnepélyes avatása, fogadalomtétel

00

12

• Ebéd

30

13

• Vadászruha divatbemutató

00

14

• Borsodi Vadászkürt Egyesület műsora

30

• Matyó néptáncegyüttes műsora

14

15

00

• Vadásznap zárása

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:
• Trófeabemutató • Festménykiállítás • Könyvbemutató, vásár • Terepjáró bemutató •
Vadászati cikkek árusítása • Vadászgörény játszóház • Filmvetítés
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BORSOD

MEGYEI TRÓFEAKIÁLLÍTÁS

IMMÁRON KILENCEDIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE PUTNOKON A GÖMÖR EXPO ELNEVEZÉSŰ, SZLOVÁK-MAGYAR
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR, MELYHEZ IDÉN AZ ORSZÁGOS MAGYAR
VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE ÉS A
VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE IS CSATLAKOZOTT KIÁLLÍTÓKÉNT.
A látogatók a négynapos rendezvény során - a Serényi
László Általános Iskolában, közvetlenül az expo szomszédságában - a gömöri tájegység vadászható vadfajaiból készült
trófeakiállítást és Monostori László preparátor saját gyűjteményéből egy erdei-mezei életképet is megtekinthettek. A
kiállítás mellett külön említést érdemel az a festménykiállítás is, melyen Muray Róbert és Dedinszky Márta munkáinak
egy része került bemutatásra.
Büszkén mondhatjuk, hogy a kemény munka nem
csak az érdeklődők tetszését nyerte el, hanem az Expo
zsűribizottságáét is. A kiállítás színvonalas megszervezéséért, a trófeák és preparátumok bemutatásáért Putnok Város
különdíjával, egy díszes serleggel jutalmazták munkánkat.
A rendezvény megszervezéséért – természetesen a teljesség
igénye nélkül - külön köszönetünket fejezzük ki Kadlicsek
János, Monostori László, Gyurán János és Lezák Zoltán
vadásztársainknak.
Tóth Á. Dénes
A
A tárlaton túl a Vadászati Kulturális Egyesület munkatársai
jóvoltából könyvbemutató, vásár és egész napos filmvetítés is
színesítette a programokat.
Az expo harmadik napján mintegy kistérségi vadásznap,
vadásztalálkozó keretében vadételfőző verseny, kóstolás tette
még érdekesebbé, kellemesebbé a Putnoki rendezvényt.
A négy nap során számos látogató tekintette meg a kiállításokat, és nagyon elismerően nyilatkozott a rendezvény
színvonaláról, a szervezők kiemelkedő munkájáról.
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KIÁLLÍTÁS TÁMOGATÓI:

Sajóvölgye Takarékszövetkezet • Galgóc Vadásztársaság •
Raiffeisen Bank Zrt. Ózdi Fiók • Sajókazai Sólyom Vadásztársaság • Generali-Providencia Biztosító Zrt. • TölgyCsemete Kft. • Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztársaság •
Zsuponyóvölgyi Erdőbirtokossági Társulat • Északerdő Zrt.
• Háromkő-Bérc Vadásztársaság • Őrhegy Vadásztársaság •
Putnoki Kossuth Vadásztársaság • Mátyás Király Vadásztársaság (Szlovákia)
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A

VAD HASZNA A GAZDA KÁRA?!

TALÁN

SOKAN GONDOLJÁK AZT, HOGY MÁR MEGINT ERRŐL OLVASUNK, ÉS EZ MÁR

...AVAGY A GAZDA HASZNA A VADKÁR
VAGYIS FOGLALKOZZUNK ÚJRA A VADKÁRRAL (III. RÉSZ)
KEZD UNALMAS LENNI.

MIELŐTT

TOVÁBB LAPOZNÁNK , VAGY A KÖVETKEZŐ CIK-

KET OLVASNÁNK, GONDOLJUNK CSAK BELE, MILYEN SZERENCSÉS AZ AZ EMBER, AKI
2007.03.01.-TŐL VADÁSZHAT ÉS VALAMILYEN VADGAZDÁLKODÁSI EGYSÉGHEZ TARTOZVA „EGY CSAPAT” TAGJA LEHET AZ ELKÖVETKEZENDŐ 10 ÉVBEN, VAGY AKÁR
MÉG TOVÁBB IS… MÁRPEDIG 2007.03.01.-TŐL A VADÁSZATRA JOGOSULTAK SZÁMA
105-RŐL 116 VADGAZDÁLKODÓRA NÖVEKEDETT. ÍGY TALÁN MEGÉRTJÜK HOGY MA
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A VADÁSZATRA JOGOSULTAK KÖZÖTT BIZONY
VANNAK AZÉRT JÓ NÉHÁNYAN, AKIK MOST KEZDIK AZ IGAZI TÁRSASÁGI VADÁSZÉLETET, MELYNEK EGYIK SARKALATOS PONTJA A VADKÁR. HA NÉMI ISMÉTLÉSSEL IS AZÉRT
ENGEDJÉK MEG E TÉMÁBAN JÁRTASAK, HOGY NÉHÁNY INFORMÁCIÓT ÚJRA MEGOSZSZAK MAGUNK ISMERETEINEK FELFRISSÍTÉSE, VALAMINT AZ ÚJ VADÁSZATRA JOGOSULTAK SEGÍTÉSE CÉLJÁBÓL. MEGJEGYZEM, HOGY NEM CSAK A VADÁSZTÁRSASÁGOK, ÉS
FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉGEK ÉRDEKÉBEN, HANEM MINT VADGAZDÁK ÉS MEZŐGAZDÁK KÖZÖTTI HOSSZÚ, AKÁR TÖBB 10 ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN TARTÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSRE, EGYMÁS MELLETTI GAZDÁLKODÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE.

Ha megnézzük a magyar nyelv értelmező szótára mit ír a vadkár szó jelentéséről, akkor a következő mondattal
találkozunk:” Az a kár, amelyet haszonnövényekben a vad okoz.”
Az 1996. évi LV. törvény – a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint vadászatról – V. fejezetében foglalkozik a vadgazdálkodás azon részével
mely a vadkárhoz kapcsolódik. Ezen
fejezetben található első paragrafus a 75
§, mely a következő képpen szól:
75.§ (1) A jogosult az e törvényben
foglaltak alapján köteles megtéríteni a
károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas,
az őz, a vaddisznó, valamint a muflon
által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei
nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szárazföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét
(a továbbiakban együtt: vadkár).
(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára
jogosult, és akinek vadászterületén a
károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.
(3) A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó
tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak
a vad által a mezőgazdálkodáson és
erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt.
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Figyelmet érdemel az a tény, hogy
a mezőgazdaságban okozott kár hol
következik be, hisz gyakorlati szempontból a bekövetkezés helye vitatott
lehet. A kártérítési kötelezettség szempontjából mindegy, hogy külterületen,
vagy belterületen okozta-e a mezőgazdasági termelvényekben a kárt a vad.
Ugyanis a települések közigazgatási belterületéhez tartozó telken a mezőgazdasági terményben okozott kár ugyancsak
a mezőgazdaságban okozott kár fogalmi körébe tartozik. A lényeges, és amit
figyelembe kell venni, hogy a bekövetkezett kár mezőgazdaságilag művelt
területen következzék be.

A károkozás formája szerint mezőgazdasági kárnak kell tekinteni azt a károkozást mely a vad életmódjához kapcsolódva a mezőgazdasági terményben
okoz akár táplálkozása, mozgása, pihenése során. Természetesen az életmódjához, biológiai ciklusaihoz kapcsolódóan az előzőekben felsorolt károk
különböző formákban nyilvánulhatnak
meg, úgy mint: a mezőgazdasági termény elfogyasztása, ahhoz való eljutás
során taposása, tiprása, rágása, túrása,
kaparása, hántása. Megjegyzem, hogy
többször találkoztam már olyan esettel
is, amikor a vad a mezőgazdasági területen pl: a vetésre előkészített magágyba okozott kárt, pl: vaddisznó túrása,
ami szintén mezőgazdaságban okozott
kárnak minősül.
Erdőgazdaságban okozott kár: általában a vadkár során mindenki csak
a mezőgazdasági vadkárra gondol, de
megjegyzem hogy az a kár, amit a csülkös vadjaink taposás, rágás, kéreghántás, valamint töréssel okoznak az erdei
kultúrákban, igencsak jelentős mértékű
lehet, ha megfelelően nem védekezünk,
melynek legbiztonságosabb módja a
kerítés. Az erdei károkozás mértékét
igen jelentős mértékben meg tudja
növelni a termete ellenére nem túl
nagytestűnek mondható mezei vadfajunk, a mezei nyúl is. Nevével ellentét-
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ben gyakran előfordul erdei környezetben is és rágásának eredményét, mely
az őszi és téli időszakban számottevő
a tavaszi rügyfakadás során azonosulhatunk, vadkármérték szempontjából
a telepítés során koncentrált és nagymennyiségű csemeteszám miatt a vadgazdálkodó számára akár több százezer
vagy milliós kiadást is jelenthet.
A gyümölcsösökben keletkezett
vadkár mértéke hasonló az erdei kárhoz, hisz a telepített gyümölcsféleségek
tőszáma hektáronként a több száztól
a több ezer darabig terjedhet, melyben a téli időszak alatt nagyon jelentős károkozás történhet, ezért ajánlatos
a többszöri ellenőrzés a tavaszi rügyfakadásig. Ezzel talán mind a gazdálkodónak, mint a vadgazdának jelentős
összeget és munkát spórolhatunk meg

nem beszélve a két fél egymás közötti
békességéről.
E néhány sor írásakor még lábon
áll a napraforgó és kukorica kultúrák
jelentős része, egy részét már silózzák a
téli táplálék kiegészítés céljából. Azonban had hívjam fel a figyelmet, hogy az
aszályos időjárás miatt az előbb megjegyzett kultúrákban fokozott figyelmet
kell hogy fordítsunk a vadkár megelőzésére akár dagonyák, vaditatók létesítésével, intenzívebb vadetetéssel és lédús
takarmányt adó vadföldek készítésével.
Azért mondom ezeket mert az aszály
miatt, nagymértékben megemelkedett
napraforgó és kukorica felvásárlási árak
nagyon jelentős kifizetéseket indukál
azon vadgazdálkodók részére akinek a
területén, ezen kultúrákban kár következik be. Mivel mindenki számára úgy

érzem tanulóév a tízéves ciklusban ez
a 2007. év, bízom benne, hogy az nem
a gazdálkodás és vadállomány kárára
fog történni. Fontos a vadászterületen
a „nyitott szemmel” való járás azaz ne
csak a vadat, hanem a területen gazdálkodó mezőgazdák kultúráit is figyeljük
meg alaposan, ne csak a tábla szegélyeket, hanem a tábla közepét is.
Mert mit ér a termőföld, ha nincs
rajta dús termés és mit ér a vadászterület, ha nincs rajta minőségi vadállomány, és mit ér a gazdász élete, ha nincs
egységes szemlélet a vadgazda-mezőgazda-erdőgazda között.
Vadászüdvözlettel és barátsággal:
Orosz Zoltán
vadkárbecslő
ifj. szakbizottság tagja

A 2006–2007-ES
VADGAZDÁLKODÁSI ÉV MEGYÉNKBEN
A

TAVALYI ÉV AZ

LV-ÖS VADÁSZATI TÖRVÉNY (1996.06.18.)

ELSŐ ÜZEMTERVI IDŐ-

SZAKÁNAK ÉS JÓ NÉHÁNY VADÁSZATRA JOGOSULT GAZDÁLKODÓNAK, AZ UTOLSÓ ÉVE
VOLT.

A

TERÜLETI VÁLTOZÁSOK MÁR JÓL ISMERTEK.

GÍMSZARVAS
A teríték mennyisége 1395 db,
nyolcvannal kevesebb, mint a tavalyi
évben, az elhullás és gépjárműütközés
78 db volt, így az állománycsökkenés
kísértetiesen megegyezik az előző évivel. Nemek szerinti teríték: bika 389 db

(350 db)*, tarvad 1006 db (1125 db)*.
A lőtt vadból 997 db-t (78980 kg) értékesítettek, 393 db (21500 kg) saját felhasználásra került.
DÁMSZARVAS
Megyénk vadgazdálkodásában szerepe elhanyagolható, szabad területen

Az állományokból 12 db elhullás
történt. A terítékből 28 db-t (980 kg)
értékesítettek, 6 db (234 kg) saját felhasználásra került.
ŐZ
A megye valamennyi területén előforduló nagyvad fajunk, így vadgazdálkodási és vadászati szerepe is jelentős.
Az éves teríték 4451 db, 5,5%-al csökkent az előző időszakhoz képest. Az

mindössze 2 db került terítékre, zártkertben 35 db volt az elejtés. Nemek
szerint: bika 14 db, sutavad 23 db.
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elhullás mennyisége 568 db, további
csökkenést okozott a gépjármű ütközés, ami 141 db volt. A teríték nemek
szerint: bak 1592 db, tarvad 2853 db.
A lőtt vadból értékesítésre került 2783
db (37616 kg), saját felhasználásra 1582
db (19345 kg).
MUFLON
Az elmúlt üzemtervi időszakban
állományi létszáma és vadgazdálkodási, vadászati jelentősége nagymértékben
csökkent.

db, a vad-gépjármű ütközés 163 db. Az
értékesítés mennyisége 8076 db (319636
kg), saját felhasználásra került 4925 db
(136705 kg).
MEZEI NYÚL
Már a tavalyi beszámoló is megállapította, hogy terítéke évről-évre csökkenő, a folyamat nem állt meg. Éves terí-

veltek 1473ha vadföldet és 2072ha vadlegelőt. Felhasználásra került 813 tonna
szálas-, 4847 tonna szemes-, 2649 tonna
lédús- és 335 tonna táp/takarmány.
A vadgazdálkodási tevékenység pénzügyi ráfordításai:
Munkabér
142418 mFt
Vadgazdálkodás
166597 mFt
Vadkár:
- mezőgazd. 43051 mFt
- erdei
7125 mFt
Egyéb kiadások
157526 mFt
Összesen:
516717 mFt

Terítéke 464 db volt (453 db)*, csaknem azonos az előző évi mennyiséggel, elhullás és gépjárműütközés 20 db.
A lőtt vadból 364 db (6444 kg) került
értékesítésre, felhasználásra 102 db
(1736 kg).
VADDISZNÓ
A teríték mennyisége, az előző időszakhoz hasonlítva (7650 db)* 523 dbbal tovább csökkent, 7127 db volt.
Az elejtés mennyiségét vizsgálva
és a többi nagyvad fajhoz hasonlítva, megállapíthatjuk, hogy a leggyakrabban terítékre kerülő nagyvadunk,
így vadgazdálkodási és vadászati szerepe a jövőben is jelentős marad, egyre
inkább felértékelődik.
A lőtt vaddisznó felhasználása: értékesítésre 3949 db (195704 kg), vadászrészként 2842 db (93892 kg) került.
Az éves nagyvad elejtés mennyisége 13468 db, az állományokban további csökkenést okozott az elhullás 941
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téke 2464 db (2560db)* volt, ami előre
vetíti a hasznosítási korlátozások bevezetését.
FÁCÁN
A teríték mennyisége évről-évre
negatív rekordokat jelez, 9877 db volt
(10100 db)*, amely 223 db-bal kevesebb, mint a tavalyi, annak ellenére,
hogy 6602 db került kihelyezésre a természetes állomány pótlására.
Valószínű a kibocsátás mennyisége is csökkent, a természetes állomány
reprodukciós képessége pedig nem teszi
lehetővé az állomány növekedését.
Egyéb vadfaj terítékek: vízi vadból
2313 db került terítékre, ebből a tőkésréce 2057 db.
Egyéb szárnyas: 4384 db, ebből 790
db erdei szalonka. Ragadozók és egyéb
szőrmés fajok: 3776 db, ebből a róka
1757 db volt.
A hasznos vad állományok takarmányozására a vadgazdálkodók megmű-

Az utóbbi adatot érdemes évente
figyelemmel kísérnünk. A vadgazdálkodási tevékenység bevételei:
Bérvadászat és szolgáltatás (külföldi és
belföldi)
177923 mFt
Élő vad eladás
8184 mFt
Lőtt vad eladás
97055 mFt
Egyéb bevételek
(+- tagdíj)
276196 mFt
Pályázati támogatások
33329 mFt
Összesen:
592687 mFt
Megyénk vadgazdálkodásra és vadászatra jogosult szervezeteinek tevékenysége 2006/2007-ben 75970 m Ft elméleti nyereséget állított elő, de soha ne
felejtsük el annak a 2438 fő vadásztársasági tagnak és 235 fő hivatásos
vadásznak a munkáját és saját ráfordításait, amelyek a költségek között egyáltalán nem szerepelnek, de ennek is
köszönhető, hogy a természetnek ezt
az adományát évente tudatosan reprodukálhatjuk.
(*-gal jelzett számok 2005-2006 évi teríték. A
statisztikai adatokat a Vadászati Hatóság bocsátotta rendelkezésünkre.)

Kadlecsek János
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási
Bizottság elnöke
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§

JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

61/2007. (VII. 13.) FVM

RENDELET

A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ
BÁLYAIRÓL SZÓLÓ

79/2004. (V. 4.) FVM

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV. törvény 100. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 27/A. §-sal egészül ki: „27/A. § (1)
Amennyiben nincs más kielégítő megoldás, a vadászati hatóság a döntést az
alábbi esetekben hozhatja meg:
a) a Vtv. 28. § (4) bekezdése esetében a közegészség és közbiztonság,
vagy a légi közlekedés biztonsága,
vagy a mezőgazdasági hasznosítású növények és állatok, az erdők,
a halgazdaságok és a vizek súlyos
károsodásának megelőzése, vagy a
növény- és állatvilág természetvédelmi célú védelme érdekében, valamint az állományfeljavítás, a viszszatelepítés és az ezekhez szükséges
tenyésztés céljából;
b) a Vtv. 30. § (2) bekezdése esetében
a közegészség és közbiztonság, vagy
a mezőgazdasági hasznosítású növények és állatok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése vagy a növény- és
állatvilág természetvédelmi célú
védelme érdekében, valamint az
állományfeljavítás, a visszatelepítés
és az ezekhez szükséges tenyésztés
céljából;
c) a Vtv. 38. § (3) bekezdésének a) és
d) pontja esetében a közegészség és
közbiztonság, vagy a légi közleke-
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1996.

ÉVI

LV.

TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZA-

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

dés biztonsága, vagy a mezőgazdasági hasznosítású növények és az állatok, az erdők, a halgazdaságok és a
vizek súlyos károsodásának megelőzése vagy a növény- és állatvilág természetvédelmi célú védelme érdekében, valamint a kutatás és oktatás,
az állományfeljavítás, a visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából;
d) a Vtv. 39. § (3) bekezdése esetében
a közegészség és közbiztonság, vagy
a légi közlekedés biztonsága, vagy a
mezőgazdasági hasznosítású növények és állatok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése vagy a növény- és
állatvilág természetvédelmi célú
védelme érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell határozni:
a) azt a vadfajt és az egyedek számát,
amelyre a döntés vonatkozik,
b) a befogás vagy elejtés engedélyezett módját, eszközeit,
c) azt a területet, ahol a döntésben
foglalt tevékenység gyakorolható,
d) a döntés érvényességi idejét.
(3) A vadászati hatóság meghatározott esetekben az engedélyes (kötelezett) részére a döntésben foglaltak végrehajtásáról jelentéstételi kötelezettséget
is előírhat.”
2. § (1) Az R. 45. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) A vadászható madárfajok
jogszerűen elejtett, befogott egyedeit
szállítani és értékesíteni, az ország területéről kivinni, az országba behozni, valamint az ország területén átszállítani úgy
szabad, ha a madár legalább egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához szükséges mértékben a tollazatot meghagyták.”
(2) Az R. 45. § (2) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„Ezen cselekmények az egyéb
vadászható madárfajok esetében csak a
jogszerűen elejtett, befogott egyedekkel
végezhetők.”
3. § Az R. 52. § (3)-(5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatát - a vadászat
megkezdése előtt legalább huszonnégy
órával - a jogosultnak kell bejelentenie
az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett természeti terület esetében a természetvédelmi
hatósághoz.
(4) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász apróvadra szervezett vadászatát - a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosult
védett természeti területen kívül is
köteles bejelenteni az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
(5) Ha a vadászati engedéllyel rendelkező vadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a kérelemhez mellékelni kell az illető ország hatósága által a
ragadozó madár tartására kiadott engedélyt, továbbá a behozatalára külön
jogszabály által kiadott engedélyt.”

4. § Az R. 5. számú melléklete e
rendelet melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését
követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 14/A. § (4)(6) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 24.
§ (2) bekezdés második mondata, 24.
§ (5) bekezdés, 25. §, 27. § (5) bekezdés, 42. §, 43. § (1) bekezdés hatodik
mondata, 47. § (2) bekezdés harmadik
mondata, 47. § (3) bekezdés második
mondata, 52. § (6) bekezdés, 63. § (2)
bekezdés második mondata, 66. § (1)
bekezdés harmadik mondata, 75/A. §
(1) bekezdés.
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6. § Ez a rendelet a vadon élő
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 6.
cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint
9. cikke (1) és (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

TOVÁBBKÉPZÉS

MELLÉKLET A 61/2007. (VII. 13.)
FVM RENDELETHEZ
Az R. 5. számú mellékletének 5.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(I. VADÁSZATI IDÉNYEK)
„5. Az erdei szalonkára csak húzáson
lehet vadászni. A miniszter határozattal
az erdei szalonka elejtésének védelmére
vadgazdálkodási körzetenként hasznosítási kvótákat állapít meg, amely országosan az évente átvonuló erdei szalonkák
mennyiségének 1%-át nem haladhatja meg. Az erdei szalonka vadászatát
a vadászati hatóság - a vadgazdálkodási körzetenkénti hasznosítási kvótával
összhangban - engedélyezi, amely nem

haladhatja meg vadászterületenként az
adott idényben elejthető mennyiséget.
Naponta, személyenként legfeljebb 4
darab erdei szalonkát szabad elejteni. A
vadászati hatóság az engedélyekben foglaltak betartását köteles ellenőrizni.”
MEGYÉNK

PROGRAMJAIRÓL,

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKRÓL,

BESZÁMOLÓKRÓL OLVASHATNAK:

HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉS
BORSOD MEGYÉBEN
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

VADÁSZKAMARA 2007. JÚLIUS 4-ÉN TARTOTA KÉPZÉS HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLÓ
MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL NAGYELŐADÓ TERME ZSÚFOLÁSIG MEGTELT, SOKAKNAK ÁLLVA KELLETT VÉGIGHALLGATNI AZ ELŐADÁSOKAT.
MEGYEI

TA AKTUÁLIS HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉSÉT.

Cserép János hivatásos vadász alelnök megnyitója után Tóth Á. Dénes
kamarai titkár szólt a 2007-es év első félévének eseményeiről, beszámolt a megvalósult programokról, rendezvényekről. A beszámolót követőn kérte, hogy
a regisztráció során kiosztott kérdőívet,
mely a hivatásos vadászok élet-, és munkakörülményeinek felmérésére szolgál,
mindenki név nélkül, hitelt érdemlően töltse ki, mivel annak feldolgozását
követően az országos mintához hasonlóan egy tanulmányt, statisztikát szeretnének belőle készíteni.
Második napirendi pontként Varró
Zoltán a Vadászati Hatóság képviseletében ismertette az új üzemtervi ciklus
során felmerülő, és a hivatásos szakszemélyzetet érintő változásokat, felhívta mindazon teendőkre a figyelmet,
melyek érintik a jelenlévőket.
A továbbképzés harmadik témájaként a ragadozómadarak helyzetéről,
védelméről és több felmerülő problémáról szólt Pongrácz Ádám a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.
Ezt követőn Galambos Kálmán
kamarai szervezetünk vadgazdálkodási
bizottságának tagja a vadkár csökkentés lehetőségeivel ismertette meg a hallgatóságot.
Ötödik napirendként Tóth Á. Dénes
balesetvédelmi oktatást tartott, majd a
nap zárásaként Cserép János szólt a
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hivatásos vadászok helyzetéről, életkörülményeiről.

Zárszavában kiemelte, hogy nagyon
fontos a Vadászati Hatósággal a nyilvántartásba vételek lezárását követően
az adategyeztetés, hogy a kamara hatékony érdekképviseletét minden egyes
személy vonatkozásában gyakorolni
tudja.
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TERÜLETKIALAKÍTÁSOK
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MEGYÉNK

HELYZETE
A TERÜLETÁTRENDEZŐDÉSEKET KÖVETŐEN
NYUGODTAN

MONDHATJUK , HOGY AZ

ELMÚLT IDŐSZAKBAN NEM CSAK MEGYÉNK,
HANEM AZ EGÉSZ ORSZÁG VADÁSZTÁRSADALMÁT A TERÜLETKIJELÖLÉSEK, A NYIL-

VÁNTARTÁSBA VÉTELEK ALAKULÁSA, A TÍZ
ÉVES VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTER VEK
JÓVÁHAGYÁSA FOGLALKOZTATTA.

Sajnálatos módon elmondható,
hogy sok helyen ez eléggé ellentmondásos helyzetet teremtett a vadászok
között. Több területen a korábban
viszonylag jól működő vadászati közösségek, társaságok tagjai között megromlott a viszony, megosztottság, személyi
ellentétek bomlasztó hatása alakult ki.
Ezekhez a megosztottságokhoz jelentős
mértékben hozzájárult az az irreális gondolkodás, szemlélet is egyes helyeken –
főként ahol már biztosan tudták, hogy
a következő tíz évben nem ők a gazdálkodók –, hogy vadásszunk mindent
amit lehet, és ameddig tudunk. Ezeken
a területeken elképzelhető, hogy évekre
lesz szükség, hogy a vadállomány létszáma visszaálljon, stabilizálódjon.
Meg kell említenünk azt is, hogy
többen vannak olyanok, akik az emelkedő költségek és anyagi helyzetük
miatt nem tudnak többet áldozni hobbijukra. Félő, hogy így azok a vadászok, aki egyébként a vadászatért, vadgazdálkodásért sokat tevő önzetlen
sporttársak, akik évtizedek óta fejlesztették az élőhelyeket, őrizték a vadászati hagyományokat, kultúrát, s etikus
magatartásukkal példát mutattak a fiatalabb vadásztársaiknak, de szűkösebb
a pénztárcájuk, most kirekesztődnek,
kirekesztődtek a lehetőségekből, s abba
kell hagyniuk a vadászatot.

Természetesen azért azt is el kell
mondanunk, hogy az iménti problémák a megyének nem minden részén
mutatkoztak. Sokan elégedetten fellélegezhetnek, megmaradt a terület, vagy
éppen most sikerült bejutni valahová,
és egy kis odafigyeléssel tovább lehet
folytatni a korábban már jól működő
gazdálkodást, s az elkövetkezendő tíz
évben nyugodtan lehet hódolni szenvedélyüknek.
És akkor nézzük konkrét számokkal,
hogy hogyan is alakul Borsod megyében az új tíz éves ciklus, illetőleg a
területkijelölések alakulása. (1. táblázat)
Megállapítható, hogy jelentősen nem
nőtt a területek száma, persze azért azt
is tudnunk kell, hogy nem az a plusz
11 terület jelenti csak az új vadászatra jogosultakat. Több helyen teljesen új
haszonbérlő csapat kezdte meg működését, sőt sokszor nem is ugyanazon a
területen, hanem esetenként kibővülve,
de jellemzően lecsökkent, szétdarabolódott területrészeken.
Érezhető, hogy az elmúlt ciklushoz
képest markánsan jelen van a tulajdonosi szándék, jóval több Földtulajdonosi Közösség élt vadászati jogával, és
gyakorolja saját maga azt.
Az egymásra rajzolások sok esetben
megnehezítették a munkát, s hátráltatták a területkijelölő határozatok kiadását. Ezen túl elmondható az is, hogy
a kijelölések után több társaság elfelejtette időben kérni a jogosultként való
nyilvántartásba vételt, továbbá későn
rendelték meg az üzemterv elkészítését
is, amelyek még tovább növelték a végleges nyilvántartásba vétel meghozatalának idejét.

A Vadászati Hatóság ezen hiányosságok orvoslását egy átmeneti intézkedéssel próbálta rendezni, mellyel már
lehetőség nyílt a vadgazdálkodáson túl
az éves kilövési terv egy bizonyos mértékű hasznosítására is. A végleges nyilvántartásba vétel az üzemtervek beadása után, illetve annak jóváhagyásával
egy menetben fog megtörténni, illetve
történt meg 97 esetben lapzártánkig.
Azokon a területeken ahol még mindig konfliktus van, ott a tulajdonosi
közösségek feladata a terület őrzése, a
vadkár riasztással történő megelőzése
és az alapvető vadgazdálkodási feladatok elvégzése.
Befejezésül örömmel írnánk azt,
hogy azok a problémák, melyek az
elmúlt időszakban jelen voltak már
lezárultak, a megromlott viszonyok,
ellentétek rendeződtek, de sajnos ez
még nem mindenütt van így. Bízzunk
benne, hogy az idő megoldja ezeket,
és, hogy megyénk vadászterületei jó
kezekbe kerültek, s vadállományunk
nem sínylette meg a változásokat.
Tóth Á. Dénes

A

TISZAVIRÁG VT.
2007.04.15.- ÉN R OGER
ASHEIM NORVÉG VENDÉGVADÁSZ EJTETTE EL MONOK TAMÁS KÍSÉRETÉBEN. A
TRÓFEÁT MONOSTORI LÁSZLÓ PREPARÁTOR KÉSZÍTETTE EL. SÚLYA 850 GRAMM.
PARÓKÁS BAKOT A

TERÜLETÉN

(1. táblázat)
Korábbi vadászterületek száma
Jelenlegi vadászterületek száma (2007-től)
Nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak száma
Vadásztársaságok száma
Vadászó Földtulajdonosi közösségek száma
Gazdasági Társaság
Jóváhagyott tíz éves vadgazdálkodási üzemterv
Jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv
Kényszerkijelölés
Végleges nyilvántartásba vett jogosultak száma
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105
116
109
70
35
4
86
82
25
97
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ÉLETKÖRÜLMÉNY

FELMÉRÉS

FŐZŐVERSENY

VADÁSZ HÍRMONDÓ

SÁTORALJAÚJHELYI VADÉTELFŐZŐ

VERSENY

KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOKKAL
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Művelődési Központ 2007. június 16.án ötödik alkalommal rendezte meg
az ország leghosszabb ülőszékes felvonójával is megközelíthető Magas-hegyi
sportcentrumban a „Sátoraljaújhelyi
vadételfőző versenyt”. A főzőversenyre három kategóriában 54 nevezés érkezett, immár hagyományosan voltak
résztvevők Szlovákiából és Lengyelországból is. Az egész napos kulturális
programra közel kétezer érdeklődő volt

kíváncsi, így a rendezők elmondhatják,
hogy támogatóiknak köszönhetően az
eddigi legsikeresebb főzőversenyt valósították meg, 2008-ban pedig további
ország bevonásával nemzetközi rendezvényként tervezik azt bőviteni.
HELYEZÉSEK VADÁSZ KATEGÓRIÁBAN:
I. Zempléni Hubertus Vadásztársaság – Sárospatak - Vaddisznópörkölt

II. Abaúji Hunor Vadásztársaság –
Encs – Gombás szarvaspörkölt
III. Gróf Károlyi Vadásztársaság –
Füzérkomlós – Csülkös bab vaddisznóból
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját kapta:
• Spartacus 2007 Vadásztársaság
– Nyíregyháza – Vaddisznópörkölt,
Szarvaspörkölt sztrapacskával
Molnár Levente

HIVATÁSOS

VADÁSZOK MUNKA-,
ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK FELMÉRÉSE
A 2007.

ÉVI ELSŐ HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉS ALKALMÁVAL AZ OTT JELEN-

LÉVŐ HIVATÁSOS VADÁSZOK NÉV NÉLKÜL EGY KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL ÁTFOGÓ KÉPET
ADTAK A MUNKA ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEIKRŐL.

A

KÉRDÉSEKRE

110

FŐ VÁLASZOLT, AMI

ALAPJÁN ELMONDHATÓ, HOGY EGY NAGYSZÁMÚ REPREZENTATÍV MINTÁBÓL VONTUK
LE A KÖVETKEZŐ HELYZETKÉPET.

AZ

EGYES KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK NAGYON

NAGY SZÓRÁST MUTATTAK, EZÉRT A SZÉLSŐSÉGES VÁLASZOK KISZŰRÉSÉVEL TETTÜK MÉG
INKÁBB JELLEMZŐVÉ AZ EREDMÉNYEKET.

ELŐRE

KÍVÁNJUK JELEZNI, HOGY A KÉRDŐ-

ÍVEKRE ADOTT VÁLASZOK VALÓSÁGTARTALMÁT NEM ÁLLT MÓDUNKBAN VIZSGÁLNI.

A válaszoló hivatásos vadászok életkora a 20 és a 78 éves kor között szóródott, az átlagéletkor 41 év. Jellemző
a nős családi állapotú, 10 évet meghaladó munkaviszonnyal rendelkező, saját
lakásában, vadászterületén belül vagy
közel lakó, főállású hivatásos vadász.
A Vadászati Hatóság jóváhagyásával
(2000 ha alatti részterületekre) 27% a
nem fő állású szakszemélyzet aránya. A
jogosultak, a válaszolók nagyon nagy
részének (80-90%) támaszkodnak a
szakismeretére és véleményére a vadgazdálkodási terv elkészítésénél, a vadgazdálkodási munka megvalósításánál és a
vadkárbecslésnél is. A válaszolók havi
bruttó bére átlagban 84.000 Ft. Azonban 75%-uk nem kap prémiumot semmilyen formában. A szolgálat teljesítésére 73% használ saját gépkocsit és ők
átlag 10.442 Ft havi költségtérítésben
részesülnek. A jogosultak átlag 1.799
Ft telefonhasználatot fizetnek havonta.
A vadászterületen esett trófeák kikészítését a hivatásos vadászok 77%-a munkakörén belül és külön térítés nélkül
végzi. A szakszemélyzet 55%-a nem hallott a Borsodi Vadászrádióról és 80%-a
nem hallgatta műsorát. A négyhavonta
megjelenő Vadász Hírmondó újságot
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nem kapja meg 12%. Színvonalát 23%
közepesnek, 77% hiányt pótló jó színvonalú kiadványnak tartja. Örvendetes,
hogy egyik válaszadó sem jelölte be a
színvonaltalan, rossz választ. A képesített húsvizsgálatot mindenki munkakörén belül és külön térítés nélkül látja
el. A válaszolók 47%-a nem rendelkezik
képesített húsvizsgálói bizonyítvánnyal.
A hivatásos vadászok szakmai vezetői
közül 44% nem rendelkezik vadgazdálkodási szakirányú végzettséggel. A szolgálat teljesítésére 28% használ személygépkocsit. 22% nem tart vadászkutyát.
A jogosultak havonta átlag 638 Ft
kutyatartást fizetnek a szakszemélyzetnek. A hivatásos szakszemélyzet 24%-a
nem tudta megmondani, hogy a munkáltatója tagja-e a Megyei Vadászszövetségnek és 6%-a nem ismeri a Vadászkamara tevékenységét. A válaszolók 8%-a
nem tartja jónak a Vadászkamara tevékenységét, rendezvényeit és programjait, viszont 89% szerint az elmúlt időszakhoz képest mindenképpen javult,
és jó a megítélése.
Kiemelendők a következő negatív
eredmények:
A vadászatra jogosultak a jogszabályi előírások ellenére a válaszolók 24-

54%-nak nem biztosítják valamelyik
(vagy több) szolgálati felszerelését (golyós fegyver, céltávcső, sörétes fegyver,
tőr, táska, távcső, térkép, kézi lámpa)
21-44%-nak nem biztosítják valamelyik
(vagy több) kötelező egyenruháját (ünnepi öltöny, kalap, téli ruha, nyakkendő, sapka, sál, kesztyű, nadrág, nyári
terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő,
bakancs, gumicsizma). A vadászatra
jogosultak nem térítik meg a válaszolók 20%-nak a kamarai tagdíját, 14%ának a vadászjegye árát és 52%-nak a
lődíjat.
A kérdésekre adott válaszok között
vannak nagyon pozitív eredmények is:
A szükséges középfokú szakirányú
képzettség mellett a válaszolók 17%nak van felsőfokú végzettsége is, ezek
közül 90% a vadgazdálkodási szakirányú, ami mindenképpen reményteli a
jövő magasabb szintű vadgazdálkodása
és a még jobb minőségű vadállománya
szempontjából. A hivatásos szakszemélyzet 90%-a rendelkezik mobiltelefonnal, ami a gyors reagálást segíti, és
szélesebb körű összefogást biztosít az
esetleges szükséghelyzetben.
A Vadászati Hatósággal karöltve
tovább kell folytatni a megkezdett munkát, és nem szabad engedni (természetesen az ésszerű rugalmasság mellett),
hogy a jogosultak (legyen az vadásztársaság, földtulajdonosi közösség vagy
egyéb) a jogszabályi előírásokat ne tartsák be és ezáltal a hivatásos vadászok
élet és munkakörülményeit rontsák.
Galambos Kálmán
Ifjúsági Szakbizottság elnöke
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RÖVID

HÍREK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

RÖVID

HÍREK MEGYÉNKBŐL

A képen látható vaddisznó kant
Tóth Róbert hozta terítékre június 20án, a Hernádmenti Hubertus Vt. területén, a bereti völgyben.
Az élőhely kiváló adottságainak és
a nyugodt életkörülményeket biztosító vadgazdálkodásnak köszönhetően a születésétől kezdve háromlábú
kan mázsa felettire hízott és 20 centis, szabályos, széles agyarakat növesz-

ságot bonyolítottunk le megyénkben
egyéni és csapatversenyben. A díjak a
megyei vadásznap alklamával kerülnek
átadásra.
Helyezettek:
Egyéni
1. Tóth Ferenc
2. Rimaszécsi László
3. Matisz Norbert

***

Csapat:
1. Taktaközi Nimród Vt.
2. Északerdő ZRt.
3. Zempléni Hubertus Vt.
***

tett, melyet a B-A-Z megyei trófeabíráló bizottság bronz érmesre minősített.
***
Március elején BAZ megyében,
Abaújvár környékén a helyi hivatásos
vadász találta meg hurokban a képen
látható bikát. A trófea súlya 8,38 kg
194,13 ponttal ezüstérmes.
A bejelentés után az elkövetőket
forrónyomon 2 órán belűl elkapták
az encsi renrőrkapitányság nyomozói.
A hurkolók beismerő vallomást tettek
és közös megegyezéssel a vadásztársaságnak kifizették a kárt. Az eredményes
nyomozás a rendőri tapasztalatnak
és jó megérzésnek volt köszönhető,
ugyanis az éppen szolgálatot teljesítő
rendőr aktív sportvadász.

***
Trófeabírálat (Vadászati Hatóság,
Miskolc, Dóczy u. 6.)
- 6550 kódszámig minden hónap
első hétfője
6551 - kódszámtól minden hónap
első keddje

Tóth Árpád vadásztársasági vezető kezdeményezésére és szervezésének
köszönhetően Stohl András és Földi
László színművészek a kisavasi Bormúzeumban június 15-én „Ami a vadászkönyvekből kimaradt” címmel vadászati talkshow-t tartottak. A számos
érdeklődő az előadás után, vacsora közben az operafesztivál jegyében kellemes
sanzonokat is meghallgathatott.

Nagyszabású szemétgyűjtési akciót tartottak Sajókaza környékén a
Sajókazai Sólyom Vt. szervezésében,
valamint a Zemplén hegység térségében. Mindkét helyszínen sikerült
bevonni az akcióba a helyi vadásztársaságokon kívül az önkormányzatokat,
iskolákat és civil szervezeteket is.
***
Tisztújítást tartottak az SCI Közép
Magyarországi Egyesületénél. Külön
említést érdemel, hogy megyénkből
Szentpéteri Istvánt beválasztották az
elnökség tagjai közzé, míg Hercsik Istvánt a felügyelő bizottság elnökévé.

FIGYELEM!

***
Elemi ösztön címmel vadászati és
természetvédelmi magazin indult a
Hálózat Tv műsorán. A műsor célja
bemutatni és népszerűsíteni a vadászatot. A műsor minden hónap első hetének hétfőjén, 17 órától látható.

A borsodi vadászrádió műsorai
továbbra is minden páratlan héten
szerdán 8.15-9. 00 óráig, valamint
páros héten pénteken 15.15-16. 00
óráig hallhatóak a 1116 kHz középhullámsávon.

VADÁSZKLUB
A Borsod Megyei Vadászklub minden hónap utolsó csütörtökjén
tartja aktuális foglalkozását
a Halásztanya Vendéglő
vadásztermében.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a szervezőbizottság.
BELÉPÉS DÍJTALAN!
Programokról a Vadászkamara
hirdetőtáblájáról értesülhetnek.

***
A hercegkúti sportlőtér szervezésében négyfordulós koronglövő bajnok-
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FOGLALKOZÁSOK:
szeptember 27., október 25., november 29., december 27.
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VADÁSZKAMARAI

HÍREK

SZERV.

IRODÁK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÁSZATSZERVEZŐ

IRODÁK MEGYÉNKBEN

A cikk apropója kapcsán két vadásztatással foglalkozó irodát kerestünk meg. Az egyik az ÉSZAKERDŐ Zrt. Vadászati Osztálya, valamint a Lenár Jagd Vadászatszervező Iroda.
A két cég között jelentős az eltérés, mivel az ÉSZAKERDŐ
Zrt. bevételei közt a vadászatból befolyó összeg nem jelentős, míg a másik saját tulajdonban lévő irodának ez az egyik
fő bevételi forrása.
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Vadászati osztályvezetője, Szentléleki Tibor elmondta, hogy ők csak saját területeikre szerveznek vadászatokat, közvetítéssel nem foglalkoznak. Üzemi
területeik április 15-ére készen álltak a vendégek fogadására,
vadászati lehetőséget az előző években megszokott módon
tudnak biztosítani.

VADÁSZKAMARAI
Tisztújítás történt megyei szervezetünk vezetőségében. Jolsvay János
sportvadász alelnök lemondását követően a rendkívüli küldöttközgyűlés
alkalmával Lezák Zoltánt választották
alelnöknek. Mivel Lezák Zoltán idáig is
vezetőségi tagja volt szervezetünknek,
így az összeférhetetlenséget megszüntetve lemondott korábbi tisztségéről.
Ezen túlmenően Szentpéteri István az
Etikai Bizottság elnöke is bejelentette
lemondását, így mindkét személy tekintetében újabb választásokat kell tartani
a közeljövőben.
***
Az Egészségügyi Minisztériummal
folytatott tárgyalás során történt megállapodás szerint a következő egy esztendőben a lőfegyverek megszerzésének
és tartásának egészségügyi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló jogszabály nem kerül változtatásra, és ezen
időszak alatt az Európai Uniós gyakorlatot a jogszabályalkotókkal közösen
fogjuk elemezni. Tehát a pszichológiai vizsgálat/vizsga bevezetése jelenleg
nincs napirenden.
***
A lőfegyverekről szóló törvény
és korm. rendelet tervezet folyamatos egyeztetések alatt áll, de valószínű, hogy e tekintetben is megvárják
az Európai Parlament e tárgykörben
szeptember hónapban várható végszavazását, melynek rendelkezései ránk
nézve is kötelezőek lesznek.
***
Állami Vadászvizsgánkra június 27én került sor, melynek során 31 fő
jelentkezőből 17 fő tett eredményes
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A külföldi vadászok tájékozatlansága nem érezhető, őket
nem érdekli, hogy nálunk milyen területviták vannak, egyet
akarnak: vadászni. A Lenár Jagd Vadászatszervező Iroda ügyvezetője, Dr. Lenár György elmondta, hogy tevékenységüket
a területi viták nem érintették. Az eddig megszokott módon
tudták szervezni vendégeiknek a vadászatokat. A hazai vadászatban tapasztalható kaotikus állapot számukra nem okozott kárt. Az újonnan alakult vadászatra jogosultakkak folyamatban van a kapcsolatfelvétel, de nehéz megtalálni a közös
hangot. Tapasztalatuk szerint a külföldi bérvadászok száma
csökken, sajnos lassan, de biztosan elmaradnak hazánk
vadászterületeiről.
Bótáné Batta Olga

HÍREK
vizsgát. Nagy lépésként értékelhetjük,
hogy folyamatban van az új, kamarai szerkesztésben megvalósuló Állami Vadászvizsga Szabályzat elkészítése
is. Ez a jelenlegi rendszertől eltérően
nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati
ismeretek képzésére, és a balesetvédelmi előírások fokozott betartására.
Következő vadászvizsga: 2007. szeptember 26. Jelentkezni lehet aug. 31-ig
Miskolcon, a Tass u. 18. szám alatt.
***
Az ősz folyamán ismét megszervezésre kerül kynológiai szakbizottságunk
szervezésében Vadászkutya Vadászati
Alkalmassági Vizsga. Jelentkezni lehet
a 46/504-126-os telefonszámon.
***

Központunk segítségével márciustól egy internetes vadászati állásbörzét
működtetünk, amelyben a munkavállaló hivatásos vadászok egy helyen összegyűjtve találják a munkahelyet kínáló
vadászatra jogosultakat. Ezen információkhoz a www.omvk.hu honlapon juthatnak.
***
A Területi vezetőségünk támogatást
szavazott meg a Magyar Véreb Egylet
részére a „Vérebvezetők nyomában”
című film elkészítésére.
Ezen túl szintén támogatjuk a Borsodi Vadászkürt Egyesület működését
is.

VÉREBVEZETŐK
MEGYÉNKBEN

Szomorú szívvel búcsúzunk
Halona László vadászbarátunktól, aki 51 évig vadászott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
1926. december 26-án született Igriciben. 1956 őszén mint
alapító tag megalakították a
Kittenberger Vadásztársaságot.
Laci bácsi élete végéig vadászott, a halál 2007.08.12-én hajnalban, álmában érte. A benne
lévő vadászszenvedélyt tovább
visszük, mert velünk vadászik
fia és unokája is. Megrendülten búcsúzunk tőle!

Ruszinkovics Ferenc
(Felsővadász) 70/261-40-21
Kaczúr András
(Tolcsva) 30/263-55-08
Erdős Tamás,
(Répáshuta) 20/926-10-86
Csontos Béla,
(Telkibánya) 30/854-73-91
Minden véreb többszörös utánkeresési gyakorlattal, és vizsgával rendelkezik. Szükség esetén bizalommal
forduljanak hozzájuk.

A vadásztársaság nevében:
Márkus János
vadászmester
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VADÁSZKUTYA

INFÓ

VADÁSZ HÍRMONDÓ

HA

KUTYÁVAL SZERETNÉNK VADÁSZNI
(VIZSLÁK, SZETTEREK, KAJTATÓEBEK)
MINT

AZT AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBAN IS

ÍGÉRTEM, A KÖVETKEZŐ ÍRÁSOMBAN A
FIATAL VADÁSZKUTYA ALAPKIKÉPZÉSÉRŐL
ÉS JÁTÉKOS VADÁSZATI FELADATOKRÓL
EJTENÉK EGY PÁR SZÓT.

A foglalkozást a kölyökkel egész
korán (3 hónapos körül) elkezdem.
Etetés, játék közben megismertetem a
nevével, a behívással. Elkezdek kijárni a területre, ismertetem az új szagokkal, változatos növényzettel fedett területtel. A kintlét időtartamát mindig a
kutya edzettségi állapota szabja meg,
amíg jókedvű, játékos, nem fáradt,
addig maradunk.
Hat hónapos kor körül, mikor az
izomzata már annyira fejlett, hogy
folyamatosan vágtázzon, elkezdem a
rendszeres, szisztematikus keresésre
tanítani.
A szisztematikus keresés lényege:

Tökéletes mezei munkát nem lehet
elvárni egy fiatal kutyától, itt inkább a
szenvedély, a találni akarás a lényeg. Ha
találkozik egy-két érdekes szaggal, vadnyommal, az még hevesebbé, gyorsabbá teszi a keresést.
Otthoni gyakorlatoknak kitűnő a
vadszárny, vagy nyúlbőrös apportfa
dobálása, amit ő lelkesen felkap és a
háza vagy a vacka felé cipel. Próbáljunk
úgy helyezkedni, hogy mikor felkapja
az apportot és a házába viszi (hogy
birtokba vegye) mi a ház előtt álljunk
és elkapjuk a kölyköt. Megdicsérjük,
elvesszük a tárgyat és újra dobjuk el
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(II.

RÉSZ)

neki. Egy idő után rá fog jönni, hogy a
játék lényege az, hogy gazda eldobja, ő
visszahozza és ez csak akkor működik,
ha ő idehozza nekünk.
Az állás tanítása: A vizslák, szetterek
az élővad megtalálását „állással” jelzik,
mely az igazi vizslásoknak szemet gyönyörködtető látvány. Amikor a vágtázó kutya orrába a rejtőző vad szaga
csapódik és a vizsla szinte megdermed
álltában és szoborként várja vezetője megérkeztét a tetthelyre. A kajtató
ebek (retriever, spániel) nem állnak, de
a munkájuk teljesen megegyezik a vizslák egyéb munkájával, mind lövés előtt,
mind lövés után. Függetlenül attól,
hogy kutyánk állja-e a madarat, előzőleg megtanítjuk a biztos állást kitett
madáron. Erre legjobb a fürj (gazdasági). 5-10 cm magas növényzetben, kis
kalitkában kitesszük a madarat és pár
perc elteltével jó szélbe fordulva hoszszú pórázon küldjük a kutyát keresés-

re. Mikor a kutya orra jelzi a madarat,
óvatosan mellé felhúzunk és nyugtatjuk a kutyát, fogjuk a póráz végét erősen, nehogy ráugorjon a madárra. Ha
megpróbálna erélyesen rászólunk „fekszik”!!! Majd megdicsérve visszavezetjük vezetéken a kutyát. 1-2 alkalomnál
ne próbálkozzunk többször egy nap,
nehogy a kutya megunja a dolgot.
Sebzett vad utánkeresése (vonszalék): Frissen leütött házinyúl bőrét,
vagy „balesetben” kimúlt fürjet egy
hosszú botra kötve kihúzzuk 20-25 mre, ott leakasztjuk, majd elővesszük a
kutyát és az előzőleg általunk kijelölt

indulási pontra mutatunk és „keress”
vagy „hajrá” vezényszóval elindítjuk.
Az első gyakorlásokon pórázon, majd
később e nélkül. Ügyeljünk, hogy mindig hátszélben csináljuk a gyakorlatot,
nehogy a kutya légszimattal keressen. A
földre tett orral végigmegy a „pályán”
a végén ott a vad, amit apportírozhat.
Később növeljük a kihúzások hosszát,
akár több száz méterre is.
Jó gyakorlást kívánok, és ne felejtsük el, csak rendszeres gyakorlással
tudunk eredményes munkát végeztetni
kutyánkkal.
Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság tagja
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KÖZHASZNÚSÁGI

JELENTÉS

VADÁSZSZÖVETSÉG

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÁSZSZÖVETSÉGI
Dr. Székely László az elnökség nevében levéllel fordult a Vadászati Hatóság, a Vadászati Főosztály, valamint a
Vadászati Védegylet felé a megyében
jelentkező vadkárok, és nyilvántartásba vételek problémái miatt, kérve ezen
gondok mielőbbi orvoslását. Ezen túl
jelezte, hogy nagy szükség lenne a vadkárbecslők tanfolyami továbbképzésére, a becslés egységessé tételére. A vadászati főosztály válaszlevelében jelezte,
hogy megtették a szükséges intézkedéseket, azonban a vadkárbecslők képzésére nem áll módukban képzési rendszert kidolgozni.
***
Vadászszövetségünk június első
heteiben Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot tartott. A tanfolyam
során Vadász István, Kadlicsek János, és

KÖZHASZNÚSÁGI

DETETT NAPIRENDEK KÖZÖTT SZEREPELT

-

MINT KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZER-

-

A

2006.

ÉVI KÖZHASZNÚSÁ-

GI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA IS, MELYET
A

6/2007.05.30

SZ. HATÁROZAT ALAP-

JÁN A KÜLDÖTTEK EGYHANGÚLAG ELFOGADTAK.

Az alapszabály értelmében ez úton
is nyilvánosságra kívánjuk hozni közhasznúsági jelentésünk főbb adatait.
A Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsé-

HIRDETÉSI
1/1-ES MÉRET:
- borító belső oldal (színes)
120eFt
- hátoldal külső oldala (színes) 150eFt
- hátoldal belső oldala (színes) 120eFt
- újság belső oldalai (fekete-fehér) 80eFt
- mellékelt reklámanyag
100eFt
1/2-ES MÉRET:
- az 1/1-es oldalak árainak 50%-a
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Józsa László szakelőadók segítségével a
vadászjelöltek elsajátíthatták a vadászatvadgazdálkodás alapjait, megismerhették a biztonságos fegyverkezelés szabályait. A tanfolyam során a lőkészséget
sportlőtéren biztosítottuk.
Megfelelő számú jelentkező esetében a szeptemberi vizsgát megelőzően
ismét megszervezésre kerül a felkészítő
tanfolyamunk, melynek tervezett költsége 40eFt.
***
Az FVM tájékoztatása szerint az
élőhelyfejlesztési pályázatok a korábbi
tervekkel ellentétben, augusztus-szeptember hónapban mégsem kerülnek
újbóli kiírásra, tekintettel arra, hogy a
költségvetés még kisebb mértékű kiigazításra szorul. További ígéretet kaptunk arra, hogy a korrekció után még

ge (Adószám: 19066754-205) 2006. évi
gazdálkodásának, közhasznúsági jelentésének főbb adatai:
Eszközök összesen: 11.805 eFt
Források összesen: 11.805 eFt
Alaptevékenység és közhasznú tevékenység bevétele: 8.105 eFt. Alap- és
közhasznú tevékenység ráfordításai:
7.731 eFt. Vállalkozási tevékenység
bevétele: 13.284 eFt. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 15.230 eFt.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből): 441
eFt. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből: 1.678 eFt.
Az előzőekben bemutatott forrá-

TARIFATÁBLÁZAT
+
+
+
+
+

ez évben lehetőség lesz új pályázatok
benyújtására.
***
Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. E tevékenységünknek a valós lényege nem kizárólag csak
az üzlet, hanem elsősorban az, hogy
a vadásztársaságok által foglalkoztatott hivatásos szakszemélyzetnek egy
helyen, jó minőségben, méretre készítetten a jogosult be tudja szerezni a
kötelező egyenruhát. Ezen felül el kell
mondanunk azt is, hogy a hivatásos
vadász formaruhán kívül számos, más
terméket is forgalmazunk, melyeket
természetesen a teljesség igénye nélkül
igyekeztünk bemutatni újságunk utolsó oldalain is.

JELENTÉS

A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE 2007. MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTTA ÉVES VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉT. A
NAPI AKTUALITÁSOKON TÚL, A MEGHIR-

VEZETNEK

HÍREK

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

Dr. Székely László
a Szövetség Elnöke
APRÓHIRDETÉSEK:

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

APRÓHÍRDETÉSEINK 15
DÍJMENTESEK!

sok és ráfordítások alapvetően Szövetségünk tartós közérdekű céljainak
megvalósítása, többek között a vadászat kulturális örökségének megóvása,
a vadgazdálkodással, vadvédelemmel
kapcsolatos oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenység, a természet
közeli vadgazdálkodás támogatása és
a vadászat társadalmi elfogadottságának javítása, a megyei vadászati közélet
megújítása érdekében a 2006-os esztendőben folytatott sokirányú tevékenységet szolgálták.

SZÓIG

• Monostori László preparátor
és dermoplasztikai műhely, Miskolc, Madarász Viktor u. 12.
Tel: 46/348-013, 20/9335-457,
laszlomonostori@t-online.hu,
www. preparatorlap.hu
• ZH vegyescsövű puskához
12/12 skeet és 12/12 vadászcső
eladó. Tel: 30/239-4920

17. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A

VADÁSZSZÖVETSÉG TERMÉKKÍNÁLATA
HIVATÁSOS
VADÁSZ RUHÁZAT
CSÖRLŐ

12 voltos - 5 tonnáig
•

DEUSA BÜKKFAKÁTRÁNY
•

SÓPASZTA

az egészséges vadállományért
•

CÉLTÁVCSŐ
VILÁGÍTÓPONTTAL
4-12 x56-os
•

PIROSPONT IRÁNYZÉK
•

KOMPAKT SPEKTÍV
•
LÉZERES TÁVMÉRŐ

DIÁNA
FEGYVERSZEKRÉNY
5

FEGYVER

TÁROLÁSÁRA

KÖNYVEK
• VADÁSZISKOLA
• AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA
TESZTKÉRDÉSEI

• AMIT

A FEGYVERISMERETI

VIZSGÁN TUDNI KELL

• EGYÉNI

VADÁSZATI NAPLÓ

ÉS TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• TÁRSAS

VADÁSZATI NAPLÓ ÉS

TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS
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VADÁSZKÜRTÖSÖK

DIANA

HÍREK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

DIANA
NEGYEDIK
TÜK MEG

HÍREK

ALKALOMMAL RENDEZ-

2007.

DIANA KUPA

JÚNIUS

17-

ÉN A

ORSZÁGOS KORONG-

LÖVŐ VERSENYT A HERCEGKÚTI

Tekintettel arra, hogy idén először
két profi, leigazolt versenyző is részt
vett a versenyen, kivételesen külön kategóriát alapítottunk nekik. Ezt a kategó-

riát Szabó Krisztina nyerte meg, nyereménye egy gazdag ajándékkosár volt.
Bán Beatrix

ZEMPLÉN LŐTÉREN, OLASZ LÁSZLÓ LŐTÉRVEZETŐ FELAJÁNLÁSÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN.

A nagy távolságra való tekintettel
azonban idén két naposra bővítettük a
programot, hiszen a versenyt megelőző napon este a hercegkúti pincesoron
szervezett borkóstolással és éjszakába
nyúló szalonnasütéssel „alapoztunk” a
versenyre. Talán ennek (is) volt köszönhető, hogy másnap, a lőtéren sokan finoman szólva- nem tudtuk megszokott koronglövő formánkat hozni. Ez
alól egyetlen kivétel Bagi Miklósné
Ági volt, aki kimagasló, csodálatos teljesítménnyel (25 korongból 19 találat)
hódította el a IV. Diana Kupát. Második helyezett Bán Beatrix, harmadik
helyezett Nánási Nikoletta lett.

BORSODI

VADÁSZKÜRTÖSÖK

Három napot vendégeskedhettek a
Baranya Vadászkürt Együttes hölgytagjai és a Borsodi Vadászkürt Együttes
tagjai az Olaszországi Bassano városában 2007.04.27-29-ig. A város polgármestere invitálta meg a csapatot egy
helyi szállodaavatóra. A csodálatos
hegyek közötti kürtszavas megnyitó
után olasz barátaink elmondták, hogy
a hagyományok ápolása az ottani fiatalság körében kiveszőben van, és ezért
örültek annak, hogy nálunk a vadászkürttel egyre többen ismerkednek meg.

B. B. O.

V

Több évtizedes hagyományon alapszik az a sportnap, amelyet az ÉSZAKERDŐ Zrt. Szakszervezete szervezett
ismét dolgozóinak 2007. 06. 01-én. A
nap folyamán több versenyszámban
mérkőzhettek meg a dolgozók: lövészet, sakk, ping-pong és futball. Ez a

A D Á S Z

H

lövészverseny volt a házi selejtezője a
minden évben megrendezésre kerülő
országos erdőgazdaságok közti lövészversenynek. A legeredményesebb lövő
hölgyeknél Fejes Lászlóné, férfiaknál
Matisz Norbert volt. Az eredményhirdetésnél Cserép János Vezérigazgató
Úrtól vehették át a díjakat.
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