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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

2008. MÁJUS 3-ÁN

930 ÓRAKOR KEZDŐDŐ, PUTNOKON A SERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

ÉS KÖRNYEZETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

MEGYEI VADÁSZNAPRA
A BELÉPÉS INGYENES!

Fővédnökök:  DR. ÓDOR FERENC,
  Országgyűlési képviselő,
  a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke,
  FEISZT OTTÓ
  az Országos Magyar Vadászkamara Elnöke
  DR. VERECKEI CSABA,
  B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitány,
  
Védnökök:  TAMÁS BARNABÁS
  Putnok város Polgármestere
  OROSZ ISTVÁN
  az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
  Földművelésügyi Igazgatóság Főigazgatója,
  CSERÉP JÁNOS
  az Északerdő Zrt. Vezérigazgatója,
  SALAMON GÁBOR
  az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatója.
  DUSKA JÓZSEF
  a Bükki Nemzeti Park Igazgatója.

RÉSZLETES PROGRAM:

1000 HUBERTUS ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET • 1020 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

1045 KITÜNTETÉSEK, DÍJAK ÁTADÁSA • 1130 ÚJ VADÁSZOK AVATÁSA, ESKÜTÉTEL

1200 VADÁSZRUHA DIVATBEMUTATÓ • 1300 DOMAHÁZI NÉPI EGYÜTTES

TÁNCBEMUTATÓJA • 1330 SZARVASBŐGÉS BEMUTATÓ • 1400 SOLYMÁSZ BEMUTATÓ

1430 VADÁSZKUTYA BEMUTATÓ • 1500 RENDŐRKUTYA ÉS TECHNIKAI BEMUTATÓ

1600 VADÁSZNAPI DÍJAK ÁTADÁSA • 1615 BORSODI VADÁSZKÜRT EGYÜTTES MŰSORA

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:

SERÉNYI LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJA: 
• Trófeabemutató, vadászati kiállítás • Festménykiállítás

• Fotókiállítás • Könyvbemutató, vásár • Természetfilmek a kivetítőn

SERÉNYI LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARA: 
• Vadételfőzés, vadásztársasági találkozó • Vadászvásárosok,

vadászati cikkek árusítása • Terepjáró kiállítás, bemutató • Virtuális vadászat
• Vadászgörény játszóház • Gyermekeknek játszótér

A vadászati és trófea kiállítás a Gömör Expo részeként május 1-től
díjmentesen megtekinthető az iskola tornatermében!

VADÁSZ HÍRMONDÓ
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDŐRSÉGGEL
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HÁRMAS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁRA KERÜLT SOR LAPZÁRTÁNK-
KOR A VADÁSZKAMARA, A VADÁSZSZÖVETSÉG ÉS A MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 
KÖZÖTT. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1999 ÓTA ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MEGÁL-
LAPODÁS FOLYTATÁSA, MELYNEK FELÜLVIZSGÁLATÁT A MEGKÖTÉSE ÓTA BEKÖVETKEZETT 
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK INDOKOLTÁK. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN MINT LÉNYE-
GES ÚJ ELEM KÜLÖN EMLÍTÉST ÉRDEMEL A MEGÁLLAPODÁS VAD-GÉPJÁRMŰ ÜTKÖZÉ-
SEK ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ PONTJA, VALAMINT A SZERZŐDÉS AZON RÉSZE, MELYNEK 
ÉRTELMÉBEN A RENDŐRHATÓSÁG IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLYAI A FEGYVERTARTÁSI 
ENGEDÉLYEK LEJÁRTA ELŐTT 45 NAPPAL MINDEN VADÁSZT KIÉRTESÍTENEK, ELKERÜLVE 
EZZEL A SZANKCIÓKAT, A TARTÁSI ENGEDÉLY MEG NEM ÚJÍTÁSÁBÓL EREDŐ ENGEDÉ-
LYEK VISSZAVONÁSÁT. A MEGÁLLAPODÁST TELJES TERJEDELMÉBEN KÖZÖLJÜK.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

I. A Vadászkamara, Vadászszö-
vetség vállalja, hogy:

1. A jelen megállapodást informáci-
ós kiadványaiban teljes terjedelmében 
megismertetik a tagokkal. Az időszaki 
kiadványokban – szükség szerint – lehe-
tőséget biztosítanak, hogy a Rendőr-
főkapitányság a tagság részére tájékoz-
tatót adjon. 

2. Kezdeményezik a Vadászati Ható-
ságnál, illetve javasolják a vadásztársa-
ságoknak, hogy a vadászatra jogosultak 
a jóváhagyott társas vadászati ütemterv-
ét, az egyéni vadászatok rendjét szabá-
lyozó házi szabályzatukat a területileg 
illetékes rendőrkapitányságoknak küld-
jék meg.

3. A rendőrkapitányságok részére 
megküldik a hivatásos vadászok, vala-
mint a vadászatra jogosultak képvise-
lőinek név és címjegyzékét, az abban 
bekövetkezet változásokat.

4. A Rendőr-főkapitányság részé-
re a Vadászati Hatóság munkatársaival 
közösen elkészítik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye vadászterületeinek határvo-
nalait tartalmazó térképet.

5. A megyei küldöttgyűlésen, illetve 
megyei választmányi ülésen lehetőséget 
biztosítanak a Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztálya részé-
re, hogy az együttműködéssel kapcso-
latban felmerült gyakorlati kérdéseket, 
teendőket közvetlenül megvitassák.

6. Tevékenységük során tudomásuk-
ra jutott jogosulatlan vadászattal kap-
csolatos információkat haladéktalanul 
a rendőrség rendelkezésére bocsátják, 

illetve felhívják a tagjaik figyelmét, hogy 
jogosulatlan vadászat esetén haladékta-
lanul tájékoztassák a területileg illetékes 
rendőrkapitányságot, hogy akció szer-
vezésével a jogosulatlan vadászati tevé-
kenység visszaszorítható legyen.

7. A jogerős határozat egy példá-
nyának megküldésével értesíti a fegy-
vertartási engedélyt kiadó rendőrha-
tóságot a hivatásos vadászok kamarai 
tagsági viszony felfüggesztéséről, illet-
ve megszüntetéséről, melynek követ-
kezménye a vadászjegy visszavoná-
sa, valamint a hivatásos vadászoknál 
a szolgálati napló és jelvény, illetve 
a szolgálati igazolvány bevonása, az 
ilyen munkakörben való foglalkozta-
tás megszűnése.

8. Kezdeményezik a Vadászati Ható-
ságnál, hogy a vadászatra jogosult által 
előkészített, a hatóság által jóváhagyott 
azonosító jel felhasználási rendet szabá-
lyozó dokumentációkat a Rendőr-főka-
pitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 
megkapja.

9. Vadászati, vadgazdálkodási szak-
értő biztosításával közreműködnek a 
szakmailag vitás ügyek tisztázásában.

10. Kezdeményezik a vadászatra 
jogosultak felé, hogy a tagjaikkal szem-
ben lefolytatott – a vadászati tevékeny-
séggel, vagy a lőfegyver szabálytalan 
tartásával használatával összefüggő – 
jogerős fegyelmi határozatok egy példá-
nyát az illetékes rendőrkapitányságnak 
küldjék meg.

11. Évente legfeljebb 4 alkalommal 
szakmai ismerettel rendelkező előadót 
biztosítanak térítésmentesen a Rendőr-
főkapitányság által a fegyver engedély-
ügyi előadók részére szervezett oktatá-
sokra, továbbképzésekre. 

12. Az ellenőrzések gyakoribbá téte-
le érdekében az ellenőrzéseken résztve-
vő, legeredményesebb rendőröket meg-
jutalmazza.

II. A Rendőr-főkapitányság vál-
lalja, hogy:

1. Az Együttműködési Megállapo-
dást megküldi a rendőrkapitányságok-
nak.

2. A társas vadászatok, a területes 
vadásztársaságok tagjai vadászati tevé-
kenységének f igyelemmel kísérése, a 
jogosulatlan vadászat, orvvadászatok 
felderítése, megelőzése, illetve vissza-
szorítása érdekében a Rendőr-főkapi-
tányság Igazgatásrendészeti  Osztá-
lyának irányításával a helyi rendőri 
szervek havi egy alkalommal ellenőr-
zést hajtanak végre. Az ellenőrzésekbe 
szükség estén a Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti  Igazgatójának engedélyé-
vel a Bevetési Szolgálat állományát is 
bevonhatják.

3. Közúti és más közbiztonsá-
gi ellenőrzések során a gépjárműben 
lőfegyvert, elejtett vadat találnak az 
ellenőrzést végzők vizsgálják a lőfegy-
ver tartásának, a vad elejtésének jogsze-
rűségét, a vadhús eredetét. Jogszerűtlen 
elejtés vagy a vadhús jogszerűtlen bir-
toklásának gyanúja esetén – ha megálla-
pítható a vad elejtésének helye – soron 
kívül értesítsék az illetékes vadászatra 
jogosultat a vad elszállítása érdekében. 
Amennyiben az elejtés helye nem álla-
pítható meg, akkor az ellenőrzés helye 
szerint illetékes vadászatra jogosultat 
kell értesíteni. 

4. Vad-gépjármű ütközés esetén a 
helyszínelés és vizsgálat megkezdé-
se előtt lehetőség szerint soron kívül 
értesítik az illetékes vadászatra jogosult 
képviselőjét vagy hivatásos vadászát a 
tényállás tisztázása és jegyzőkönyv fel-
vétele érdekében.

5. A vadászjeggyel és fegyvertartási 
engedéllyel rendelkező személyek eseté-
ben a fegyvertartási engedély érvényes-
ségi idejének lejárta előtt 45 nappal a 
rendőrkapitányságokon keresztül táv-
beszélőn vagy írásban értesítik az egyé-
neket a határidő lejártáról, és a be nem 
tartásból eredő szankciókról.

6. Évente legfeljebb 6 alkalommal 
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MÁSFÉL ÉV ELTELTÉVEL, ISMÉT
A VADKÍSÉRŐ JEGYRŐL
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A VADKÍSÉRŐ JEGYRŐL 2006. JÚLIUSÁ-
BAN MEGÍRT CIKKEM ISMÉTELT MEGÍRÁ-
SÁT RÉSZBEN A VÁLTOZÁS, RÉSZBEN PEDIG 
A VÁLTOZATLANSÁG INDOKOLJA.

A SZABÁLYOZÁS
A változás: 2006. szeptember 23-tól 

az állati eredetű élelmiszerekre vonat-
kozó, egyes élelmiszerhigiéniai szabá-
lyokról szóló, 66/2006. (IX. 15.) FVM 
- rendelet hatályba lépését követően 
egyidejűleg hatályát vesztette a vadon-
élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, 
húsvizsgálatáról és forgalmazásáról, vala-
mint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 
nemzeti szabályozás, a 7/2005.  (II. 4.) 
FVM rendelettel módosított, 9/2002. (I. 
23.) FVM rendelet.

Ezen rendelet 1. és 6. §-a. a képesí-
tett vadhús-vizsgálók képzését, a vadkí-
sérő jegy formáját, alkalmazását próbál-
ja folyamatossá tenni.

Ennek megfelelően változott a vad-
kísérő jegy formája is. Már nem két-, 
hanem egyoldalas nyilatkozattételi lehe-
tőség, ahol a vadat elejtő, és a képesí-
tett húsvizsgáló a megfelelően kialakí-
tott, és jól alkalmazható, öntapadós 
fólia használatával biztosítja az infor-
máció védelmét és megfelelő láthatósá-
gát, valamint ideális rögzítését.

További változás, hogy a fenti, szi-
gorúbb nemzeti szabályozás hiányá-

ban, ránk is a 853/2004/EK rendelet, 
I. fejezete, 1. cikkének (3) e) pontjában 
megjelölt hatály vonatkozik; vagyis  az 
állati eredetű élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályainak megállapításá-
ról szóló rendeletet nem kell alkalmaz-
ni azon vadászokra, akik a vad, vagy 
a vadhús kis mennyiségével közvetle-
nül látják el a végső felhasználót, vagy 
a végső felhasználót közvetlenül ellátó 
helyi kiskereskedelmi  létesítményeket” 
(élelmiszerüzlet, vendéglátó üzlet). 

Változott még a kísérőjegy ára is.  
A korábbi 500 Ft helyett 360 Ft lett. 
Kevesebbért, jobb  minőség.

A GYAKORLAT
Azonban továbbra is változatlan 

a vadkísérő jegyek kitöltése, alkalma-
zása. 2005. december elejétől, amió-
ta a megyénkbe is kiadtuk a vadkísérő 
jegyeket, egy vadfeldolgozó üzemben, 
az ország nyolc megyéjéből feldolgo-
zásra kerülő 2943 vad húsvizsgála-
ta során az alábbi, hibák fordultak 
elő, sokszor egy jegyen több is:
• az „elejtés helye” rovatban sokszor 

(60%) táblát, dűlőt, számozott lest 
írtak be, és nem helységnevet, 

• a „vadászatra jogosult” sorba az elej-
tő vadász neve került, mintegy 18%-
ban és nem VT, ZRT, FTK, stb.,

• nehezen olvasható a vadkísérő jegy 
tartalma, különösen az elejtő vadász, 

és a képesített húsvizsgáló neve, (az 
esetek 28 %- ában.)

• egy megye esetében az onnan feldol-
gozásra került vadakat szinte 100%-
ban ugyanaz a vadász ejtette el, és 
vizsgálta is meg,

• nem volt minősítés (kb. 10 % - 
ban,) 

• „Kifogásmentes” a minősítés, annak 
ellenére, hogy az elejtett vad bélsár-
ral, földdel, súlyosan szennyezett, 
vagy lesoványodott, netalán rothadá-
sos folyamaton esett át, esetleg nagy-
mértékben roncsolt, rágott, légylár-
vákkal szennyezett. A 2943 elejtett 
és feldolgozásra került vadhoz mellé-
kelt vadkísérő jegyeknél 5 esetben (!) 
volt csak „Kifogásolt, Hatósági Hús-
vizsgálatra”- minősítés.  Az elkob-
zott állatok száma viszont 144 volt 
(!) Vagyis: jó néhány képesített hús-
vizsgáló munkája nem volt korrekt,

• a vadkísérő jegyet (egy megye eseté-
ben) szinte minden esetben a has-
fal átszúrása után, madzaggal rögzí-
tik a testhez, és ezért vérrel súlyosan 
szennyezett. Tehát nem az Achilles-
ínra helyezik a nagyvad azonosító-
val együtt,

• nem rögzítik az elejtett vadhoz, ezért 
nem érkezik meg az állati testtel 
(mintegy 8%-ban),

• néhány esetben ( 8 ) a vizsgáló nevé-
nek aláhamisítása is megtörtént,

• kérdéses, hogy azok a vadászatra 

térítésmentesen előadót biztosít a Rend-
őr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Osztályának állományából a Vadász-
kamara által, a tagjai részére szervezett 
oktatásokra, továbbképzésekre.

III. A Felek közösen vállalják

1. A Rendőr-főkapitányság és a 
Vadászkamara minden év december 31-
ig értékelik az együttműködésben fog-
lalt feladatok végrehajtását, az intézke-
dések eredményességét.

2. A Felek közös álláspontot alakí-
tanak ki a felmerült kérdésekkel kap-
csolatban, szükség esetén döntenek a 
megállapodás esetleges módosításáról, 
kiegészítéséről. 

3. Jelen együttműködési megállapo-
dásból adódó feladatok végrehajtására 

a Vadászkamara részéről a Kamara Tit-
kárát, a Vadászszövetség részéről a Szö-
vetség fővadászát, míg a Rendőr-főkapi-
tányság részéről az Igazgatásrendészeti 
Osztály Vezetőjét jelölik ki kapcsolat-
tartónak.

4. Jelen együttműködési megállapo-
dás az aláírás napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Rendőr-főkapitányság 
és a Vadászkamara, valamint a Rend-
őr-főkaptányság és a Vadászszövetség 
között 1999. április 27-én megkötött 
együttműködési megállapodás hatályát 
veszti.  

dr. Vereckei Csaba
r. ezredes, megyei főkapitány

dr. Székely László
az OMVK területi szervezete
és a  Vadászszövetség elnöke

VADÁSZKÜRTÖS
TANFOLYAM!

A Vadászkamara a Vadászszövetség-
gel közösen a korábbi elképzelés-
től eltérően ezévben a nyár folya-
mán szervezi meg hagyományos 
III. Vadászkürtös Tanfolyamát. 
A tanfolyam során napi 6 órá-
ban a jelentkezők megismerhetik, 
valamint elsajátíthatják a vadász-
kürtözés alapjait. A programokat 
kispuska- és koronglövészet vala-
mint érdekes előadások, gyakorlati 
bemutatók is színesítik. 
Jelentkezni lehet a 46/504-125, 
illetve a 30/239-4920-as telefon-
számokon, vagy személyesen fenti 
szervezetek székházában. (Miskolc, 
Tass u. 18.)
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jogosultak, akiknél nincs képzett 
személy, hogyan oldják meg a vizs-
gálatot?  Vagy nincs vadleadás?!

• néhány vadászatra jogosult társaság 
esetében még mindig gondot jelent 
a vadkísérő jegy alkalmazása. Úgy 
gondolják: abban az esetben, ha a 
belső szerveket – a gyomor és bél-
csatorna kivételével – az állati testtel 
együtt küldik, nem kell alkalmazni.

MINDENKI FIGYELMÉBE
Még egyszer nyomatékosan el kívá-

nom mondani:
• a vadfeldolgozóba – tehát feldolgo-

zásra, közfogyasztásra – kerülő nagy-
vadhoz minden esetben csatolni 
kell a vadkísérő jegyet, hiszen ha a 
vad elejtésre került, az elejtő vadász 
által a fölső részt (régi jegyen az első 
oldalt) mindig ki kell tölteni, amely 
a vadak elejtés előtti viselkedésére, 
mozgására, ill. az esetleges környeze-
ti szennyeződésre vonatkozó adatot 
tartalmazza,

• ha nincs képesített személy, aki elvég-
zi a zsigerelést követő vizsgálatot, 
akkor a gyomor- béltraktus, és a tró-
feák ( fej, agyar, agancs, szarv, lábvég 
a lábközéptől lefelé) kivételével  a 
belső szervek azonosíthatóan követik 
az állati testet a vadfeldolgozóba,

• ha van képzett személy, és a vizsgá-
lat során elváltozást tapasztal, szin-
tén minden belső szerv – a gyomor 
és béltraktus kivételével – követi az 
állati testet,

• ha fertőző állatbetegség, az ember 
egészségére veszélyes fertőző beteg-
ség, illetőleg környezeti szennyező-
dés gyanúja merül fel, valamennyi 
szervet – a gyomrot és a belet, a tró-
feákat is – be kell mutatni hatósági 
vizsgálatra, esetleg úgy is, hogy az 
állati testet felügyelni kell, és nem 
kerül szállításra.

Nagyon fontos, hogy a vaddisznó 
rekeszizmát – a középen lévő rekesz-
oszlopokat is! – minden esetben a test-
üregben kell hagyni!

Szinte egy vaddisznóval sem érke-
zik rekeszizom! „Profi módon van eltá-
volítva”. Szinte ki van tépve! Pedig a 
trichinella - vizsgálat miatt fontos szerv! 
(a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, 
IV. szakasz, II. fejezet, 4. a) pontja sze-
rint kötelező!)

A vadkísérő jegyeket a Megyei Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóságok adják ki, mint 
sorszámozott okiratokat, melyet a 

vadászatra jogosultak kötelesek megfe-
lelően kezelni, kitölteni, nyilvántartani, 
s az Igazgatóság felhívására önellenőr-
zés keretén belül vele elszámolni.

Az a vadászatra jogosult, aki nem 
tud elszámolni a kiadott vadkísérő 
jegyekkel, vagy nem megfelelően alkal-
mazza azokat, állategészségügyi bírság-
ra is számíthat, illetve megtagadható 
részére a kiadás.

Az Igazgatóság a képesített vadhús-
vizsgálókra vonatkozó előírások meg-
sértése esetén a képesített húsvizsgálót 
a nyilvántartásból törli.

Az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet ügyvezető elnöke, a Magyar 
Vadászkamara főtitkára, Pechtol János, 
2005. szeptember 13-án, egy országos 
napilapban többek között az alábbia-
kat nyilatkozta: „A fogyasztók szem-
szögéből pozitívum, hogy ma már szi-
gorú higiéniai és tárolási kontrollon 
megy keresztül a  vadhús, mire az asz-
talra kerül. Ezért az uniós elvárás érde-
kében az összes hivatásos vadászt vad-
húsminősítőnek is kiképzik.

Nekik a jövőben feladatuk lesz a 
lelőtt állatok egészségi állapotának 
elsődleges vizsgálata, valamint a lőtt 
hús dokumentálása, címkével való ellá-
tása”.

Tisztelt vadász, képesített hús-
vizsgáló!

A fogyasztók számára biztonsá-
gos élelmiszer előállítása érdekében, 
a fogyaszthatósági döntést megho-
zó hatósági állatorvos munkájához az 
Önök korrekt, lelkiismeretes szakmai 
munkájára szükség van, amelyhez meg 
kell szüntetni a fentebb felsorolt hiá-
nyosságokat!

Ha a fenti, továbbra is meglévő, vál-
tozatlan problémákat átgondoljuk, fel-
merül az ismételt, alapos, és gyakorla-
ti oktatást is tartalmazó továbbképzés, 
valamint – ezzel összefüggésben - a 
megismételt szigorúbb megmérettetés 
szükségessége, illetve az Igazgatóság 
élni fog a szankcionálás lehetőségével.

Dr. Csillag Gyula
hatósági állatorvos

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

Miskolc

(A szerkesztő kiegészítése)
Fenti cikkhez mindenképpen hozzá 

kell fűznünk azt a tényt is, amelyről 

Csillag doktor is szólt, hogy a kor-
rekt vizsgálatok, és jogszabályi elő-
írások betartásához szükség van még 
több képesített vadhúsvizsgáló személy 
képzésére és vizsgáztatására. Ennek elő-
segítése érdekében kamarai szerve-
zetünk már több mint egy éve pró-
bálja folyamatosan kapacitálni az 
Állategészségügyi Intézetet a képzés 
lebonyolítására, mivel a tanfolyam 
megszervezése ugyan  kamarai feladat, 
azonban a vizsgáztatás és az azt követő 
regisztráció állategészségügyi hatáskör. 
Sajnálatos módon a legutóbbi megke-
resésünk óta sem sikerült még előbb-
re lépnünk, mivel a megyei igazgató-
ságnak központi engedéllyel van joga a 
képzés lebonyolításához.

Tájékoztatásul mellékeljük az Igazga-
tóság legutóbbi, Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központja felé írt 
megkeresését:

„Tisztelt Elnökhelyettes Úr!

2007. június 28-án az Országos Magyar 
Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei területi szervének többszöri kezde-
ményezésére azzal a kéréssel fordultam az 
MgSzH Központ Élelmiszer- és Takarmány-
biztonsági Igazgatóságához, hogy szívesked-
jenek megszervezni és lebonyolítani a 853/
2004/EK rendelet III. melléklet IV. szakasz 
I. fejezet szerinti vadhúsvizsgálókra vonat-
kozó továbbképzést. 

Az Igazgatóság 02.4/2645/001/200-
7. számú válaszlevele szerint továbbította 
Elnökhelyettes Úr részére kérelmünket és tájé-
koztatta Önt a felmerült igényről. 

A közelmúltban az Országos Magyar 
Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei területi szervének képviseletében 
Tóth Á. Dénes titkár úr ismételten kérelmez-
te Igazgatóságunktól a képzés megszervezé-
sének kezdeményezését, ugyanis megyénk-
ben már kb. 60 fő igényelné ezt az oktatást. 
Tavaly az országban valamennyi vadász-
társaság újraalakult az 1996. évi LV. tör-
vény értelmében. Ezek a szervezeti és szemé-
lyi változások külön is indokolják a képzés 
mielőbbi megszervezését. 

Mindezek alapján ismételten kérem, szí-
veskedjen-e kérésünket figyelembe venni és a 
képzés beindításáról intézkedni. 

Miskolc, 2008. február 28.

Tisztelettel:

Dr. Gönczi Károly 
megyei igazgató-főállatorvos”
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A kutyák orrának képességei túlmu-
tatnak a képzelet határain. Azonban 
sokan közülünk vadászataik alkalmá-
val még mindig nem bízzák vadászku-
tyákra az apróvad felkutatását. Pedig 
minden vadász elismeri milyen fon-
tos szerepe van a vadász legfőbb „se-
gítőtársára” akár lövés előtt, akár lövés 
után.

Biztos történt már mindenkivel 
olyan eset, hogy fácán vadászaton a 
lába mellől kelt a madár, ilyenkor álta-
lában egy kapáslövéssel reagálunk meg-
lepetésünkre, az esetek többségében 
eredménytelenül. 

Ezért van szükség egy olyan társ-
ra, aki ha nem is látja, de a vad sza-
gát érezve jelzi, hogy „készülj fel, itt 
valamit érzek!” Ezt a jelzést hívjuk mi 
állás-nak. A kutya (vizslafélék) a vad 
szagának orrába jutásakor szoborszerű-
en megmerevedik, egyik lábát feleme-
li, mintegy félbemaradt lépést mutat. 
Hogy ezt mi váltja ki a kutyákból, azt 
még senki nem tudta hitelt érdemlő-
en bizonyítani, találgatás viszont egyre 
több van, de erről talán majd később.

val érezze a rejtőző madár szagát. Vagy 
vadsűrű helyen, vagy kihelyezett fácán-
ra kerestetünk szembe fújó lágy széllel. 
A kutyán legyen hosszú póráz, amin 
vész esetén erős rántással tudjuk vissza-
fogni, ha a madárra akarna ugrani.

Az első gyakorlatok ne legyenek 
több öt perc keresésnél, hogy hamar 
sikerélménye legyen a kutyának. Aztán 
ezt ki lehet nyújtani tetszőleges ideig.

Amint látjuk, hogy kutyánk mozgá-
sa a keresése során meglassul, óvatossá 
válik, tudjuk hogy a madár a közelben 
van, - a hosszú pórázt erősen tartjuk 
a kézben, nehogy ráugorjon a fácánra 
a tanonc – és ahol a legintenzívebb a 
szag, a kutya „megmerevedik”. Ilyen-
kor szépen halkan dicsérjük, fogjuk a 
pórázt és lassan mögé mellé lépünk 
óvatosan, hogy nehogy megriasszuk a 
madarat. Dicsérjük, nyugtatjuk, megsi-
mogatjuk óvatosan a tanítványt, majd 
a mellkasa alatt átnyúlva „kiemeljük” 
az állásból és néhány méterrel távolabb 
visszük, ott alaposan megdicsérjük, 
vele együtt örülünk, simogatjuk. 

Ha már biztosak vagyunk abban, 
hogy nem ugrik a madárra, persze sok 
gyakorlat után, póráz nélkül is meg-
próbáljuk a gyakorlatot, de én itt is rá 
szoktam tenni a pórázt, miután megáll-
ta a madarat, biztos ami biztos. Sőt a 
pórázt fogva a fácánt megmozgatom, 

odébb lököm, hogy a kutya mint a 
macska, óvatos léptekkel ráközelítsen 
(utána húzzon) és ismét álljon. Ha az 
állásban megnyugszik, stabil, kiemelem 
az állásból.

Ezt aztán addig gyakoroljuk, míg 
annyira biztosan nem megy, hogyha a 
vadászaton a kutya akár 100 méterre áll 
meg egy fácánt a vadász kényelmesen 
odasétálhat, felkészülhet, és a legjobb 
pozíciót kiválasztva magának, lövéshez 
jusson. Fontos, hogy soha ne a kutyá-
val keltessük fel a madarat, mert ez ok 
lehet a későbbi fegyelmezetlen állás-
hoz! Minden esetben tapossuk ki mi a 
rejtőzködő vadat!

Jó gyakorlást kívánok minden kutyás 
vadásznak!

Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság tagja

Új Hubertus kennel

HA KUTYÁVAL SZERETNÉNK VADÁSZNI (IV. RÉSZ)
(A VADMEGÁLLÁS)
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A vadmegállás tanításához legelső 
szempont, hogy a kutya ismerje a mada-
rat és annak illatát! Minden alkalmat 
meg kell ragadni, hogy fiatal vizslánk 
minél többet találkozhasson madarak-
kal. Az sem baj, ha legelső alkalmak-
kor el akarja kapni azokat. Biztos fel-
kelti érdeklődését a madár felrebbenése, 
menekülése. Az ilyen találkozások után 
elkezdi szag után keresni ezt az érdekes, 
repülni tudó „játékot”. Ezt használjuk 
ki mi, amikor a kutya úgymond „rákat-
tan” a madár keresésére.

Mikor látjuk rajta a mindenáron 
találni akarást, hozzuk olyan helyzet-
be, hogy a kutya ne lássa, viszont orrá-
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VADGAZDÁLKODÓI SZAKMAI KONFERENCIA
VADKÁR ÉS MEGELŐZÉSE
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2008. JANUÁR 16-ÁN A VADÁSZSZÖVETSÉG ÉS VADÁSZKAMARA KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN VALÓ-
SULT MEG AZ A SZAKMAI KONFERENCIA, MELYNEK TÉMÁJA A VADKÁR ÉS MEGELŐZÉSE VOLT. 
A MEGHÍVOTT ELŐADÓK RÉSZLETESEN SZÓLTAK A MEZŐGAZDASÁGI, ERDEI ÉS KÜLÖN A 
SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSKÁROKRÓL ÉS A KÁR MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TEHETŐ LÉPÉSEKRŐL. 
AZ ELŐADÁSOKAT KÖVETŐEN, HASZNOS VITA ALAKULT KI A HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK 
KAPCSÁN.

Mivel a téma fontossága egyre 
inkább égető, és érezhető, éppen 
ezért gondoltuk azt, hogy az előadá-
sok anyagát, természetesen a lényeget 
kiemelve és lerövidítve a Vadász Hír-
mondó lapjai között is megosszuk a 
megye vadászaival, hogy azt minden-
ki segítségül tudja használni.

Elsőként nézzük Ács István vad-
gazdálkodási szakmérnök, vadkár-
szakértő ismertetőjét a mezőgazdasági 
vadkár megelőzése, csökkentése és elhá-
rítása érdekében:

A mögöttünk hagyott gazdálkodá-
si év a maga speciális időjárási viszo-
nyaival, az azok következtében magas-
ra emelkedő terményfelvásárlási áraival 
sarkosan mutatta meg, hogy a vad-
károk keletkezése milyen erős pénzügyi 
hatással bír: a vadgazdálkodó kénytelen 
zsebe legmélyébe nyúlni, a mezőgazda 
pedig elesik a termésért kapható magas 
bevételtől. Tehát mindkét fél számára 
a legdrágább „megoldás” az, ha vadkár 
keletkezik.

A korábbi telek következtében        
– elsősorban a vaddisznó állomány 
esetében – a szaporulat életfeltétele, a 
felnevelt utódok száma jelentősen gya-
rapodott, ezzel eleve megnőtt a vad-
kár várható veszélye.

A száraz, csapadékszegény időjárás 
miatt nőtt a víz, általában a vizes élő-
helyek nagyvadra gyakorolt vonzása, 
ezért a vadkárok koncentrálódtak: 
sok esetben megdöbbentő, katasztro-
fális képet mutattak. Az aszály miatt 
a szemes termények felvásárlási árai      
2,5-3-szorosára ugrottak az előző idő-
szakhoz képest, ezzel jelentékenyen 
emelkedtek a vadkár miatt – azonos 
terméskiesés esetében – kifizetendő ösz-
szegek. Tehát több olyan feltétel együt-
tes hatása érvényesült, amelyek „fel-
hajtó erőként” hatottak a kifizetendő 

mezőgazdasági vadkárokra. A teljes-
ség igénye nélkül, gyakorlatias megkö-
zelítésből nézzünk néhány lehetőséget 
arra, hogy a vadkárnak elejét vegyük, 
vagy a lehetséges minimumra csökkent-
sük az esélyét a kialakulásának.

Milyen eszközei vannak a vad-
gazdának? 

A vadászterületen jelentős mérték-
ben gazdálkodó termelőkkel már a 
vetésszerkezet kialakítása előtt üljön 
le megbeszélésre, s ha csak néhány 
esetben fogadják el javaslatát, észrevé-
telét, már súlyos összegeket lehet meg-
menteni (a terményről nem is beszél-
ve). Hosszabb távra, tervezhetőbb és 
előrelátó megoldás lehet az ún. vad-
kárátalány szerződések kötése. A 
vadkárnak kitett területeket a vadgaz-
da folyamatosan járja, a károkozás első 
nyomaira azonnal reagáljon – ne várja 
meg a termelő jelzését a vadkárról, hisz 
általában akkor már késő! A vadőr, 
mezőőr és az aktív sportvadászok meg-
f igyelései is jó szolgálatot tehetnek 
ezen a téren. A vadföldeken folytas-
son mozaikos, más-más növénymagas-
ságú, éréscsoportú növénytermesztést, 
egyébre nem használható, gyenge ter-
mőhelyi adottságú területeken (pl. ron-
tott erdők, felhagyott kaszálók) létesít-
sen vadrágó cserjéseket. Minden óra, 
amit a vad itt tölt el, a kifizetendő vad-
kár mennyiségét csökkenti! Eseti meg-
oldás lehet a vaddisznó számára túró-
kukorica betárcsázása, csicsóka vetése 
is, ezt folyamatosan fel kell újítani, s 
mivel őkelme nagyon szívesen „dolgo-
zik meg” a betevő falatért, aktív ideje 
egy részét leköthetjük ezen a módon.

Magas szakmai és biztonsági köve-
telményeket támaszt a zöldhajtások 
megszervezése és lebonyolítása, viszont 
eredményesen tartható távol, zavarha-
tó el a mezőgazdasági terület közelé-
ből általa a nagyvad, főként a gímszar-

vas. Elsődleges célja sosem a vadászat, 
hanem a vad zavarása, távoltartá-
sa legyen, fogós, apró termetű kutyák 
alkalmazása zöldhajtásokon igen célra-
vezető.

Az éjszakai vadkárelhárítást 
egyeztessük össze a termelő hasonló 
tevékenységével, az egymásról mit sem 
tudó „vadkárelhárítók” – amellett, hogy 
zavarják a másikat – komoly veszély-
forrást is jelentenek. Célszerű lehet a 
vadkárelhárító vadászatokba bevonni 
a helyben lakó bérvadászokat is, álta-
lában szívesen veszik a felkérést, netán 
a vadászati lehetőségért pénzbeli vagy 
ellenszolgáltatást is hajlandóak nyújta-
ni (pl: hajtások, létesítmény-beruházá-
sok).

A rendszeresen és erősen károsí-
tott területek esetében mindenképpen 
javasolt villanypásztor felállítása és 
működése, ennek hatásfokát megnö-
velhetjük, ha nem csupán a vegetáci-
ós időszakban, hanem az előtt és azon 
túl is működtetjük: a vad egyszerűen 
megtanulja és megszokja, hogy a terü-
let számára tabu, károkozási időszak-
ban alig-alig próbálkozik meg a „limes” 
áthágásával.

Egyszerű és olcsó a rémzsinór 
alkalmazása, kisebb területeket meg-
felelő védelemmel lát el a vadakkal 
szemben: 5-6 méter távolságra levert 
póznákra tartós anyagból (huzal, bála-
zsinór) feszítenek ki akadályt, melyeken 
üvegcserép, fémes hangot adó dobo-
zok, tükördarabok, fehér színű toll, 
stb. találhatóak. Ezeket a légmozgás 
mozgatja, a vad nehezen szokja meg.

Eredményesen kombinálható vadri-
asztó szerek kihelyezésével is.

Az előzetes vadkárbecslési eljá-
rás lefolytatása nagyon sok esetben 
elejét veheti későbbi hibás megállapí-
tásoknak, vitáknak: a betakarítás idején 
megbecsült vadkár sokszor a nem egy-
értelmű viszonyok miatt olyan terhet is 
jelenthet, amit nem a vad okozott.

Ugyancsak fontos a vadkár vagy 
egyéb közrehatás (kukoricabogár) miatt 
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a földön fekvő, be nem takarítható ter-
mény eltávolítása: amennyiben meg-
oldható, kézi erővel, böngészéssel össze 
kell szedni, ha mód van rá, háziállat-
okkal (juhok) fel kell etetni. Az alá-
szántott kukoricacsövekért a vaddisz-
nó akár 50-60 cm mélyre is letúr, ezzel 
kárt okozhat olyan vetésekben, melye-
ket amúgy nem károsítana.

Megoldhatatlan feladatot jelenthet, 
ha a kártételt ridegen tartott, elkószált 
háziállatok okozzák: ennek lehetőségé-
re, az adott terület ismeretében, kár-
becsléskor kiemelt f igyelmet kell for-
dítani!

Külön szólni érdemes a vadkárokkal 
kapcsolatosan a dokumentálás fon-
tosságáról: „a szó elszáll, az írás meg-
marad” igazsága felhasználásával ese-
tenként jelentősen változhat a vadkár 
kif izetendő mértéke, akár perdöntő 
jelentőséggel is bírhatnak a dokumen-
tumok. Ezek lehetnek a vadkárt jelző 
értesítések, hivatásos vadász, mezőőr 
szolgálati naplói, költségeket igazoló 
számlák, egyezséget rögzítő okmányok, 
fényképek – bármi, amivel igazolható, 
hogy a vadgazda a tőle elvárható tenni-
valókat elvégezte.

Összegezve
Általánosan elfogadható, hogy a 

vadkárt komplexen, a helyi viszonyok 
és sajátosságok f igyelembe vételével 
kell kezelni, illetve kezelhetővé tenni. 
Élő és korrekt kapcsolat fenntartása a 
mezőgazdasági termelőkkel, a külön-
féle megelőzési, elhárítási módozatok 
sokoldalú, változatos és közös alkalma-
zása hozhat eredményt a mezőgazdasá-
gi vadkárok csökkentésében.

* * *
Következőként Orosz Zoltán lapunk 

vadkárral foglalkozó cikkeinek rend-
szeres írója, bejegyzett vadkárbecslő-
szakértő osztja meg ismereteit a szőlő 
és gyümölcskárral kapcsolatosan.

Mezőgazdasági vadkárt, kárigényt a 
vadkárbecslési szabályok szerint szőlő 
és gyümölcsösökre vonatkozóan egész 
évben benyújthat a károsult. 

Mennyiségi vadkár a telepítésben, a 
szőlő kultúrában, valamint gyümölcsül-
tetvényekben keletkezik, melynek hatá-
sára a telepítés és egyed pótlása újból 
szükségeltetik. 

Minőségi kár, melyről akkor beszé-
lünk, ha a vadkár fiatalosokban, szán-
tóföldi kultúrákban, gyümölcsültetvé-
nyekben következik be, mint rügyrágás 
formájában, amikor is ténylegesen nem 
növénypusztulás, vagy terméselfogyasz-
tás történik.

Megelőzés
A megelőzés legjobb módszere (köz-

vetett) a prevenció, melynek feltétele az 
adott vadászterület vadeltartó és vadtűrő 
képességének megfelelő vadmennyiség.  
A vad által okozott kárnak van kitéve a 
bekerítetlen gyümölcsösök szinte mind-
egyike. Azért, hogy a kár ellen védekezni 
tudjunk, meg kell vizsgálni kialakulásá-
nak ok okozati viszonyát, melyek közül 
sokféle tényezőre következtethetünk, 
bár kétségtelenül a legfontosabb a vad 
számára szükséges élelemszerzés.  A vad-
kár megszüntetésének közvetlen módja, 
hogy távol tartjuk a vadat a veszélyez-
tetett területtől, illetve a veszélyeztetett 
terület növényeit egyedileg védjük. 

Ezek a területvédelmi módszerek leg-
gyakrabban alkalmazott eszköze a kör-
bekerítés. E mellett szaghatáson alapuló 
kemikáliák kijuttatása, mely fajták felso-
rolásától engedelmükkel eltekintek, hisz 
évről évre új és új jelenik meg a piacon. 
Ezek az anyagok védelemnyújtás szem-
pontjából talán nem sértek meg senkit, 
de nem örök életűek, inkább csak átme-
neti megoldást jelentenek.

A második csoportba tartozó egye-
di védelmi módszerek már az egyes cse-
meték, fák, termő növények védelmét 
szolgálják. Megemlíthető, mint megol-
dás, a rügyvédő hálók alkalmazása, de 
egyedi védelem szintén, egyes vélemé-
nyek alapján jó eredménnyel alkalmaz-
hatóak a kémiai vadriasztó szerek.

A szőlő és gyümölcskultúrák külön-
böző védelmi megoldásai:

Madárkár elleni védelem
A madarak nemcsak a gyümölcs 

minőségromlását jelentő károkat okoz-
hatnak, hanem sokszor a termés teljes 
elvesztését eredményezik.

A seregélyek, fácánok sokszor szüre-
telnek helyettünk, de a madarak nem 
kímélik a szabadföldi epreseket, vagy 
a cseresznyés kerteket sem. A rombusz 
hálószem formájú 2 vagy 4 méter széles 
könnyű madárháló rugalmasan teríthe-
tő a védendő gyümölcs fölé, mely meg-
akadályozza a termő növényhez való 
hozzáférését a kárt okozó madarakkal 
szemben.  

Vadkár elleni védelem
A rágcsálók, apróvadak vagy akár az 

őzek komoly kárt okozhatnak a fiatal 
telepítésű szőlőben vagy gyümölcsös-
ben.

A szőlőoltványok védelmére a szőlő 
törzsvédő hálók a legalkalmasabbak, 
melynek használata a szőlőtelepítés kör-
bekerítésének hiányában nélkülözhetet-
len. A facsemeték védelmére az önzá-
ródó favédő termékek mellett az új 
fejlesztésű műanyag merevfóliás védő-
háló, mely a csemete törzsét a gyomir-
tó szertől is védi célszerű alkalmazni.

A területvédelem
Legjellemzőbb és legismertebb 

módja a kerítés, mely mellett és ellen 
sok indokot fel lehetne hozni. Egyre 
többféle típusa ismert és alkalmazott a 
gyakorlatban, de egyedi, és helyi meg-
oldások is akadnak. A kerítés létesítés 
célja lehet, hogy a vadat állandóan, zárt 
területen tartsuk pl.; vadaskert, vadas 
park. Azonban célja az is lehet, hogy 
a vadtól bizonyos területeket (kertet, 
gyümölcsös, földterület, stb.) megvéd-
jük. A kerítés sokféle anyagból készül-
het úgymint huzalból, fonatból, pane-
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les elemekből, deszkából, paticsból stb. 
Funkciójának csak úgy felel meg, ha a 
magassági és stabilitási követelmények-
nek az adott vadfajjal szemben ellen-
áll. 

A kerítések létesítésének egy-két 
megszívlelendő szabálya:

• bekerített területre az esetleg beju-
tott vad kiterelése végett kiugrót kell 
építeni.

• kapukat állandóan zárva kell tarta-
ni.

• kerítés állapotát folyamatosan ellen-
őrizni kell. Az észlelt hibákat drót-
szakadást, lazulást, rongálást azon-
nal ki kell javítani.

• vadkárelhárító kerítésen belül vadbú-
vónak alkalmas sűrűséget nem sza-
bad hagyni.

• vad ismert ivóhelyét, forrást, dago-
nyát bekeríteni tilos!

• utat ne kerítsünk be.
• talaj-előkészítést végezzük el a kerítés 

megépítése előtt 
• az árvízzel veszélyeztetett területeken 

a vad ismert menekülési útját elzár-
ni, a mesterséges vadvédelmi dom-
bokat bekeríteni szigorúan tilos

• kerítést építeni általában csak az 
erdősítést, ill. felújítást megelőző 
nyáron, vagy közvetlenül az erdő-
sítés előtt lehet. A kerítést mindad-
dig fenn kell tartani, amíg a véden-
dő csemeték ki nem nőttek a vad 
szája alól.

• kerítés nyomvonalát a lehető legrövi-
debb módon kell kitűzni, derékszög-
nél kisebb törések ne forduljanak elő. 
A kerítendő terület nagysága szem-
pontjából - a külföldi szakirodalom 
szerint - 1 ha-nál ne legyen kisebb és 
7 ha-nál, ne legyen nagyobb. Ettől 
eltérően hazai viszonyainkra e téren 
ennél lényegesen nagyobb területek 
bekerítése a jellemző.

A vadkárelhárító kerítés építésével 
szemben támasztott követelményeket a 
gyakorlat az alábbiakban összegzi:

•  A szarvas kártétele ellen 220-250 cm 
magas kerítést kell építeni, dám ese-
tében legalább 200-220 cm-es, őz 
esetében minimum 150 cm-es a kívá-
natos magasság. Mindazon helyeken 
ahol apró vad (pl. gyümölcsösben 
mezei, ill. üregi nyúl) kártétel elhá-
rítása is feladat, a nagyvadas keríté-

seket - a téli hómagasságra is tekin-
tettel - legalább 80 cm-es magasságig 
sűrű 5.0 -8.0 cm lyukbőségű hálóval 
is ki kell egészíteni, illetve az alsó 
80 cm-es szakaszt sűrített hálóméret 
formában kell elkészíteni.

•  A huzalok vagy dróthálók olyan 
szakítószilárdságúak legyenek, hogy 
a rohanó vad ne tudja eltépni. Ez a 
vastagság általában lágyhuzalnál 3.8-
5.0 mm. Az őz, illetve apróvad ese-
tében vékonyabb is lehet.

•  Vaddisznó, illetve üregi nyúl ellen a 
kerítésfonatot alul legalább 10 cm-
re a földbe kell süllyeszteni, esetleg 
küszöbfával ellátni.

•  A kerítéssel védett terület ne legyen 
kisebb, mint 2 ha (ökonómiai kor-
lát) és nagyobb, mint 10-20 ha (öko-
lógiai korlát).

•  A kerítésnek mindig legyen - ellen-
őrizhető - kapuja, kijárata, esetleg 
magas átjárója.

•  A drótszövet vagy drótháló lyukbő-
sége - nagyvad esetében - 10x10 cm-
es lehet, apróvadhoz, a fentebb írtak 
szerint kisebb lyukbőség szükséges.

Szükséges lehetőséget adni a vala-
milyen ok miatt (kerítés meghibásodá-
sa, kapu nyitva felejtése) bejutott vad 
számára a kijutásra is. Ezt a célt szol-
gálják a célszerűen elhelyezett kiugrók.  
A gyalogosnak a kerített területre való 
bejutását teszi lehetővé a létra.

Jóllehet a védendő területek körül-
kerítése a legbiztonságosabb eszköz a 
vadkárok elhárítására, ezzel azonban 
elvonjuk a vadtól az életterének, táp-
lálékszerző területének is egy részét. 
Ezért csak az ésszerűség szigorú érvé-
nyesítésével, a vadgazda, mezőgazda 
szoros együttműködésével és megfon-
tolásával, csak korlátozott terjedelem-
ben és különös szükség esetén létesí-
tünk kerítést. 

Az egyik ideális területvédő vadri-
asztó berendezésnek tartjuk a villany-
pásztort, mely a vadkár elhárításban 
egyre inkább elterjed, különböző kom-
binációkban. Nagy előnye, hogy min-
den területen a gazdálkodás terén hasz-
nálható, úgy mint, erdei, mint pedig 
a mezőgazdasági területek védelmé-
re alkalmas, sőt a vadföldek időszakos 
őrzésére, szakaszos etetésére és a nagy-
vad mozgásának irányítására egyaránt 
alkalmas. Attól függően, hogy hány zsi-
nórt helyezünk el, védelmet nyújt min-

den nagyvaddal szemben. Több típu-
sa ismert. A hagyományos, cserélhető 
savas akkumulátoros rendszerek mellett 
újabban a szárazakkumulátoros és nap-
elem-cellás megoldások terjednek. 

A villanypásztor működésének 
lényege, hogy alacsony feszültségű (12 
V) egyenáramot egy feszültségadó sza-
kaszolja és feltranszformálja, ezzel egyi-
dejűleg az áramerősség csökken. A 
hirtelen áramütés kellemetlen, csípős 
fájdalmat okoz, amikor a vad hozzáér. 
Több kísérlet is bizonyítja, hogy ezeket 
az áramütéseket a vad nem képes meg-
szokni, fiziológiás károsodása azonban 
kizárt.

A villanypásztor megfelelő felügyele-
tet és karbantartást igényel, amit a tele-
pítőnek feltétlenül vállalnia kell, mert 
egyébként az nem tölti be feladatát.  

Erre tekintettel a vezetéket rendszere-
sen ellenőrizni kell, az esetleges sza-
kadásokat mielőbb meg kell szüntet-
ni. (A nagyvad általában visszariad az 
áramütéstől. Nem így reagál azonban, 
ha hirtelen stressz éri és emiatt mene-
kül. Ilyenkor a vezetéket - természete-
sen elszakítja Jobb hatású a villanypász-
tor, ha arra látható műanyag csíkokat, 
esetleg erős szagú, vadriasztóval átita-
tott zsineget, stb. kötünk. 

Összegezve
Gyümölcs telepítés során szabályo-

zandó dolognak tartanám a telepítés 
köré létesítendő kerítésrendszert, mely 
létesítésnek költsége a telepítés tulajdo-
nosát terhelné.

Szőlőtelepítés során a gyümölcstele-
pítéshez hasonlóan a körbekerítés, vala-
mint madárkár elleni takarásos mód-
szer alkalmazása.

A nem vadászható vadfajok által 
okozott szőlő és gyümölcs kultúrában 
(seregélykár szőlőben és cseresznyés-
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ben, valamint vetési varjúkár dinnyés-
ben).

A kárérték számítás egységesíté-
sét valamilyen egyértelmű formában, 
amely figyelembe veszi egyes gyümölcs-
fajtáknál a termőre fordulás idejét.

Vadászatra jogosult részéről eltere-
lő etetés és vadföldművelés az érintett 
gyümölcstelepítésektől bizonyos távol-
ságra.

Kötelezni a vadászatra jogosultat a 
körbekerített gyümölcskultúrában a 
többszöri vadkárelhárítás végzésére ker-
ten belül, melyhez a kert tulajdonos 
köteles hozzájárulni.

Szabályozni a rendszeresen éven-
ként megismétlődő egyugyanazon gyü-
mölcstelepítésben bekövetkezett kár-
megosztás okát és felelősét.

Gyümölcstelepítéstől bizonyos ható-
távolságon belül etető szóró létesítés-
nek megtiltása.

Egységes rendszer kidolgozása a 
szőlő és gyümölcs kultúrák kárérték 
meghatározásához évenkénti termés 
átlagár vonatkozásában.

Ha az előzőek mégsem teremtenek 
a gazdák között igazságos megoldást, 
ami lehet akár jogos kárkifizetés és kár-
bejelentés, akkor mi a teendő?!

Vadkár bejelentés
Az okozott vadkár iránti igény gyü-

mölcsös és szőlő kultúrában a jog-
szabályban leírtaknak megfelelően a 
károsult egész évben bejelentheti. A 
károsított csemetére vegetációs idő-

szakonként évenként egy alkalommal 
érvényesíthető.

Bejelentés módja: a területileg 
illetékes jegyzőnél, a megfelelő illeték 
leróvása és kérelem benyújtása mel-
lett, mely kérelem tartalmazza az adott 
terület helyrajzi számát területét, káro-
sított növénykultúra fajtáját, a kárósító 
vad faját és a károsult által megítélt kár 
mennyiséget, a telepítés idejét, a terü-
let tulajdonosának, vagy használójának 
adatait.

A vadkár megtérítését a kár bekö-
vetkezésétől - folyamatos kártétel ese-
tén az utolsó kártételtől - számított 30 
napon belül lehet igényelni. Ezt köve-
tően a kár becslését a bejelentéstől szá-
mított 8 napon belül kell lefolytatni. 

A vadkár megállapítását meghatáro-
zott képesítéssel rendelkező kárszakértő 
végezheti, akit a felek kiválaszthatnak. 
Ha a felek a szakértő személyében nem 
tudnak megállapodni, vagy ha a kár 
megtérítését nem közvetlenül a bíróság-
tól kérik, a szakértőt közös kérelmükre 
a károkozás helye szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat jegyzője rendeli 
ki. A kárbecslés időpontjáról és helyé-
ről a jegyző az érdekelteket értesíti.

A vadkár megtérítése kérhető közvet-
lenül a bíróságtól (ekkor a kárbecslőt is 
a bíróság jelöli ki), illetve ún. jegyzői 
eljárásban. A jegyzői eljárást követően, 
amennyiben a felek nem tudnak közö-
sen megegyezni, 30 napon belül szin-
tén polgári bírósághoz fordulhatnak.

2007. március elsejétől egy újabb 
10 éves üzemtervi ciklus kezdődött. 
Ettől az időponttól a hivatásos vadá-
szoknak újból nyilvántartásba kellett 
vetetni magukat a vadászati hatóság-
gal, a régi igazolvány érvényét vesztet-
te, mindenkinek újat állít ki a hatóság. 
Ezt azoknak a hivatásos vadászoknak is 
meg kell tenni, akik ugyanannál a jogo-
sultnál végzik továbbra is munkájukat. 
B.-A.-.Z. megyében 117 területen mint-
egy 170 hivatásos vadász látja el felada-
tát, de ez a szám hamarosan emelkedni 

fog. A vadászati hatóság folyamatosan 
ellenőrzi a területhez kötött hivatásos 
vadász létszám meglétét, és megköve-
teli annak betartását. Jelen pillanatban 
is több jogosult kapott felszólítást és 
határidőt hiányosságainak pótlására.

Talán nincs még egy ilyen szakma, 
amely ekkora hivatástudat nélkül foly-
tatható, mert sajnos ami a legtöbb fel-
mérésből is kiderül, hogy anyagilag 
nem nagy megbecsülést élveznek a hiva-
tásos vadászok. Jellemző a minimálbér, 

még akkor is, ha nem kezdő személyről 
van szó, legfeljebb közlekedési költség-
gel kompenzálják, egészítik ki a fizetést. 
Sok esetben kihasználják a vadászat-
ra jogosultak, hogy túlkínálat van, és 
a hivatásos vadász alkalmazása sokszor 
inkább pénzügyi kérdés mint szakmai, 
inkább azt az embert alkalmazzák aki 
„olcsóbb” nem pedig azt, aki szakma-
ilag megfelelőbb lenne. Nagyon sok 
jogosult nem ismeri fel azt a tényt hogy 
egy jó vadőr ”aranyat ér” sokszorosát 
megmenti, kitermeli fizetésének, nor-
mális vadgazdálkodás elképzelhetetlen 
megfelelő szakember nélkül.

Ide vonatkozóan a közelmúltban 
adott ki tájékoztatót a Foglalkoztatási 
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A múlt év végén újabb tisztújítás 
történt megyei szervezetünk vezető-
ségében. A rendkívüli küldöttgyűlés 
alkalmával Hivatásos vadász Alelnök-
nek Kadlicsek János, míg az ő helyé-
re a Vadgazdálkodási és Vadvédel-
mi Bizottság élére Galambos Kálmán 
került megválasztásra. 

* * *
Január 16-án a sportvadászok részé-

re megtartottuk a jogszabály által két-
évenként kötelezően előírt osztályülést, 
melyen Lezák Zoltán szervezetünk 
sportvadász alelnöke részletesen ismer-
tette az elmúlt két év eseményeit, majd 
ezt követően meginvitálta a részvevő-
ket az ugyanezen napon megtartott 
vadgazdálkodói konferenciára is.

* * *
Zökkenőmentesen lezajlott a vadász-

jegyek érvényesítésének kampányfel-
adata. A vadászjegyek mellékleteként 
hasonlóan a korábbi évhez, „Tudni-
valók a vadászbalesetek megelőzősé-
hez” című információs kiadványunkat 
díjmentesen biztosítottuk vadászaink 
részére a Vadászévkönyv mellett. Azon 
vadászok, akik határidőig, illetve jelen 
pillanatig nem érvényesítették engedé-
lyüket, rendőri ellenőrzést követően 
súlyos szankcióknak teszik ki magukat.

* * *
Az első ezévi Állami Vadászvizs-

gánkra március 26-án, és 27-én került 
sor, melynek során 73 fő jelentkezőből 
48 fő tett eredményes vizsgát. 

* * *
Lapunk körülbelüli megjelenésének 

időpontjában, április 10-én Hivatásos 
vadászaink részére továbbképzést tar-
tanunk, őzgazdálkodással, vadföld gaz-
dálkodással és szárnyas kártevő gyérítés-
sel kapcsolatosan. Ezen továbbképzésre 
meghívjuk a megye összes vadgazdálko-
dóját is, mely így egyben egy vadgaz-
dálkodói szakmai konferenciaként is 
szerepelne programjaink között. 

* * *
Ezévben is megszerveztük a sport 

és hivatásos vadászok részére a tava-
lyi évben már megvalósított négyfor-
dulós koronglövő versenyt, melynek 
első helyszíne a Hercegkúti sportlő-
tér volt.

és Munkaügyi Minisztérium a garantált 
bérminimumot illetően. Ez év elejétől 
a kötelező minimálbér 69.000 forint, 
azonban, ha a munkakörre vonatko-
zóan a középfokú végzettséget előírja 
valamilyen jogszabály - és ez a hivatá-
sos vadászoknál így van - a Munka Tör-
vénykönyvének módosításával új jog-
intézményként megállapított garantált 
bérminimumot kell kifizetni az alkal-
mazott részére. Ez 2 éves gyakorlati idő 
esetén 120%, két évnél hosszabb gya-
korlati idővel pedig 125% (azaz 86.250 
Ft.) Magyarán ennél többet lehet fizet-
ni, de kevesebbet nem. Az 50 év felet-
ti munkavállalók estében - a gyakorlati 
időtől függetlenül - a munkaadónak a 
magasabb garantált bérminimum kifi-
zetése kötelező. 

A hivatásos vadász feladata a törvény 
szerint, hogy a vadászati jog szaksze-
rű gyakorlásának illetőleg hasznosításá-
nak biztosításának érdekében: ellássa a 
vadállomány és élőhelyének védelmé-
vel kapcsolatos szakmai feladatokat, 
szakmailag elősegítse a tervben foglalt 
előírások teljesítését, közreműködjön 
a vadászat rendjének és a vadászetikai 
szabályok megtartásában, illetve köteles 
mindezekkel kapcsolatos megállapítása-
it, intézkedéseit a szolgálati naplójában 
rögzíteni. Fontos, hogy minden eset-
ben köteles a szolgálati idő kezdetét és 
végét, illetve a szolgálattal kapcsolatos 
eseményeket a naplójában rögzíteni és 

bejegyzéseit szolgálata végén aláírásával 
hitelesíteni. A közeljövőben a naplók 
naprakész vezetését a hatóság ellenőriz-
ni fogja, és a fentebb felsorolt feladatok 
ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit 
megszegő hivatásos vadászok szolgálati 
jelvényét, igazolványát a vadászati ható-
ság legfeljebb egy évre bevonhatja.

Szintén ellenőrizve lesznek a vadá-
szatra jogosultak, hogy biztosítják a 
hivatásos vadászok számára a törvény 
által előírt egyenruhát illetve szolgálati 
felszereléseket. Ehhez némi segítség: A 
hivatásos vadász kötelező egyenruhája: 
ünnepi öltöny, kalap, melynek kihor-
dási ideje legfeljebb harminchat hónap, 
téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál, 
kesztyű, nadrágszíj, melynek kihordá-
si ideje legfeljebb huszonnégy hónap, 
nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, 
cipő, bakancs, gumicsizma, mely-
nek kihordási ideje legfeljebb tizen-
két hónap. Valamennyi ruházaton kell, 
hogy szerepelje a „Hivatásos Vadász” 
feliratú embléma.

Kötelező szolgálati felszerelés: a 
vadászterület jellegének megfelelő szol-
gálati vadászlőfegyver tokkal, golyós 
lőfegyver esetén céltávcsővel, könny-
gázszóró palack, vadásztőr, táska, táv-
cső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkö-
töző csomag, valamint a működési 
terület térképe. Az egyenruhák ellenőr-
zésénél annak vételi számlái is megte-

kintésre fognak kerülni!
Remélhetőleg valamennyi hivatásos 

vadász számára valós munkaszerződé-
seket kötöttek a vadászatra jogosultak, 
illetve fizetik a különböző járulékokat. 
Az előző időszak rossz tapasztalatai-
ból okulva, a hivatásos vadászok érde-
kében, a vadászati hatóság felvette a 
kapcsolatot a Munkaügyi Felügyelőség 
és az APEH megyei hivatalával, velük 
egyeztetve, az összes munkaszerződés, 
illetve a járulékok megfizetése ellen-
őrizhetővé válik.

Végezetül a hivatásos vadászok-
hoz, számomra szebb csengéssel a vad-
őrökhöz szólva, szeretném megjegyez-
ni, hogy a nehéz feladatok és sokszor 
a nem megfelelő megbecsülés ellené-
re, minden vadőr a legjobb tudása sze-
rint végezze a munkáját, úgy öltözzön, 
emberi cselekedeteiben úgy viselkedjen, 
hogy minden esetben a környezete szá-
mára azt a tartást sugallja, hogy ő egy 
HIVATÁSOS VADÁSZ, egyenruhával, 
szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jel-
vénnyel ellátva. 

Minden hivatásos vadász számára 
fontos kell, hogy legyen a megfelelő 
szakmai és önbecsülés!

Varró Zoltán
Vadászati felügyelő
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KETTŐS KÖTŐDÉS
TERMÉSZETSZERETŐ VADÁSZOK  (MONOS MÁRTA RIPORTJA)
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HAJNAL JÓZSEF, AZ MR6 RÉGIÓ RÁDIÓ FŐSZERKESZTŐJE, SZÍ-
VESEN AD HELYT A MŰSOROKBAN A VADÁSZATNAK, VADÁSZOKNAK. Ő 
MAGA AZONBAN, SOHASEM ŰZTE EZT A SZÉP SPORTOT ÉS NINCS IS 
SZÁNDÉKÁBAN BEÁLLNI A PUSKÁS EMBEREK KÖZÉ. AMIKOR MEGKÉR-
DEZTEM, NEM ÉREZ-E ELLENTMONDÁST VÉLEMÉNYE ÉS A GYAKORLAT 
KÖZÖTT, ÍGY VÁLASZOLT...

VÁLTOZÁS

A BORSODI

VADÁSZRÁDIÓ

MŰSORAIBAN!

Ezentúl minden páratlan héten 
szerdán 8.15-9.00 óráig, az ismét-
lés pedig ugyanezen nap délután-
ján 15.15-16.00 óráig hallható az 
FM 102.3 MHz-es, illetve az AM 
1116 kHz-es hullámsávokon Bor-
sod, Heves és Nógrád megyében. A 
műsor a sugárzást követően meg-
hallgatható a www.radio.hu hon-
lapon az MR6 „A Régió rádiója” 
menüpont alatt.

Szerintem nincs ellentmondás. Én 
ugyanis imádom a természetet, és ezért 
egy kicsit irigylem is azokat, akik télen-
nyáron, esőben, hóban és napsütésben 
az erdőt járják.

Ha jól belegondolunk, úgy talál-
juk, hogy a stúdióvezetőnek igaza van, 
a sokat emlegetett vadász szenvedély 
ugyanis valóban nem csupán a vadak 
elejtéséről, a trófeák gyűjtéséből áll. 
Legalább ilyen fontos, hogy akinek igaz 
szenvedélye ez a sport, annak legalább 
annyi örömet okoz minden évszakban 
a szabadban, a természetben töltött 
idő, mint a cserkelés. 

Számos vadásszal beszélgettem az 
elmúlt években /hisz családi és baráti 
körömben is bőven vannak e szenve-
déllyel fertőzöttek / és egyhangúan val-
lották, isteni érzés a magaslesen ücsö-
rögve, visszafojtott lélegzettel hallgatni 
a csillagok alatt az éjszakai erdő nesze-
it. Találgatni, hogy éppen őz vagy vad-
disznó lába alatt roppant a száraz ág. 
Legalább ilyen szép, megfigyelni min-
den változást, amit az évszakok hoz-
nak. Homoki Nagy István immár klasz-
szikusnak számító f ilmjének címét 
idézve: „Gyöngyvirágtól lombhullásig” 
figyelheti a vadász, hogyan bújnak ki 
a hó alól az első virágok tél végén, s 
mint borul lefesthetetlenül csodás szí-
nekbe az erdő, amikor eljő az ősz. Jó 
járkálni az erdőben, amikor kaszálni 
lehet a virágokat és pompás érzés nyo-
mot ejteni a friss, ropogó hóban. 

Hajnal Józseffel együtt, sokan vallják 
tehát: a vadászat kettős kötődést jelent, 
és művelői legalább annyira megismer-
hetők szenvedélyes természetszerete-
tükről, mint arról, hogy szívesen meg-
mutatják trófeagyűjteményük legszebb 

darabjait. Ezeket a színes történeteket 
is megörökíti az MR/ Régió Rádiójá-
nak vadászati magazinműsora. 

A Vadászkürt – Dianáktól Hubertu-
sig című sorozat most már jól ismert 
szignálja kéthetente, szerdánként reggel 
nyolc óra után néhány perccel felhang-
zik. Érdemes erre odafigyelni minden 
vadásznak és civilnek egyaránt akkor 
is, ha a kürtök hangja ez esetben nem 
a hajtóvadászat kezdetét és végét jelzi, 
hanem egy olyan műsort foglalnak 
keretbe, amelyben a hasznos tudnivaló-
kon kívül élménydús beszámolókat is 
hallhatnak. Hiszen a vadászok híresek 
arról, milyen gazdag fantáziájuk van, 
ha saját kalandjaikról van szó. 

KEDVES
VADÁSZTÁRSAK!

Ezúton köszönjük meg minden 
vadásznak, aki személyi jöve-
delemadója 1%-ával támogatta 
a VADÁSZSZÖVETSÉG termé-
szetvédelmi tevékenységét.

A vadászati hagyományok ápolása, 
a vadállomány, a természeti környe-
zet védelme napjaink kiemelt fel-
adata, mely ügy érdekében Vadász-
szövetségünk is igyekszik tőle 
telhetően mindent megtenni. Lehe-
tőségeink azonban - főleg anyagi 
téren – korlátozottak, ezért kérünk 
minden természetszeretőt, hogy 
2007. évi adója 1%-ának felajánlásá-
val támogassa ezirányú törekvésein-
ket. Támogatásának megvalósításá-
hoz az szükséges, hogy a személyi 
jövedelemadó bevallásában talál-
ható rendelkező nyilatkozaton a 
kedvezményezett adószámánál a 
19066754-205 számot, a kedvezmé-
nyezett nevénél pedig a Vadászszö-
vetség-et tünteti fel.

Hajnal József
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A vadászias viselkedés szabályai, 
ha vendéget vadásztatunk

A lesen illik … 

• a magaslesre a kísérő (hivatásos) 
vadásznak kell elsőként felmenni.

• a kísérő vadász felszerelésének fel-
vitelében segíteni.

• a kísérőnek megvárni, amíg a ven-
dég elhelyezkedik és csak azután helyet 
foglalni.

• minden tevékenységet megbeszél-
ni a vadásszal.

Nem illik…

• feleslegesen mozgolódni, zajonga-
ni, telefonálgatni.

• szemetet magunk után hagyni a 
magaslesen.

Cserkelés közben illik …

• a cserkelés tervezett távolságáról, 
nehézségéről előre tájékoztatni a ven-
déget.

• a vendégnek előre bejelenteni fizi-
kai terhelhetőségének határait.

• a vendéget udvariasan figyelmez-
tetni, ha cserkelés közben túl melegen 
van öltözve, illetőleg fel kell hívni a 
figyelmét a meghűlés veszélyeire.

• a kísérő tempóját, mozgását maxi-
mum két-három lépéssel lemaradva, 
lehetőleg a nyomába lépve követni.

• a kísérő mozgását figyelni, hogy a 
jelzéseit érzékelni, végrehajtani tudjuk 
és megállni, ha ő megállt.

• mielőtt kibukkannának a dombél 
mögött, megvárni, amíg a vadász kifúj-
ja, kipiheni annyira magát, hogy lőni 
tudjon.

• a vendéget folyamatosan tájékoz-
tatni arról, hogy a terület melyik részén 
járnak.

Nem illik …

• kluttyogó csizmában, nyekergő 
bakancsban, susogó nadrágban, kabát-
ban, zajt keltő felszerelésben cserkelni.

• a kísérőnek előrerohanni, a vendé-
get elhagyni.

VADÁSZATI ETIKA, ETIKETT
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• a vendégnek a kísérőt megelőznie, 
csak akkor, ha erre a kísérő biztatja.

A lövés előtt és után, a vad bir-
tokba vételénél illik …

• a pontos lövést/lövéseket elősegí-
tő eszközöket használni. (cserkeléshez 
a célzóbotot, magaslesen a puska alá 
rakható támasztékot).

• a látott vadról információt kérni 
és adni.

• a lövésre a határozott, félreérthe-
tetlen felszólítást/engedélyt megvárni.

• a kísérőnek megfigyelni a rálövés 
helyét és a vad jelzéseit.

• a mértékletesség elvét betartani.
• csak arra a vadra lőni, amelyre a 

kísérő engedélyt adott.
• a lövés után a fegyvert azonnal 

tűzkész állapotba hozni.
• a kimúlt vadhoz a vendéget előre 

engedni.
• a nagyvadat méltó helyzetbe 

helyezni.
• a találat helyére helyezni a sebtö-

retet (leveles ágdarab).
• a vad szájába helyezni az utolsó 

falatot (amit a vad fogyasztana).

• némán megadni a kimúlt vadnak 
a tiszteletet.

• a kalaptöretet a kísérőnek a kalap-
jára helyezve az elejtőnek átadni, jobb 
kézzel pedig kezet fogni és azt monda-
ni: „Üdv a vadásznak!”

• az elejtőnek erre azt válaszolni: 
„Köszönöm a vadászatot”.

• minden esetben terítéket készíte-
ni, annak rendje módja szerint.

• amennyiben a vendég első vadja, 
az avatás ceremóniáját elvégezni. 

• fotózáskor a vad mögé térdelni. A 
vadra legfeljebb csak a puskát támaszt-
hatja az elejtő. 

Nem illik …

• tudatosan a vadat elriasztani vagy 
szándékosan hibázni.

• beleszólni a zsigerelő munkájába.
• a terítéken fekvő vadat átlépni, 

feleslegesen fogdosni.
• a ceremóniák előtt eltávozni.
• a vadat felnyitott oldala felől fény-

képezni.
• a vadat lábbal „illetni”, igazgatni.

Forrás: Etikai kódex

1 db őzgerinc (csonttal, de keresztcsont és nyak nélkül) • 10-15 dkg 
füstöltszalonna • 1 nagy fej hagyma • 4-5 gerezd fokhagyma • 1-1 tk só, 
bors, paprika • 2 tk provence-i fűszerkeverék • 6-6 szem boróka bogyó és 
szegfűbors

A száraz  fűszereket mozsárban összetörjük a sóval, és az így kapott 
fűszerkeverékbe forgatjuk a ceruzányi vastagságú, 10 cm hosszú szalonna-
csíkokat. Az előzőleg megtisztított és lehártyázott húst egy vékony, keskeny 
pengéjű késsel 2 cm-es távolságonként átszúrkáljuk a gerincre merőlegesen, 
felülről lefelé 45 fokban. Ezt követően egy spékelőtű, vagy egy kötőtű segít-
ségével egyenként befűzzük a szalonna csíkokat az előkészített lyukakba, 
majd minden második nyílásba csúsztatunk egy negyed cikk fokhagymát is. 
A maradék fűszerkeverékkel bedörzsöljük a húst, majd egy tűzálló edény-
be helyezzük, beborítjuk a tűzdelésből kimaradt szalonnával, köré szórjuk 
a finomra vágott hagymát és öntünk alá kb. 0,5 liter vizet. Lefedve, előme-
legített sütőben kb. 1,5-2 óráig sütjük, közben időnként meglocsolgatjuk a 
saját levével, illetve szükség szerint pótoljuk az elpárolgó vizet. 

Ha a hús megpuhult, a korábban használt vékony pengéjű késsel fejt-
sük le a csontról, majd a szalonnacsíkokra merőlegesen szeleteljük fel azt. 
Kevés szerecsendióval fűszerezett burgonyapürét és jó minőségű áfonyalek-
várt, esetleg vörösborban párolt  mézes körtét adjunk mellé, a pecsenyele-
vet pedig külön mártásos edényben szolgáljuk fel hozzá.

RECEPT TŰZDELT ŐZGERINC ÁFONYALEKVÁRRAL
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• A Vadászszövetség felújította a 
Vadászok Házát. (Miskolc, Tass u.18.) 
A teljes belső felújításnak köszönhe-
tően kultúráltabb működési feltétele-
ket alakítottunk ki. Fűtött váróterem, 
tanácsterem is kialakításra került. Az 
irodák átrendezésének köszönhetően 
pedig javult az ügyfélforgalom lebo-
nyolítása, gördülékenyebbé tétele is, 
mely jobb feltételeket teremt a Vadász-
kamara számára is a vadászjegy érvé-
nyesítéshez.

* * *

• Szövetségünk Hivatásos Vadász 
Szaküzlete továbbra is változatlan 
feltételekkel forgalmazza a hivatásos 
vadász formaruhákat. Ezen terméke-
ket a korábbi árak 10%-os kedvezmé-
nyével biztosítjuk a vadgazdálkodók 
részére. 

VADÁSZSZÖVETSÉGI HÍREK
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* * *

• Február 27-én tartotta Szövetsé-
günk elnökségi ülését, melyen megvi-
tatásra kerültek a 2008. évi programok, 
célkitűzések, az együttműködési megálla-
podások megújítása, a megyei vadásznap 
előkészítése valamint kitüntetések ado-
mányozása. Ezen túl szó esett a vadá-
szati törvény változtatásának lehetőségei-
ről is, melynek konkrét megfogalmazása 
a bizottsági és az elnökségi vélemények 
összegzése után fog megtörténni.

* * *

• A 2007 évi CXXVI számú, az adó-
törvények módosításáról szóló  tv. 456. 
§-a alapján  2008 január 1-től nem 
kell vadvédelmi hozzájárulást fizet-
ni, így annak összegét nem kell a költ-
ségek között sem megtervezni. 

Ugyanezen törvény 457. §-a rendel-
kezik az erdő fenntartási járulék eltör-
léséről is!

* * *

• Megjelent a 27/2008. (III. 12.) 
FVM rendelet a vadgazdálkodás-
hoz kapcsolódó tevékenységek cse-
kély összegű (de minimis) 200 ezer 
euro/3 év támogatásáról. A kiírás 
értelmében pályázni lehet a vadászható 
állatfajok élőhelyvédelmének, valamint 
a kiemelkedő genetikai értékű vadál-
lomány megőrzésének támogatására, 
valamint a vadászati-vadgazdálkodási 
kultúra és ismeretterjesztés támogatásá-
ra. Vadászszövetségünk a korábbi évek 
gyakorlatainak és szakértői tevékenysé-
gének megfelelően vállalja a pályáza-
tok elkészítését.

VADÁSZKÜRT 

A Minap című 85.000 példány-
számban megjelenő, ingyenes 
magazinban kéthetente vadásza-
ti témájú rövid hírekkel, aktualitá-
sokkal, f igyelemfelhívással jelent-
kezünk, mind a vadászok, mind a 
nem vadászó társadalom számára.

APRÓHIRDETÉSEK

• Aktívan vadászó, kitűnő kül-
lemű, kiállítási, alapvizsgás, VAV-os, 
ÖTV-s, tenyészszemlés szülőktől 
minőségi Drótszőrű Magyar Vizsla 
kölykök eladók! tel: 30/239-4920

* * *

• 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

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

HIRDETÉSI TARIFATÁBLÁZAT

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!
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VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGYEI VADÁSZBÁL

A Borsod megyei Vadászszövetség és 
Vadászkamara február 16-án rendezte 
meg idei megyei vadászbálját, melynek 
Miskolcon az elegáns Pannónia Szálló 
adott otthont.

A rendezvényt a hagyományok-
hoz híven Dr. Székely László elnök és 
Tóth Á. Dénes titkár szavai és a Borso-
di Vadászkürt Együttes köszöntője nyi-
totta meg.

A többfogásos, ízletes vacsora után 
a résztvevők népes tábora a Cifraszűr 
Együttes zenés-táncos-humoros műso-
rát tekinthette meg, amely megalapozta 
az est további hangulatát is. A hajnalig 
tartó tánchoz és mulatsághoz a vadá-
szokból és vadászathoz közel álló társa-
ság számára a Szerenád zenekar húzta a 
talpalávalót, kiknek repertoárja a legké-
nyesebb zenei ízlést is kielégítette.

Évekre visszamenőleg ez volt az első 
olyan bál, ahol a résztvevők között 
távoli megyéből is érkeztek vendégek. 
A tombola egyik főnyereményét pél-
dául, egy súlyhatár nélküli őzbak kilö-
vést a Baranya megyei vadászcsoport-
nak köszönhetjük. Ezen kívül még sok 
értékes nyeremény talált gazdára: szá-
mos vadászati lehetőség és tárgyi nye-
remény.

Elmondható, hogy e kiválóan sike-
rült rendezvény is bizonyította azt, 
hogy a borsodi vadászokért a Szövetség 
és Kamara mindent megpróbál a leg-
maximálisabban teljesíteni. Jövőre nagy 
szeretettel várják a megszokott időben 
régi és új vendégeiket.

Bótáné Batta Olga
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V A D Á S Z  H Í R M O N D Ó

FELELŐS SZERKESZTŐ: TÓTH Á. DÉNES

FELELŐS KIADÓ: DR. SZÉKELY LÁSZLÓ

KAIDÓ CÍME: 3525 MISKOLC, TASS U. 18.
TEL/FAX: 46/504-125 • TEL: 46/504-126

A KIADVÁNYT TERVEZTE, KIVITELEZTE: AD GRAFIKAI STÚDIÓ

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADÁSZOK, ERDÉSZEK BOR
ÉS PÁLINKAVERSENYE

Immáron második alkalommal kapcsolódtunk be megyei vadászaink, erdésze-
ink révén az Észak-magyarországi régió településein élő és tevékenykedő erdészek 
és vadászok bor- és pálinkaversenyébe, mely az idén főzőversennyel is kiegészült. 
A nemes vetélkedőre megyénkből számos bor és pálinkaminta mérettetett meg 
nagyon szép eredményekkel. Pálinka kategóriában Bokros Lajos és Lezák Zoltán, 
míg a borok versenyében Galambosi Imre, ifj. Majoros László és Dusza Bertalan 
részesül serleg és oklevél elismerésben. Az idén először megvalósított regionális 
főzőversenyen indulók közül megyénkből az Abaúji Hunor Vt. szerezte meg az 
előkelő II. helyet.

MIRE SZABAD
VADÁSZNI? 

MÁJUS – JÚNIUS - JÚLIUS:

őzbak, vaddisznó, róka, pézsmapo-
cok, nyestkutya, mosómedve

JÚNIUS 1-TŐL:

borz, aranysakál

JÚLIUS 1-TŐL:

dolmányos varjú, szarka

Több mint negyvenezer látogató 
részvételével, rendkívül nagy érdeklődés 
mellett zajlott a 15. jubileumi FeHoVa 
a Budapesti Vásárközpontban. 

Közép Kelet Európa legjelentősebb 
vadász-horgász kiállítása - most először 
a korábbi Sport és Budapest Motor 
társkiállítások nélkül - 8250 négyzetmé-
teren, a Vásárközpont legnagyobb pavi-
lonjában kapott helyet.

FEJET HAJTUNK –
VADÁSZATI
EMLÉKHELYEK
MAGYARORSZÁGON

270 oldalon, több, mint 200 színes 
fotóval megjelent a magyarországi vadá-
szati emlékhelyeket megyénként össze-
gyűjtő kiadvány.

A kiadvány tisztelgést jelent a múlt, 
elődeink tettei előtt, bővíti a szakirá-
nyú történelemismeretet, szolgálja a 
hagyományápolást.

A könyv beszerezhető Vadászszövet-
ségünk székházában. 

FEHOVA

FE
H

O
VA

A Kiállítás hivatalos megnyitójára 
március 27-én, csütörtökön 14-órakor 
került sor. A kiállítást Sirman Ferenc, 
az FVM szakállamtitkára nyitotta meg, 
majd Benedek Fülöp, az OMVV elnö-
ke, a rendezvény fővédnöke tartott 
ünnepi köszöntőt. 

A vásár mellett kísérőprogramok-
ként megrendezték a hagyományos 
szarvasbőgő versenyt, az SCI és a szlo-

vák vadászok trófeabemutatóval ked-
veskedtek a látogatóknak, a Vadászati 
Kulturális Egyesület által szervezett Szé-
chenyi, Kittenberger és Molnár Gábor 
emlékkiállítás pedig igazán különleges 
„csemege” volt. A színpadon a magyar 
vizsla fajtabemutató mellett divat-show 
és állandó filmvetítések színesítették a 
programot, de a pavilonon belül egy 
légpuskás lőtér is működött. 

FE
JE

T 
H

A
JT

U
N
K


