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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, hozzátartozóit és barátait 

melyet 2008. február 16-án Miskolcon, a Hotel Pannónia*** Konferenciatermében
(Miskolc, Kossuth Lajos utca) rendezünk meg.  

A BÁLRA ELŐZETES HELYFOGLALÁS:
Miskolc, Tass u. 18. Telefon: 46/504-125, 46/504-126

A báli belépő díja személyenként 7.000.- Ft

A BÁL PROGRAMJA:

18.00-18.30  a vendégek érkezése
19.00  a bál megnyitása
 Hagyományainkhoz híven a bált
 kürtszóval nyitjuk meg.
19.30  a vacsora felszolgálása
21.00  a műsor kezdete
24.00  tombola, ahol értékes nyereményeket,
 vadkilövéseket sorsolunk ki.

MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete 

2008. január 16. (szerda) délután 15.00 órára
összehívja

Az ülés helye: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (Miskolc, Dóczy József u. 6.)

Határozatképtelenség esetén az ülés - változatlan napirenddel - ugyanazon helyen 2008. január 16. (szerda) 
15.30  órára összehívásra kerül.

Az osztályüléssel együttesen országos, neves szakelőadókkal mezőgazdasági-erdei vadkár
és megelőzése témájában szakmai konferenciát tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

       Vadászüdvözlettel:

 Lezák Zoltán 
  Sportvadász alelnök

A TERÜLETI SPORTVADÁSZ OSZTÁLYÜLÉST

A MEGYEI VADÁSZBÁLRA
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MEGYEI VADÁSZNAP 2007. SZEPTEMBER 15.
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IMMÁRON 15. ALKALOMMAL, SZEPTEMBER 15-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE BORSOD MEGYÉBEN A MEGYEI 
VADÁSZNAP, EZÚTTAL MEZŐKÖVESDEN A HADAS VÁROSRÉSZBEN FEKVŐ MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN, A TÁNCPAJ-
TÁBAN ÉS KÖRNYEZETÉBEN.

A fél kilenctől kezdődő miskolci 
Fúvószenekar egyórás műsorát követő-
en az ünnepségen Tállai András ország-
gyűlési képviselő, Mezőkövesd város 
polgármestere köszöntötte a szép szám-
ban megjelent vendégeket, látogatókat, 
érdeklődőket. Ezt követően Pechtol 
János az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet ügyvezető elnöke, az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara főtitkára 
nyitotta meg a vadásznapot. Beszédé-
ben szólt az ilyen jellegű rendezvények, 
és a vadászat elfogadtatásának szüksé-
gességéről, a nem vadászó társadalom 
e formában történő tájékoztatásáról. 
Külön kitért az új üzemtervi ciklusban 
jelentkező egyik legfontosabb kérdésre, 

a területkijelölések alakulására, mind 
országos, mind megyei szinten. 

A megnyitót követően dr. Székely 
László, az Országos Magyar Vadász-
kamara alelnöke, a B.-A.-Z megyei 
Vadászszövetség, valamint a Vadászka-
mara elnöke üdvözölte a rendezvény 
minden résztvevőjét, és invitálta őket 
a vadásznap programjainak megtekinté-
sére, kellemes kikapcsolódásra, jó szó-
rakozásra.

Az ünnepélyes megnyitó, és a 
Vadászszövetség zászlajának felszalago-
zása után Tóth Á. Dénes, megyei kama-
rai titkár, Borsod megye fővadásza szó-
lította színpadra a megye legkiválóbb 

szakembereit, sportvadászait és hivatá-
sos vadászait, akik eddigi tevékenysé-
gük elismeréséül átvehették kitünteté-
seiket. 

A kitüntetések átadása után a tava-
lyi évben már megrendezett, és így már 
hagyományosnak mondható frissen 
vizsgázott, első vadászjegyüket kiváltó 
új vadászok rituális szertartásokkal tar-
kított avatására került sor.

A délutáni programok közül nagy 
sikere volt a legkülönbözőbb visele-
teket felvonultató vadászruha divat-
bemutatónak, majd ezt követően a 
Borsodi Vadászkürt Egyesület terelő-
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TÁMOGATÓK
VIGLO Kft. Zsóry-Zsibongó Mezőkövesd • AGROBÁL Kft. Edelény • Boldva és Környéke Földtulajdonosi Közösség 
Edelény • BAZ. megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc • Hangonyi Zöldmező Vt. • II. Rákóczi Ferenc Vt. Tard • 
MODINE HUNGARIA KFT. Mezőkövesd • Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Zrt. Miskolc • CO-OP Hun-
gary Zrt. Budapest • Zempléni Hubertus Vt. • Harica Völgye Vt. • Mádi Vadásztársaság • Mezőkövesdi KER COOP 
Mezőkövesd • Sárospataki Kossuth Vt. • Mezőkövesdi Matyó Vt. • Lakatos Lajos vállalkozó Mezőkövesd • Chinoin Zrt. 
• Martonyi és Vidéke Vt. • Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet • Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt. • 653210 FTVK 
Mezőkeresztes • Borsodvíz Zrt. Miskolc • Északerdő Zrt. • Zempléni Boldogkő Vt. • Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
• Alsóvadászi Vt. • Csereháti Cseppkő Vt. • Optimax BAU Kft.

vadászatot imitáló műsorának, és a 
Matyó Néptáncegyüttes előadásának.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a 
Vadászati Kulturális Egyesület jóvoltá-
ból megvalósított könyvbemutatóra-
vásárra, a vadászvásárosok kínálatára, 
a terepjáró bemutatóra, a vadászgörény 
játszóházra, valamint a „vadászutca” 
egyik szegletében létrehozott virtuális 
vadászatra is.

Gyerekek és felnőttek egyaránt soká-
ig időztek a Művészetek Háza táncter-
mében megrendezett trófeakiállításon, 
a szebbnél szebb agancsokat, agyara-
kat, mufloncsigákat szemlélve. A kiál-

lítás mellett Monostori László saját 
gyűjteményéből egy preparált állatok-
ból készített erdei életképet, jelenetet is 
megtekinthettek az érdeklődők. 

Külön említést érdemel az a fest-
ménykiállítás is, amelynek a Táncpaj-
ta adott helyet. Itt a vadászok által jól 
ismert dr. Ignácz Magdolna, dr. Kun 
Edit és Dedinszky Márta munkáinak 
egy része került bemutatásra.

Reméljük, a három - négyezres 
látogatósereg jól érezte magát ezen a 
napon, s ezen túl sikerült a valósághoz 
hű képet adnunk e szenvedély szerelme-
seinek az olykor korántsem veszélyte-

len, máskor meg írígylésre, de minden-
kor elismerésre méltó mindennapjairól, 
és főként reálisabb képet kialakítani 
megyénk vadászairól.

Ezúton is köszönjük az adományo-
zók, a közreműködők, szervezők lelkes 
segítségét, önzetlen támogatását.

Tóth Á. Dénes
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HA KUTYÁVAL SZERETNÉNK VADÁSZNI (III. RÉSZ)
(VÍZI MUNKA)
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Még mielőtt bármit írnék, egy 
nagyon fontos dologra szeretném fel-
hívni a f igyelmet. Szigorúan tilos a 
vízbe vagy nádasba engedett kutyán 
rajta hagyni a nyakörvet! A vízfelszín 
alatt pár centivel bármi előfordulhat, 
faág, vízbe „rejtett” fémhulladék, stb. 
amibe a nyakörv beleakadhat és sze-
münk láttára fog kutyánk megfulladni! 
Sajnos nem egy ilyen balesetről hallot-
tam már.

A vízi vadászatra használt kutyák 
(vizslák, szetterek, retrieverek, spánie-
lek) általában vízkedvelő fajták. Külö-
nösebb gond nem adódik vízhez szok-
tatásnál. Legjobb ha egy idősebb, jól 
úszó kutyával engedjük első úszólecké-
jére egy kellemes meleg nyári napon. 
Ne erőltessük, ne dobjuk a vízbe, mert 
ez később rengeteg problémát okozhat 
a tanításnál! Ha a kutya nem akar magá-
tól vízbe menni próbáljuk meg, hogy 
velünk bejön-e. Vetkőzzünk fürdőnad-
rágra és ússzunk beljebb a mélyebb 
vízbe, ahol a kutyának nem ér le a lába 
hátsó két lábra állva sem.

Ha az úszás megy, a vízből elhozás 
következik. Ha a kutya mezőn megta-
nulta az apportírozást, a vízben ez köny-
nyen fog menni. Fontos szabály, hogy 
soha ne engedjünk vízből fadarabokat 
kihozni. Vagy az apporttárgyat, vagy 
a vadat hozassuk ki, ezekkel gyakorol-
junk, különben előfordulhat, hogy a 
vízbe esett, nehezen megközelíthető vad 
helyett a kutya fadarabokat fog kihozni 
és boldogan várja a dicséretet.

A legjobb gyakorlás, mocsaras vízál-
lásos nádban, mély vízben maga a vízi 
vadászat. Ha rendszeresen hozatunk 
valamit a nádból, legjobb a vad. Több-
szöri ismétléskor tapasztalja, hogy rövi-
debb-hosszabb keresésé után orrmun-
kával talált valamit a vízben és annak 
elhozása után dicséretet kapott. Ez arra 
ösztönzi, hogy keressen a vízben, nád-
ban és ezzel elértük azt amit szerettünk 
volna.

Végül ehhez a fejezethez még egy 
szót a kutya kezeléséről a vízi munka 
során. Hűvös, hideg időben az azon-
nali mozgás a legjobb recept a beteg-

ségek megelőzésére. Ne vegyük a vizes 
kutyát pórázra, hagyjuk futni, mozogni 
és a saját testhőmérsékletétől megszá-
radni. Erősebb fagy esetén ne küldjük 
a kutyát a vízbe. Ha mégis szükséges 
lenne, úgy az azonnali kifutással az 
egészségügyi károsodás megelőzhető. A 
még vizes kutyát ne tegyük azonnal a 
kenneljébe, megérdemli, hogy 1-2 órára 
beengedjük a lakásba, míg teljesen meg-
szárad, és átmelegszik.

A kutya tanításánál mindig tartsuk 
be a fokozatosság elvét. Sekély víztől 
a mély vízig, és ritka nádastól a sűrű, 
mocsaras nádasig, és a jól végzett fel-
adat után dicsérni! Sikeres tanítást, kel-
lemes vadászélményeket, sok türelmet, 
és jó egészséget kívánok az Új Eszten-
dőben is!

Éles Tibor 
Kynológiai szakbizottság tagja

Új Hubertus kennel

VÉREBVEZETŐK

MEGYÉNKBEN

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

Leskó Tibor
(Miskolc) 30/922-4042

Minden véreb többszörös utánkere-
sési gyakorlattal, és vizsgával rendel-
kezik. Szükség esetén bizalommal 
forduljanak hozzájuk.
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A VAD HASZNA A GAZDA KÁRA
...ÉS A GAZDA VADÁSZATI KÁRA?!
VAGYIS FOGLALKOZZUNK TOVÁBB A VADKÁRRAL (III. RÉSZ)
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A 10 éves vadászati üzemterv első 
éve ez a 2007-es. Mint korábban is 
írtam van néhány új vadászterület és az 
előző ciklusban vadgazdálkodással fog-
lalkozó társaság, ahol felmerülhet az a 
probléma, hogy a vadászterületen lévő 
vadgazdálkodási és vadászati berende-
zések állapota, állaga szempontjából 
hiányosságok mutatkoznak. Ezeket 
valamilyen úton-módon pótolni kell. A 
vadászterület egyes részeire el kell jutni 
és ott a tájba illő módon vadászati, 
vadgazdálkodási berendezéseket ki kell 
helyezni, vagy el kell készíteni. Sajnos 
nagyon sok esetben az előre kiszemelt 
hely, csak átmeneti megoldás, esetlege-
sen véletlenszerűen történik,- azonban 
bízom benne nagyon sok esetben szak-
mai tudatosságon alapul,- nem minden-
kor közelíthető meg a mezőgazdasá-
gi termelést nem sértő mezőgazdasági 
úton vagy feltáró úton. 

Ebből adódik az első probléma, 
mely most a téli időszakban az időjárási 
körülményeket és a talajállapotot figye-
lembe véve párosul. Vagyis vadgazdál-
kodással okozunk kárt, például olyan 
helyre helyezünk ki vadetetőt, amely 
veszélyezteti a szomszédságában lévő 
mezőgazdasági kultúrát, gyümölcsöst. 
A felszántott mezőgazdasági területen 
nem tudunk eljutni vadgazdálkodási 
berendezéseinkhez, mivel a felszántott 
földterületen volt korábban az általunk 
nem szabályosan használt út. 

Kőhalmi Tamás 2002-ben vadásza-
ti károkat a következőképpen csopor-
tosítja:

1. Vadgazdálkodással okozott károk 
témakörében az egyik Ő általa felho-

AZ ELŐZŐ ÍRÁS ALKALMÁVAL AZ 1996. ÉVI LV. VADÁSZATI TÖRVÉNY V. FEJEZET 75. 
§-ÁVAL ISMERKEDHETTÜNK MEG, MELY A VADGAZDÁLKODÁS AZON RÉSZÉVEL FOGLAL-
KOZIK, MELY A VADKÁRHOZ KAPCSOLÓDIK. MOST NÉZZÜK MEG, HOGY MELYIK AZ A 
KÖVETKEZŐ JOGSZABÁLYHELY, AMELY HASONLÓ TÉMÁT TAGLAL. EZ NEM MÁS, MINT A 
VADÁSZATI KÁR, MELY A KÖVETKEZŐKÉPPEN SZÓL: 

VTV. 76. §.: A JOGOSULT KÖTELES A KÁROSULTNAK MEGTÉRÍTENI A VADÁSZTERÜLE-
TEN A VADÁSZATI JOG GYAKORLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK ÁLTAL A MEZŐGAZDA-
SÁGI TERMÉNYEKBEN, TERMESZTETT NÖVÉNYÁLLOMÁNYOKBAN A VETÉSTŐL A BETAKARÍ-
TÁSIG, AZ ERDŐBEN, A VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEKBEN, A VIZEK HALÁLLOMÁNYÁBAN, 
A SZŐLŐBEN, VALAMINT A GYÜMÖLCSÖSBEN MÁSNAK OKOZOTT KÁRT.

zott példát szeretném megosztani, 
melyben védett természeti területen, 
vagy természetes felújítású erdőterü-
leten téli lédús takarmányt helyeztek 
ki, ahol a védett természeti érték egy-
egy ritka növény természeti értékeinek 
megtartását f igyelmen kívül hagyták. 
Mondom ezt azért, mert ha a vadász-
terület Nemzeti Park területét is érinti, 
nagyon tanácsolom a vadgazdálkodá-
si egységnek, hogy a területileg illeté-
kes nemzeti park képviselőjével egyez-
tessen, mielőtt az esetleges felszólítást 
és bírságot az adott hatóságtól megkap-
ná. Mert lássuk be, és tegyük a szívünk-
re a kezünket, senki nem látná szíve-
sen, ha egy védett turisztikai területen 
teherautónyi számra leöntött mezőgaz-
dasági melléktermékkel rendeznénk le a 
téli vadetetést. 

2. Vadászattal okozott kár. Ez a kár, 
ami talán gyakrabban előfordul és saj-
nos szinte majdnem minden esetben 
az emberi hozzáállástól függ. Hogyan 
közelítsem meg a szórót, hogyan 
helyezzem ki a téli vadtakarmányt az 
etetőbe, hogyan menjek be a tábla 
közepén elejtett vadért, és ha a táb-
lán keresztül megyek, hamarabb haza-
érek. Az imént felsorolt példák bizony 
a mezőgazdaságilag művelt táblán tör-
ténnek alkalmanként olyan jelentős 
károkat okoznak, amely az adott táb-
lán lévő növénykultúrában maradan-
dó kárt, vagy akár teljes megsemmisü-
lést okozhat. Természetesen a hiányzó 
dűlőút nem csak a vadászokat szolgál-
ja, ezért célszerű, hogyha a föld hasz-
nálójával még most a 10 éves időszak 
elején megegyezünk, esetleg papírra is 
vetjük a későbbi problémák, félreérté-
sek elkerülése végett. Mindenki gazdál-
kodni tudjon, ne szántsa el a dűlőutat, 
ne menjen keresztül a vetésen. 

Lássuk a felelősséget a vadásza-
ti kárért: ha a vadászatra jogosult és a 
kárt okozó között nincs foglalkoztatá-
si, vagy munkaviszony akkor a Ptk.-nak 
kártérítési felelősségre vonatkozó sza-
bályait kell alkalmazni. Ha a tényleges 
kárt a vadászatra jogosult alkalmazott-
ja (hivatásos vadásza) okozza akkor a 
Munkatörvénykönyvnek munkavállaló 
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felelősségére vonatkozó szabályai mérv-
adóak. 

Kár megtérítése során a Vtv. paragra-
fusait készítő jogalkotók leírásai alap-
ján a Vtv. 76. §. esetében a vadászati 
kár megfizetésére vonatkozóan kármeg-
fizetési kötelezettség 100%-os. 

A békesség és az együttműködés 
csak akkor lehetséges, ha a feszültséget, 
mely lehet éppen lesfeldűtés, dűlőút fel-
szántás, vadvédelmi kerítés megrongá-
lás, vagy netalán mezőgazdasági kultú-
rák összetaposása, egymással szemben 
még az elején tisztázzuk. Ha ez sikerül, 
még így is felmerülhetnek külső ténye-
zők a baj forrásaként (garázda, tolvaj 
személyek, netalán orvvadászok). 

A leírtakat összegezve ismételten 
megállapíthatom, hogy az a föld, ame-

lyen mezőgazdálkodást, erdőgazdál-
kodást, vadgazdálkodást végeznek a 
tevékenységet folytató személyek szo-
ros egymást jószándékú, f igyelmezte-
tő és tájékoztató kapcsolattartása nél-
kül lehetetlen. 

Mert mit ér a termőföld, ha nincs 
rajta dús termés, és mit ér a vadászte-
rület, ha nincs rajta minőségi vadállo-
mány és mit ér a vadász élete, ha nincs 
egységes szemlélet a vadgazda, mező-
gazda, erdőgazda között?

Vadászüdvözlettel és barátsággal: 

Orosz Zoltán
Vadkárbecslő

Ifj. szakbizottság tagja

Mivel javában benne vagyunk a 
vadászszezonban, és remélhetőleg sok 
vadász gazdagodik számára új, első 
vadfaj elejtésével, ezért ebben a szám-
ban a vadászias vadászavatással foglal-
koznánk.

Nézzük elsőként, hogy mi is 
illik? Illik …

- a nagyvad elejtésének színhelyén, 
a vad végtisztességének megadása után 
az avatási ceremóniát lefolytatni, ahol 
a kísérő feladata mindaz, ami a vadász-
háznál, terítéknél szokásos.

- a teríték megszemlélése után - 
ünnepélyesen - felavatni az első vadját 
sikeresen elejtő vadászt.

- az, hogy az avató személye köz-
tiszteletben álló, tekintélyes, jó példát 
mutató vadász legyen.

- még az avatás megkezdése előtt 
levágni az avató pálcát, amely ne legyen 
se hosszabb, se rövidebb kb. egy méter-
nél.

- az avató pálca vastagabb végét úgy 
megfaragni, hogy oda az elejtett vad-
faj és a vadászterület neve, valamint az 
avatás dátuma beírható legyen.

- egy emléklapot is kiállítani a felava-
tott vadász számára.

- az avatandó vadászt a lőtt vadja 
mellé térdeltetni - ebben az esetben az 
avatópálcát a jobb vállra kell helyez-
ni, vagy az avatandó vadászt a vad fölé 
fektetni - ebben az esetben az avató-
pálcával a nadrág ülepére kell finoman 
(!) sújtani.

- hogy az avatandó vadász minden 
esetben a lőtt vadra helyezze a nyi-
tott zárdugattyújú golyós vagy megtört 
sörétes fegyverét.

- a felavatott vadásznak gratulálni.
- az avatópálcát vagy pálcákat meg-

becsült vadászati ereklyeként megőriz-
ni, trófeaként kezelni.

Nem illik … 
- az avatás jó kedvű, baráti szertar-

tását brutális, kultúrálatlan „ütlegelés-
sé” silányítani.

- megfeledkezni az avatópálca, az 
emléklap átadásáról.

- „elveszíteni” az ünnepélyesen 
átvett, egyszerű botból vadászati erek-
lyévé vált avatópálcát.

Példa az avatás szövegére:

Légy mindig igaz vadász, nemes 
lelkű türelmes és udvarias. Védd, tisz-
teld és szeresd a természetet. Ne csak 
lődd, etesd, gondozd is a vadat. A szép 
lövés legyen büszkeséged, de ha sebez-
tél, kötelességed a vad kitartó keresése 
és szenvedéstől való megváltása. Tisz-
teld és ápold a magyar vadászhagyo-
mányokat, oszd meg élményeidet bará-
taiddal, és amit tapasztaltál, add át az 
utódoknak.

Az első pálcaütés után:
(a vadfaj neve) ……….. vadásszá 

fogadlak a vadászat védőszentjének, 
Szent Hubertusznak nevében.

A második pálcaütés után:
Felavatlak az igaz magyar vadászok 

nevében.
A harmadik pálcaütést követően:
és felavatlak, (a vadfaj neve) …………. 

vadásszá fogadlak a magam nevében!
Vadászataidon Diana istenasszony 

fogadjon kegyeibe, és sokszor díszítse 
kalapodat a töret!

VADÁSZATI ETIKA, ETIKETT
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KAMARAI SZERVEZETÜNK EGYIK FŐ CÉLKITŰZÉSE, HOGY VADÁSZATI HAGYOMÁNYAIN-
KAT, A VADÁSZATI ETIKÁT, ETIKETTET ÁPOLJUK, AZOK NE VESSZENEK A FELEDÉS HOMÁ-
LYÁBA. SAJNÁLATOS MÓDON AZ ÚJABB VADÁSZGENERÁCIÓK AZONBAN EGYRE KEVÉSBÉ 
TALÁLKOZNAK A VADÁSZAT EZEN ELEMEIVEL, ÉS EZÉRT NEM IS ÁLL MÓDJUKBAN AZT 
GYAKOROLNI. ÉPPEN EZÉRT EZEN SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN ÚJSÁGUNK LAPJAI KÖZÖTT 
VISSZATÉRŐEN MINDEN EGYES ALKALOMMAL AZ ETIKAI KÓDEXBŐL KIRAGADUNK EGY-
EGY OLYAN VADÁSZATI SZERTARTÁST, ALAPELVET, SZABÁLYT, MELY SEGÍTSÉGÜL SZOL-
GÁLHAT, ÉS NEM HAGYJA AZT ESETLEGESEN VESZENDŐBE MENNI.

VADÁSZAVATÁS
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Vadászkamara felkérése alapján a fegy-
vertartási engedéllyel rendelkező hiva-
tásos és sportvadászok figyelmét szeret-
nénk felhívni az engedéllyel kapcsolatos 
fontos eljárásokra, problémákra, melye-
ket az ügyfélfogadások, valamint a 
lefolytatott közigazgatási eljárások során 
tapasztaltunk, illetve amellyel talán 
rugalmasabbá, zökkenőmentesebbé 
tehetjük együttműködésünket.

A fegyvertartási engedéllyel rendel-
kező személynek négy érvényességi 
időt kell figyelemmel kísérnie.

I.) Első és egyik legfontosabb válto-
zás a korábbi évekhez képest a tartá-
si engedélyek lejáratának figyelemmel 
kísérése. A tartási engedély lejárata 
előtt 30 nappal kezdeményezni kell 
az engedély meghosszabbítását. (Ez 
az időpont a tartási engedély 22. olda-
lán található.)

Azért szükséges harminc nappal 
korábban megkezdeni a meghosszabbí-
tást, mert ekkor valamennyi, a tartási 
engedély kiadásához szükséges feltétel 
meglétét ellenőrizni kell. Ez az eljárás 
kb. 4 hetet vesz igénybe.

II.) A további érvényességi idők az 
orvosi érvényesség, a fegyver műsza-
ki érvényességi ideje és a vadász-
jegy érvényességi ideje.

- Az orvosi érvényességi idő megál-
lapítása egészségi állapot, valamint élet-
kor függvénye, melyet a házi orvos álla-
pít meg.

A hivatásos vadász ún. pszicholó-
giai érvényessége, melyet külön erre 
szakosodott szakorvos, további vizsgá-
latok alapján állapít meg, a házi orvosi 
vizsgálatok mellett.

Az egészségi alkalmasság harmadik 
változata a sportorvosi érvényesség, 
mely a sportcélból tartott saját tulaj-
donú lőfegyver tartásához szükséges, 
melynek érvényességét évente kell meg-
hosszabbítani. Ez a kategória a lövész-
klubokban sportoló, minősített ver-
senyzőket érinti.

Egészségügyi alkalmasság bejegyzé-
sei során több esetben tapasztaltuk, 

FEGYVERTARTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS
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TEKINTETTEL ARRA, HOGY AZ UTÓBBI IDŐBEN EGYRE TÖBB VADÁSZTÁRSUNKAT ÉRINTIK 
HÁTRÁNYOSAN A FEGYVERTARTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK, AZ ALÁBBI 
CIKKEL SZERETNÉNK NÉMI SEGÍTSÉGET ADNI A MEGYE VADÁSZTÁRSADALMÁNAK. AZ ALÁB-
BIAKBAN KLEMENT ZSUZSANNA RENDŐRFŐHADNAGY ÉS SZÉP LÁSZLÓ RENDŐRŐRNAGY A 
MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEGYVERÜGYI ELŐADÓI SZÓLALNAK MEG.

hogy az érvényességi időt a háziorvo-
sok nem minden esetben jelölik a jog-
szabályban meghatározottak szerint.

Más a sport és más a szolgálati 
lőfegyverrel rendelkezők esetében az 
alkalmassági idő, mely életkorhoz is 
kötött. Erre fokozottan f igyelemmel 
kell lennie minden engedéllyel rendel-
kezőnek.

- A fegyver műszaki érvényes-
ségi idejét a Budapesten találha-
tó Kézilőfegyver-vizsgáló Kft állapít-
ja meg. Ez az új, illetve jó állapotú 
fegyverek esetében a jogszabályválto-
zás következtében 10 évig tart. Ameny-
nyiben a lőfegyvervizsgáló úgy állapítja 
meg, hogy a fegyver állapota kifogásol-
ható, úgy természetesen ennél rövidebb 
időt is megállapíthat.

Kiemelten felhívjuk minden fegy-
vertartó figyelmét, hogy a lőfegyve-
rekről és lőszerekről szóló jogsza-
bály a fegyver műszaki érvényesítés 
elmulasztását kötelességszegésnek 
minősíti, mely az engedély 2 évre 
történő visszavonását, valamint 
a lőfegyver tartásához szükséges 
elméleti és gyakorlati jártasságot 
igazoló vizsga megismétlését vonja 
maga után!

- A vadászjegy érvényességi ideje 
minden év február 28-ig tart, melyet 
szintén kötelező megújítani.

Szeretnénk a figyelmet felhív-
ni arra a téves feltevésre, hogy aki 
rendelkezik tartási engedéllyel, de 
nem jár vadászni, annak nem szük-
séges a vadászjegy kiváltása! A tartá-
si engedély kiadásának egyik alapfeltéte-
le az érvényes vadászjegy megléte. (Ezt 
már a Legfelsőbb Bíróság is kimondta 
jogerős ítéletekben.)

Ezen határidők (orvosi, műszaki, 
vadászjegy) érvényességi idejének meg-
hosszabbítását a  lejáratot megelőző 1 
héten belül elegendő ügyintézni.

FONTOS!! Az érvényességi határ-
idő lejáratáig mindenki érjen be 
hatóságunkhoz az érvényes orvosi, 
vagy műszaki igazolással!!

Felhívjuk a tisztelt fegyvertartók 

figyelmét, hogy valamennyi határidő 
elmulasztása a tartási engedély vissza-
vonását eredményezi. A fegyverekről 
és lőszerekről szóló jogszabály szigorú, 
sajnálatos módon mérlegelési lehetősé-
get nem biztosít a hatóság számára.

A közelmúltban változott a Vadá-
szati törvény, mely érintette többek 
között a B4-es kategóriába tartozó 
sörétes vadászlőfegyvereket is. Vadá-
szat rendje megsértésének minősül a 
két tölténynél nagyobb tárkapacitású 
(amelyben egyidejűleg háromnál több 
lőszer tartható) félautomata (öntöltő) 
sörétes vadászlőfegyver tárreduktor nél-
küli használata.

Aki ilyen fegyverrel rendelkezik, 
mindenképpen vegye fel a kapcsolatot 
valamelyik fegyverjavítóval, mivel meg-
felelő átalakítást követően a fegyver 
átminősíthető.

Ismételten előforduló problémaként 
jelentkezik a fegyverek tárolására szolgá-
ló szekrény. A megváltozott jogszabály 
alapján csak biztonsági zárral rendelke-
ző lemezszekrényben lehet a fegyvere-
ket az engedélyes által állandóan lakott 
lakásban tárolni. Van olyan engedélyes, 
akinek a változás óta még nem kellett 
engedélyt hosszabbítani, így még eset-
leg a régen elfogadott fa szekrénnyel 
rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmét annak, akinek 
még fa szekrénye van, legkésőbb a tar-
tási engedély érvényességi idejének lejá-
ratáig cserélje ki biztonsági záras lemez-
szekrényre, mivel ennek hiányában 
nem áll módunkban meghosszabbítani 
a tartási engedély érvényességi idejét.

Összességében felhívjuk minden 
fegyvertartási engedéllyel rendelkező 
figyelmét – akár vadász, akár sportcélú, 
vagy önvédelmi gáz- és riasztó fegyver-
rel rendelkezik-, hogy célszerű a 2004. 
évi XXIV. Törvény, valamint a 253/
2004. korm. Rendelet által előírt sza-
bályokat, kötelezettségeket megismerni, 
ill. tanulmányozni, annak érdekében, 
hogy együttműködésünk zökkenő-, és 
konfliktusmentes legyen.

Végezetül mindenkinek nagyon 
jó egészséget és sikeres vadászatot 
kívánunk!!!

Klement Zsuzsanna r.fhdgy
Szép László r.őrgy
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A megjelent 130 fő hivatásos vadászt 
Dr. Székely László – a megyei Kamara 
elnöke – köszöntötte. A résztvevőket 
tájékoztatta, hogy a hivatásos osztály 
alelnöke Cserép János egyéb elfoglalt-
ság miatt nem tud részt venni a prog-
ramokon, ezért az 1. napirend szerinti 
beszámolót Tóth Á. Dénes kamarai tit-
kár fogja megtartani.

Az ülés – előzetesen is kiküldött – 
napirendjét a hivatásos vadászok egy-
hangúlag elfogadták, az osztályértekez-
let határozatképes volt.

Tóth Á. Dénes kamarai titkár naptá-
ri sorrendben az elmúlt két év esemé-
nyeit, programjait részletesen ismertet-
te, melyek tételes ismertetésre itt nem 
térnék ki, mivel a Vadász Hírmondó 
korábbi számaiban és az éves beszá-
molókban ezek rendszeresen az aktua-
litások időpontjában már megjelentek. 
Összességében 26 különböző rendez-
vény, tanfolyam, továbbképzés, sajtó-
tájékoztató, kiállítás, stb. történt ezen 
rövid időszak alatt, mely a hivatásos 
vadászok érdeklődését is felkelthette.

A 2. napirendi pont előadója Galam-
bos Kálmán – az If júsági Szakbizott-
ság elnöke – volt. A téma a hivatásos 
vadászok munka- és életkörülményei-
nek felmérése. A 2007. évi első hivatá-
sos vadász továbbképzésen a jelenlévők 
név nélkül kérdőívet töltöttek ki. A 
nagyszámú reprezentatív felmérésből, 
igen fontos információk adnak helyzet-
képet, melyet az előző számunkban le 

is közöltünk. Elég szélsőséges adatok is 
napvilágot láttak, melyeket valamennyi 
vadgazdálkodó szervezet vezetőjének, 
Intézőbizottsági tagoknak a figyelmé-
be ajánljuk.  Kérjük részletesen tanul-
mányozzák és aztán mindenki vegye 
magára az „inget”, ha az rá tartozik!

A 3. napirendi pontként, az osztály-
ülés úgymond hivatalos részeinek lezá-
rása után két előadást hallhattunk:

Elsőként a Guthi dámgazdálkodás-
ról Bartucz Péter erdőmérnök, erdésze-
ti igazgató (Nyírerdő Zrt) tartott érdek-
feszítő, tartalmas bemutatót. 

Mindössze csak ismétlésként jegy-
zem meg, hogy a Guthi erdészet vadász-
területéről származik a világrekorder 
dámlapát, ami az ottani dámgazdálko-
dás méltán világhírű színvonalát rep-
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AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZE-
TE 2007. AUGUSZTUS 17-ÉRE HÍVTA ÖSSZE A HIVATÁSOS VADÁSZOK OSZTÁLYÜLÉ-
SÉT, MELYET EZÚTTAL SZAKMAI KONFERENCIÁVAL IS ÖSSZEKÖTÖTT. A RENDEZVÉNY 
AZ ÉSZAKERDŐ ZRT. FAKITERMELŐ SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA GYAKORLATI OKTATÓ 
BÁZISA TERÜLETÉN, FÓNAGYSÁGON KERÜLT LEBONYOLÍTÁSRA.
AZ OSZTÁLYÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁT NEM CSAK AZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK KÖZVETLEN 
ÁTADÁSA MOTIVÁLTA, HANEM A KAMARAI ALAPSZABÁLY 30. § (5) BEKEZDÉSE IS ELŐ-
ÍRJA, HOGY A HIVATÁSOS- ÉS SPORTOSZTÁLY ÜLÉSÉT KÉTÉVENKÉNT ÖSSZE KELL HÍVNI.

rezentálja. Tanulságos a gazdálkodási 
szemlélet konzekvenciája: első az erdő, 
második a vad.

A következő előadást Hostisóczki 
Ákos vadgazda mérnök, hivatásos 
vadász, kerületvezető erdész tartotta a 
nyírfajd visszatelepítéséről, mely vad-
faj Magyarországos a XIX. század végé-
ig volt honos. A nyírfajd a tyúkalkatú-
ak rendjének, a fajdfélék családjának a 
tagja, földön fészkel. Az Európai Unió 
területén sok helyen előfordul, az Alpok 
állandó madara a hóhatárig, a törpefe-
nyő övben éppúgy előfordul, mint a 
fellápok területén. A kelet-európai terü-
letekről már csaknem kipusztult. A 
Guthi erdészethez 2005-ben érkezett 
3 tenyészpár Németországból. Az első 
év a tapasztalatok gyűjtése volt, a tar-
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tás, a táplálék, az akklimatizáció körül-
ményeiről. Ezek után megkezdődött az 
élőhelyfejlesztés, és további 14 db nyír-
fajdot is vásároltak, ugyancsak Német-
országból. 2007-ben már csibék is kikel-
tek, szám szerint 9. A nyírerdő Zrt. 
további tervei között szerepel további 
70 db madár megvásárlása, majd ezek 
tenyésztésbe állítása. 2008-ban kelte-
tőgépet szeretnének vásárolni, hogy a 
szaporulatot minél nagyobb számban 
sikerüljön biztosítani. Amennyiben a 
csibeszaporulat a 400 db-ot eléri, meg-
kezdődik a kitelepítés a területre. 

Remélhetőleg hallunk még híreket 
a kiskakasokról, és talán gyermekeink, 
unokáink vadászni is fognak rá hazai 
tájakon is. 

Az osztályülés és konferencia végezté-
vel Tóth Á. Dénes megköszönte a szín-
vonalas előadásokat, és az ülést bezárta, 
majd az Északerdő Zrt.-nek köszönhető-
en meginvitálta a résztvevőket egy tartal-
mas babgulyás elfogyasztására.

Kadlicsek János
Vadvédelmi-vadgazdálkodási

Bizottság elnöke
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Megújult a Vadászok Háza. A teljes 
belső felújításnak köszönhetően kultú-
rált, fűtött váróterem, tanácsterem is 
kialakításra került. Az irodák átrende-
zésének köszönhetően pedig javult az 
ügyfélforgalom lebonyolítása, gördülé-
kenyebbé tétele is.  

* * *

Vadászszövetségi kitüntetések 2007-
ben:

B.-A.-Z. Megye Vadászatáért:
Monostori László, If j. Józsa László, 
Stregova Sándor, Rónai Kálmán, Tóth 
Ottó, Prof. Dr. Kiss János István

Nimród érem:
Bótáné Batta Olga, Szatmári Péter, Far-
kas Endre, Farkas József, Orosz István, 
Szaniszló Gábor

Hubertus kereszt arany fokozat:
Monos Márta, Varga László, Gál Zol-
tán, Szabó Árpád

Hubertus kereszt ezüst fokozat:
Németh Ottó 

Hubertus kereszt bronz fokozat:
Leskó István

Gróf Nádasdy Ferenc emlékpla-
kett:
Mezőkövesdi Matyó Vadásztársaság

* * *

Vadászszövetségünk az OMVK     
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetével 
közösen, 2008. márciusában - áprilisá-
ban a korábbi évek sikerei után újra 
vadászkürtös tanfolyamot szervez. 

A tanfolyam során képzett zeneta-
nár, valamint gyakorló kürtösök segít-
ségével napi 6 órában a jelentkezők 
megismerhetik, valamint elsajátíthat-
ják a vadászkürtözés alapjait. A progra-
mokat kispuska- és koronglövészet, esti 
szalonkavadászat, valamint érdekes elő-
adások, gyakorlati bemutatók is színe-
sítik. Jelentkezés 46/504-125, illetve a 
30/239-4920-as telefonszámokon.

* * *

Vadászszövetségünk az elmúlt idő-
szakban két esetben is tartott felkészítő 
tanfolyamot a vadászvizsgákat megelő-
zően. A tanfolyam során Vadász Ist-
ván, Kadlicsek János, és Józsa László 
szakelőadók segítségével a vadászjelöl-
tek 8 alkalommal, összesen 45 órában 
sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálko-
dás alapjait, ismerhették meg a bizton-
ságos fegyverkezelés szabályait, illetve 
készülhettek fel a szeptember 25-én és 
november 14-én megtartott vadászvizs-
gákra. A tanfolyam során a lőkészséget 
sportlőtéren biztosítottuk.

* * *

Folyamatosan üzemeltetjük a vadá-
szok szaküzletét. E tevékenységünknek 
a valós lényege nem kizárólag az üzlet, 

hanem elsősorban az, hogy a vadász-
társaságok által foglalkoztatott hivatá-
sos szakszemélyzetnek egy helyen, jó 
minőségben, méretre készítetten be 
tudja szerezni a kötelező egyenruhát. 
Ezen felül el kell mondanunk azt is, 
hogy a formaruhán kívül számos, más 
terméket is forgalmazunk, melyeket 
természetesen a teljesség igénye nélkül 
igyekeztünk bemutatni újságunk utol-
só oldalán is.

* * *

29 Vadásztársaság részére végzünk 
teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás 
tartalmazza a pénztári, banki bizonyla-
tok teljes körű könyvelését, ezek alap-
ján a havi és az éves bevallások, adat-
szolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be 
jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, 
SZJA, egyéb kötelezettségek bevallása) 
elkészítését és elektronikus beadását, a 
mérleg és eredménylevezetés elkészíté-
sét. 

* * *

Szakértői tevékenységünk keretében 
az év során 31 vadászatra jogosult ese-
tében készítettük el a 10 éves vadgaz-
dálkodói üzemtervet. Ezen túlmenően 
tanácsadó tevékenységünket továbbra 
is a szakmai, gazdasági és jogi tanács-
adásra kívánjuk koncentrálni.
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A Nagycsécsi székhelyű Muhi-Pusz-
ta Vadásztársaság területén vadkacsázás 
közben hozta terítékre Besenyei Zol-
tán sportvadász ezt a tehetséges róka-
fit, „aki” kortársát ragadta el.

kellemes helyszínen, a Halásztanya étte-
remben zajlott. A népszerű vadászíró 
előadásában Maderspach Viktor (1875-
1941) életútját ismertette, majd elmesél-
te néhány emlékezetes vadászélményét 
is, végül a vadászterületek újrafelosztása 
körül kialakult helyzetet véleményezte. 
A szép számban megjelent hallgatóság 
kérésére dedikálta vadászkönyveit.

A következő vadászklubos foglalko-
zás alkalmával 2007. december 27-én, 
Kővári Ferenc, „Az őzbakokról más-
képpen” címmel fog előadást tartani. 

* * *

A Prügyi Zrt. területén 2007. októ-
ber 20-án Horold Beier ejtette el a 

RÖVID HÍREK MEGYÉNKBŐL
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Borsod megyében került terítékre  
a képen látható vadmalac, melyet ifj. 
Varga István sportvadász ejtett el 2007. 
10. 21-én. Vadkárelhárító vadászaton 
négy társa mellől véletlenszerűen esett 
rá a választás és csak ezután derült ki, 
hogy páros nagykörmei mindkét első 
lábán duplán nőttek. A különös lábak 
Monostori László preparátor gyűjtemé-
nyébe kerültek.

Október 25-én a Miskolci Vadász-
klub vendégeként Ádám Jenőt köszönt-
hették a klub tagjai és az érdeklődők. 
A rendezvény az Észak-magyarorszá-
gi Vadászszövetség és a Borsod megyei 
Vadászkamara támogatása jóvoltából 

A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Vadászhölgy Klubja  
tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait az

 V. ORSZÁGOS DIANA BÁLRA
melyet 2008. február 2-án Cserkeszőlőn,  

az Aqua-Spa **** Wellness Hotel konferenciatermében
rendezünk meg. (5465 Cserkeszőlő, Fürdő u.)

A bálra előzetes helyfoglalás:
Bán Beatrixnál a (30) 962-0930 vagy a (70) 702-5164 telefonszámokon,

vagy a Diana Vadászhölgy Klub megyei szervezeteinek vezetőinél 
(az elérhetőségek honlapunkon megtalálhatók:

www.vadasz.info.hu/dvhk).

HIRDETÉSI TARIFATÁBLÁZAT

1/1-ES MÉRET:
- borító belső oldal (színes)  120eFt + áfa
- hátoldal külső oldala (színes)  150eFt + áfa
- hátoldal belső oldala (színes)  120eFt + áfa
- újság belső oldalai (fekete-fehér)  80eFt + áfa
- mellékelt reklámanyag  100eFt + áfa
1/2-ES 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

APRÓHÍRDETÉSEINK 15 SZÓIG

DÍJMENTESEK!

képen látható abnormális, osztott lapá-
tú dámbikát Drótár János hivatásos 
vadász kíséretében. A trófea súlya: 2,96 
kg.

APRÓHIRDETÉSEK:

• Monostori László preparátor 
és dermoplasztikai műhely, Mis-
kolc, Madarász Viktor u. 12.
Tel: 46/348-013, 20/9335-457, 
laszlomonostori@t-online.hu,
www. preparatorlap.hu

* * *

• Lada Niva rendszám nélkül 
eladó. Ár: 220 ezer Ft. Tel: 30/239-
4920

* * *

* * *
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Az 1942-ben napvilágot látott kis-
pesti fiatalember szülei textilgyári dol-
gozók. Atyai nagyapja – akivel soká-
ig együtt laktak – Nyitra megyében 
született, téli estéken sokat mesélt az 
erdőről, a vadakról, vadászkalandok-
ról unokájának, akit talán ezek a tör-
ténetek is befolyásoltak akkor, amikor 
pályát választott magának. Segítettek a 
döntésben a családi történetek és segí-
tett az anyai nagybácsi is, aki a Kelet-
bükki erdőgazdaság kerületvezető erdé-
sze volt. Az általános iskola elvégzése 
után Kadlicsek János hozzá került gya-
kornoknak. A nagybácsi szigorú volt 
és kemény, unokaöccse mégis szeretet-
tel emlékezik rá, hiszen mind mondta, 
e bánásmódnak is köszönhette, hogy 
később helyt tudott állni a munká-
ban. Sokszor „visszanyúlt” emlékeiben 
a gyakorlati idő alatt szerzett élmények-
hez, hiszen ifjonti fejjel neki mindent 
meg kellett tanulni, tenni, ami az erdé-
szek feladatkörébe tartozott. Így talán 
az sem véletlen, hogy az erdőgazdaság 
ösztöndíjasaként végezte el a Szegedi 
Erdészeti Technikumot, ahol 1962-ben 
fejezte be tanulmányait. A frissen szer-
zett technikusi oklevéllel a kezében, 
öt napon belül már munkára jelent-
kezett, s kapott is, a lillafüredi erdé-
szetnél. Kapott munkát, kapott mun-
kásszállást és kapott egy vaságyat. Az 
évek teltek, és közben beszökött a sze-
relem Ágnes személyében, aki akkor 
még az Esztergomi Tanítóképző hall-
gatója volt. 68-ban házasodtak össze, 
s kaptak szolgálati lakást ott Lillafüre-
den, a Szinva partján. Innen hamaro-
san Putnokra költöztek, hiszen az ifjú 
férjet áthelyezték műszakvezetőnek az 
ottani erdészethez. Hat évet töltöttek 
ott, ahol egyébként gyarapodott a csa-
lád, hiszen megszületett fiúk, Krisztián, 
így 1974-ben már hárman költöztek át 
Répáshutára, ahová erdészetvezetőnek 

SZAKMA ÉS TERMÉSZETSZERETETRŐL
A VADÁSZKAMARAI ARANYÉRMES KADLICSEK JÁNOSSAL
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KADLICSEK JÁNOS. ÁRAD BELŐLE A NYUGALOM, A HARMÓNIA. NEM VÉLETLEN, 
HOGY OLYAN PÁRT VÁLASZTOTT MAGÁNAK, KIRE UGYANEZEK A JELZŐK ILLENEK. ÉS 
EZT A HARMÓNIÁT, MELY TERMÉSZETESEN JELLEMZI CSALÁDJUKAT IS, FÉLTVE ŐRZIK 
ŐK KETTEN, FELESÉGÉVEL ÁGNESSEL, AKI FÉRJÉT RENDRE KÖVETTE, HA A MUNKA, A 
HIVATÁS MÁS VÁROSBA SZÓLÍTOTTA A CSALÁDFŐT, AHOGY AZT EGYKORON MEGFOGAD-
TÁK, JÓBAN ROSSZBAN! TERMÉSZETES HÁT, HOGY OTT VOLT A HITVES A LEGUTÓB-
BI MEZŐKÖVESDI VADÁSZNAPON IS, AMIKOR FÉRJÉT A VADÁSZKAMARA ARANYÉRMÉ-
VEL TÜNTETTÉK KI.

nevezték ki Kadlicsek Jánost. Nyolc 
évig látta el ezt a feladatot. Szép és 
romantikus évek voltak. Szinte bent 
éltek az erdőben, a természetben, ott-
honuk kertje „egybenőtt” az erdővel. 
Mivel a répáshutai feladat, a biológiai 
erdészeten kívül vadgazdálkodói teen-
dőkkel is párosult, sokat kellett tanul-
ni. A családfő esténként nem újságot 
olvasott, hanem a szakmáról szóló 
könyveket, írásokat forgatta, s tanul-
mányozta, mert nem akart lemaradni, 
s mert mindent tudni akart. Ahogyan 
arra nevelte őt egykoron a nagybácsi is. 
És volt értelme a tanulásnak, hiszen az 
erdészetvezetőt 1982-ben kinevezték az 
erdőgazdaság központjába, személyze-
ti és oktatási vezetőnek, hét év múl-
tán pedig a vadászati és idegenforgalmi 

osztály vezetésével bízták meg. És ez 
kitartott egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Aktív életében végig az erdőgaz-
daságnál dolgozott több mint 43 
évig, igaz közben a munkahely neve 
Keletbükkről Borsodi Erdő- és Fafel-
dolgozó Gazdaságra, majd Északerdő 
Rt-re változott.

Kadlicsek János azonban most sem 
pihen, hiszen feladatot vállalt a Vadász-
kamarában, amelynek Vadgazdálkodási 
Bizottságát irányítja, folyton tesz-vesz, 
szorgoskodik. Újságcikkeket ír, a trófea-
kiállítások szervezésében aktívan részt 
vesz, vadászokat nevel és tanít a szö-
vetségben. Arra például, hogy a fiatal 
vadászt elsősorban ne a zsákmányszer-
zés motiválja, hanem a természetszere-
tet, a tisztességes szenvedély, melyben 
benne foglaltatik a vadak tisztelete és a 
vadász-etika betartása is.

Akik ismerik Kadlicsek Jánost, a   
B.-A.-Z. megyei Vadászkamara Vadgaz-
dálkodási Bizottságának elnökét, jól 
tudják, tőle van mit tanulni, neki van 
oka, joga vadász-erkölcsöt, vadász-eti-
kát tanítani.

Monos Márta
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Újabb tisztújítás történt megyei 
szervezetünk vezetőségében. A rendkí-
vüli küldöttközgyűlés alkalmával veze-
tőségi tagnak Monostori Lászlót, az 
Etikai bizottság elnökének Kismarto-
ni Károlyt választották meg a küldöt-
tek. Ezen túlmenően Cserép János 
hivatásos vadász alelnök is bejelentette 
lemondását, így az ő posztjának betöl-
tésére a lapzártánkat követően, decem-
ber 5-én újabb választást kell tartani.

* * *

KAMARAI KITÜNTETÉSEK
OMVK aranyérem: Kadlicsek János. 
Hubertus kereszt arany fokozat: 
Galambos Kálmán, Heinemann Pál, 
Krizsány József. Hubertus kereszt 
ezüst fokozat: Molnárné Varga Mária, 
Macsuga Ervin. Hubertus kereszt 
bronz fokozat: Czentnár Ferenc, 
Simon Lajos,  Rák István András.

* * *

Kamarai szervezetünk „Tudniva-
lók a vadászbalesetek megelőzéséhez” 
című információs kiadványt készített 
megyénk vadászai számára. A kis füze-
tecske az általános tudnivalókon kívül 
foglalkozik a vadászat rendjére vonat-
kozó részletes szabályokról, kiemelten 
a társasvadászat szervezéséről, lebonyo-
lításának jogszabályi előírásairól. Ezen 
túlmenően taglalja a vadászaton elvárt 
írott és íratlan szabályokat is.

A kiadvány minden vadász részére a 
2008-2009-as vadászjegy érvényesítése-
kor díjmentesen kerül átadásra.

* * *

2007. november 4-én 13 vadászku-
tya részvételével került megrendezésre 
Tokajban, a kamarai kynológiai szakbi-
zottság szervezésében Vadászati Alkal-

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.

FOGLALKOZÁSOK: december 27., január 31., február 28., március 27.

massági Vizsga. Az időjárás sajnos nem 
kedvezett a rendezvénynek, mivel egész 
nap hol gyengébben, hol erősebben, de 
esett az eső. Ettől függetlenül azonban 
elmondható, hogy az ismert feladato-
kat szinte minden kutya lelkesen haj-
totta végre, ahol a szigorú és követke-
zetes bírók is meggyőződtek a kutyák 
vadászatra való alkalmasságáról. 

* * *

A Minap című ingyenes 85.000 pél-
dányszámban megjelenő ingyenes maga-
zinban kéthetente vadászati témájú 
rövid hírekkel, aktualitásokkal, figyelem-
felhívással jelentkezünk, mind a vadá-
szok, mind a nem vadászó társadalom 
számára.

* * *

Kamarai szervezetünk a kamara 
logójával öntési eljárással készült, gal-
vanizált, rézantik színben lakkozott 
2x3,5 cm-es kitűzőt készítetett, melyet 
400 Ft-os önköltségi áron lehet meg-
vásárolni székházunkban a Tass u. 18. 
szám alatt.

* * *

A 2007. áprilisi küldöttgyűlés dönté-

se értelmében kamarai szervezetünk egy 
ad-hoc bizottságot hozott létre, amely 
feladatai között a vadászati törvény és 
a végrehajtási rendelkezés módosításá-
ra vonatkozó elképzeléseket teszi meg 
a vezetőség felé. A bizottság Galam-
bos Kálmán elnökletével összeült, és az 
elhangzott érveket követően az alábbi 
felhívást teszi közzé a megye vadásztár-
sadalma számára.

FELHÍVÁS!

A vadászkamara által létrehozott 
Ad-hoc bizottság nevében fordulok 
a megye vadászaihoz. A bizottság fel-
adatául kapta a vadászati törvény és a 
végrehajtási rendelkezés módosítására 
vonatkozó elképzelések kidolgozását. 
Az Ad-hoc bizottság státuszából adó-
dóan, ehhez szükség van azonban a 
vadásztársadalom építő jellegű javasla-
taira is. Ezen javaslatok mentén kíván-
juk, a kidolgozott végső elképzelést a 
vezetőség elé tenni. 

A javaslatokat a következő címre 
várjuk: OMVK BAZ megyei Területi 
Szervezet Ad-hoc bizottság, 3526 Mis-
kolc, Tass u. 18. • Fax: 06-46/504-126
E-mail:  omvk.borsod@vipmail.hu
Galambos Kálmán, Ad-hoc bizottság 
elnöke.

VADÁSZKAMARAI HÍREK
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FELHÍVÁS!
Kérjük a megye vadászait, hogy adójuk 1%-ával támogassák a megye vadgazdálkodását az Észak-magyarországi

Vadgazdálkodásért Alapítvány segítésével.

A kedvezményezett adószáma: 18447051-1-05
A kedvezményezett neve: Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány
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VIGYÁZAT, VADÁSZAT!
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JOGOSULT KÖTELESSÉGEI

• Társas vadászatok ütemtervét 
szeptember 30-ig írásban bejelenteni

• Az ütemtervben beálló esetle-
ges változásokat két nappal a vadászat 
előtt bejelenteni

• Vadászati engedéllyel vadászó sze-
mély vadászatát a vadászat előtt 24 órá-
val bejelenteni

• Hajtásonként legalább1:20.000 
méretarányú térképet készíteni

• Vadászatvezetőt állítani
• A hajtók részére környezettől elté-

rő színű mellényt biztosítani, a vadá-
szok részére kalapszalagot biztosítani

• Lőállások és tilos lőirányok kije-
lölése

• A vadászat helyszínén elsősegély-
nyújtó felszerelést biztosítani

VADÁSZATVEZETŐ
FELADATAI

• A vadászat irányítása
• A vadászat személyi feltételeinek 

ellenőrzése ( vadászjegy vagy vadászati 
engedély, lőjegyzék, fegyvertartási enge-
dély)

• A jogosult által rendelkezésre 
bocsátott azonositójeleket a vadászat 
megkezdése előtt átvenni és használni

• Balesetvédelmi oktatást megtarta-
ni

• Balesetvédelmi jegyzőkönyvet 
készíteni

VADÁSZ

• Vadászjegyet vagy vadászati enge-
délyt, egyéni lőjegyzéket, fegyvertartási 
engedélyt a vadászat ideje alatt köteles 
magánál tartani és az arra jogosult sze-
mélynek ellenőrzés céljából rendelkezé-

sére bocsátani
• A vadászaton az előírt egyéni seb-

kötöző csomagot magánál tartani
• A vadászatvezető utasításait mara-

déktalanul betartani

BALESETMEGELŐZÉSI
SZABÁLYOK

A társas nagyvad vadászatról hajtá-
sonként külön legalább 1:20.000 mért-
arányú hajtástérképet kell készíteni. A 
hajtástérkép egy példányát a vadászat 
megkezdése előtt át kell adni a lőál-
lásokban helyet foglaló valamennyi 
vadásznak, a vadászatvezetőnek, a haj-
tás- és szárnyvezetőknek, a felvezetők-
nek, a vadászaton gépjárművel közle-
kedőknek, a vadösszeszedőknek és az 
utánkeresőknek. 

A hajtástérkép tartalmi követelmé-
nyei:

• valamennyi lőálláson álló vadász 
helyzetét (ugyanazon a lapon),

• a lőállásra felállított vadász hely-
zetét a tilos lőirányok egyértelmű fel-
tüntetésével,

• a hajtás irányát,
• a szükséges biztonsági rendsza-

bályok leírását,
• a vadászatvezető, illetve a 

felvezető(k) elérhetőségét.

Vaddisznó vadászatánál hajtóként az 
a személy alkalmazható, aki legalább a 
16. életévét betöltötte. Nagyvad társas-
vadászata során a hajtóknak és az őket 
irányító mozgó vadászoknak a termé-
szeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő 
színű mellényt, a vadászat többi részt-
vevőjének pedig a természeti környezet-
től eltérő feltűnő színű szalagot, vagy 
jelzést kell viselniük. A kalapon visel-
hető szalagoknál érdemes megjegyezni, 

hogy a keskeny és nem eléggé feltűnő 
színű pl.: piros szalagok nem alkalma-
sak a fedett terepen való észlelésre. A 
társas nagyvad vadászatok ellenőrzésén 
a vadászati hatóság örömmel tapasztal-
ta, hogy néhány vadászatvezető a vadá-
szok részére is kötelezővé tette a látha-
tósági mellény használatát.

Az új típusú társasvadászati napló-
ban a vadászok aláírásukkal igazolják 
a balesetvédelmi oktatáson való részvé-
telt. A vadászaton résztvevő egyéb sze-
mélyek részére külön lapon kell baleset-
védelmi jegyzőkönyvet készíteni, amit 
minden részvevő aláírásával igazol.

Sík terepen egy vonalban kije-
lölt lőállások esetén kizárólag maga-
sított lőállások használhatók. A lőállá-
soktól 5-15 méter távolságban feltűnő 
színű festékkel vagy szalaggal a tilos 
lőirányokat meg kell jelölni. Gyakorlati 
tapasztalatok szerint a szalaggal törté-
nő jelölés jobban érzékelhető és abban 
az esetben is alkalmazható, ha a lőál-
lás közelében nincs megfelelő vastagsá-
gú fa. Nedves időben a fák kérgén nem 
minden esetben látható a festékkel tör-
ténő jelölés.

A lőállásokra a vadászatvezető vagy 
a felvezető kíséri a vadászokat. A lőál-
lás elfoglalásakor a vadászatvezető 
vagy a felvezető ismerteti a vadásszal a 
szomszéd lőálláson álló vadászok hely-
zetét, a tiltott lőirányokat, a hajtás irá-
nyát, valamint a hajtás megindítását és 
végét jelentő jelzéseket. 

A lőállást a vadászat ideje alatt tilos 
elhagyni. A hajtás lefújása után  enge-
dély nélkül lövést leadó vadászt a vadá-
szatvezető köteles a napi vadászatból 
kizárni.

Vadászélményekben gazdag, baleset-
mentes vadászatokat kívánva, üdvözlet-
tel

Pecze István
Vadászati felügyelő

AZ ŐSZI-TÉLI IDŐSZAKBAN MEGKEZDŐDTEK A TÁRSAS VADÁSZATOK 
AMELYEK FOKOZOTT BALESETVESZÉLLYEL JÁRNAK. A MEGYEI VADÁSZA-
TI HATÓSÁG ÉPPEN EZÉRT A KÖVETKEZŐKBEN TÁJÉKOZTATÁST SZERETNE 
NYÚJTANI A VADÁSZATRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE, HOGY A TÁRSAS NAGY-
VAD VADÁSZATOK MEGRENDEZÉSE SORÁN MELY JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁ-
SOKAT KELL BETARTANI A BALESETMENTES VADÁSZATOK ÉRDEKÉBEN. 
ISMERTETÉSRE KERÜLNEK A VADÁSZATRA JOGOSULTAK KÖTELEZETTSÉGEI 
ÉS AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELMERÜLT NÉHÁNY KÉRDÉSRE IS MEGPRÓ-
BÁLUNK VÁLASZT ADNI.

A BORSODI VADÁSZRÁDIÓ MŰSO-
RAI TOVÁBBRA IS MINDEN PÁRATLAN 
HÉTEN SZERDÁN 8.15-9.00 ÓRÁIG, 
VALAMINT PÁROS HÉTEN PÉNTEKEN 
15.15-16.00 ÓRÁIG HALLHATÓAK AZ 
FM 102.3 MHZ-ES, ILLETVE AZ AM 
1116 KHZ-ES HULLÁMSÁVOKON.



17. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 15

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A VADÁSZSZÖVETSÉG TERMÉKKÍNÁLATA

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

• MEGYEI VADÁSZNAPRÓL DVD

HIVATÁSOS
VADÁSZ RUHÁZAT

CSÖRLŐ
12 voltos - 5 tonnáig

•
DEUSA BÜKKFAKÁTRÁNY

•
SÓPASZTA

•
CÉLTÁVCSŐ

•
PIROSPONT IRÁNYZÉK

•
KOMPAKT SPEKTÍV

•
LÉZERES TÁVMÉRŐ
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VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 
2008. január 2-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. A vadász lőfegyvertartá-
si engedély tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság vissza-
vonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 2008. 
március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00

Pénteki napon nincs ügyfélfogadás!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával:  vadászjegyét • 2007. évi egyéni lőjegyzékét 
• személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját • fegyvertartási engedélyét

Vadászatra jogosultaknak előzetes bejelentkezés alapján – gyorsított, soronkívüli ügyintézés mel-
lett – lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 
46/504-125 vagy a 46/504-126 telefonszámokon.

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 a tőle telhetően mindent 
megtenni.

Anyagi lehetőségeink azonban korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, hogy 
2007. 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.


