VADÁSZ HÍRMONDÓ
VA D Á S Z O K É S VA D G A Z D Á L K O D Ó K É S Z A K - M A G YA R O R S Z Á G I T E R Ü L E T I S Z ÖVE T S É G E

É S A Z O R S Z Á G O S M A G YA R VA D Á S Z K A M A R A B .- A .- Z . M E G YE I T E R Ü L E T I S Z E R VE Z E T E L A P J A

A

TARTALOMBÓL

MEGYEI
VADÁSZNAP
18/2008 (VI. 19)
KVVM RENDELET
VADDISZNÓ
SERTÉSPESTIS
Fotó: Szemán Adrienn

18.

ÉVFOLYAM

2.

SZÁM

2008. SZEPTEMBER

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A VADÁSZATI KÖZÉLETBEN VÉGZETT KIMAGASLÓ
2008-BAN A MEGYEI VADÁSZNAP SORÁN
KITÜNTETETT SZEMÉLYEK:

TEVÉKENYSÉGÜKÉRT

Magyar vadászatért érdemérem: Szaniszló Sándor
OMVK aranyérem: Varga Barna
Nimród érem: Dr. Lipusz György, Fehér Tamás, Farkas Pál, Pethő Zoltán,
Farkas Endre
Borsod megye vadászatáért: Cserlaki László, Nagy Lajos, Báthori Gábor,
Mester András, Árnyas András, Szabó János
Hubertus kereszt arany fokozat: Rácz László, Szép László, Szmorad Ferenc,
Tamás Barnabás, Tóth Á. Dénes
Hubertus kereszt ezüst fokozat: Némedi Zoltán, Lükő Sándor
Hubertus kereszt bronz fokozat: Éles Tibor, Orosz Zoltán, Kiss Dezső

2

18. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM

MEGYEI VADÁSZNAP

VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGYEI VADÁSZNAP
2008.
AZ

MÁJUS

3.

SZOMBAT

– PUTNOK

ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK IDEI RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK EGYIK ELSŐ ÁLLOMÁSA

VOLT A

BORSOD

MEGYEI, PUTNOKI RENDEZVÉNY, MELY A

X. GÖMÖR EXPO

SZLOVÁK-

MAGYAR KIÁLLÍTÁS RÉSZEKÉNT, ANNAK TÁRSRENDEZVÉNYEKÉNT VALÓSULT MEG.

ÉPPEN

EZÉRT A VADÁSZATI ÉS TRÓFEAKIÁLLÍTÁS, FESTMÉNY- ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS, KÖNYVBEMUTATÓ-VÁSÁR MÁR MÁJUS

1-TŐL

TÜL VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

ELKEZDŐDÖTT, MAJD VASÁRNAPIG,

A kiállításon a már bevett gyakorlat szerint több száz trófea és preparált állatokból készült dioráma került
bemutatásra, a látogatók és a vásár
zsűri bizottságának tetszésére, és nem
kis elismerésére. A trófea- és vadászati kiállítást az Expo vásárdíjával jutalmazták.
A szombati megyei vadásznapon nem
sokkal a hivatalos megnyitó előtt emléket
állítottak a putnoki vadászok, azoknak a
társaknak, akik már nem ünnepelhettek
velük. A faragott kopjafa megszentelése után, a megyei vadásznap résztvevői
állva tisztelegtek a B.-A.-Z. megyei Vadászok zászlaja és a terítéken lévő őzbak
előtt, miközben a Borsodi Vadászkürtösök üdvözölték a vadásztársakat és
hozzátartozóikat. Ezután következett a
Hubertus Szent Mise és az Ökumenikus Istentisztelet.
A szentmisét és Istentiszteletet követően a megnyitóünnepségen elsőként
dr. Székely László, az OMVK alelnöke, a Kamara és Vadászszövetség megyei
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket,
majd dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere szólt
a közös rendezvény fontosságáról, szorgalmazva a Sajó-Rima Eurorégiós együttműködést, utána Tibor Leboczki a
Szlovák vadászszövetség országos elnö-
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NAPON KERESZ-

ke üdvözölte a rendezvény minden
résztvevőjét.
Miután a vendéglátó város polgármestere elhelyezte a szalagot a borsodi
vadászok zászlaján, elismerések átadása következett, amikor is a megye legkiválóbb szakemberei és sportvadászai, eddigi tevékenységükért átvehették
kitüntetéseiket. A kitüntetések átadásában közreműködött Feiszt Ottó az
OMVK elnöke és Oláh Csaba a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke is.
Az elismerések, kitüntetések átadását
követően már hagyományosan a frissen
vizsgázott, első vadászjegyüket kiváltó
új vadászok, rituális szertartásokkal
tarkított avatására került sor.
A délelőtti program az Északmagyarországi Vadászszövetség és
a Rozsnyói Vadászszövetség együttműködési megállapodásának aláírásával zárult, melyben a felek kifejezték
kötelezettség vállalásukat a vadászat és
vadgazdálkodás és a természetvédelem
nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös
hazai elterjesztésében, valamint, hogy
mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a két régió vadászai és vadászati
szervezetei között őszinte vadászbarátság alakuljon ki.
Szép számú érdeklődő gyűlt össze
a délutáni programokra is. Nagy sikere
volt a legkülönbözőbb viseleteket felvonultató vadászruha divatbemuta-

tónak, majd ezt követően a domaházi
Népi Együttes fellépésének, valamint
Homolya László és Homolya Károly,
Stohl András által felkonferált és levezetett szarvasbőgő műsorának is.
Nagy tapsot kapott a solymászok
látványos vadászzsákmányszerző röptetése, csak úgy, mint az ezt követő
vadászkutya és rendőrkutya bemutató és zárásként a Borsodi Vadászkürt Együttes műsora is.
Ezen felül sokan voltak kíváncsiak a
vadásztársasági találkozó keretében
megvalósított vadételfőző versenyre, a
vadászvásárosok kínálataira, terepjáró bemutatóra, vadászati témájú filmek
vetítésére, és a kert egyik szegletében
létrehozott virtuális vadászatra is.
A csodálatos időben megtartott,
kiváló hangulatú rendezvény méltó
kezdése volt a 2008-as esztendő vadásznapjainak.
Ezúton is köszönjük az adományozók, a közreműködők, szervezők lelkes
segítségét, önzetlen támogatását.
Tóth Á. Dénes
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SOPRONI TANULMÁNYÚT

VADÁSZ HÍRMONDÓ

BORSOD

MEGYEI VADÁSZOK
TANULMÁNYÚTJA SOPRONBA
A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

TÁMO-

GATÁSÁVAL KÉTNAPOS SZAKMAI TANULMÁNYÚTON VEHETETT RÉSZT
SZATI

VEZETŐ ,

AMIKOR

28

IS ,

VADÁ-

MÁJUS

15-16-ÁN SOPRONBA UTAZTAK AZ OTTANI TÁJEGYSÉGI SZÖVETSÉGHEZ, VALAMINT
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMRE
ÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARKBA,
AZÉRT, HOGY A HAZÁNKBAN MEGYÉNKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN MŰKÖDŐ VADÁSZ ÉS
TERMÉSZETVÉDŐ SZÖVETSÉGEK , EGYMÁS
MŰKÖDÉSÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT SEGÍTSÉK ELŐ ÉS BŐVÍTSÉK SZAKMAI ISMERETEIKET.
Május 15-én a korai indulásnak
köszönhetően már a déli órákban megérkezett a borsodi delegáció, akiket
prof. dr. Faragó Sándor a Sopron Tájegység Szövetség elnöke, és egyben az
Egyetem rektora fogadott. Ebéd után
megtekintésre került az egyetemi levéltár, majd a vadgazdálkodási tanszék
bemutató-oktatóterme, ahol egy tartalmas előadást is meghallgathattak a
résztvevők a vadászati-vadgazdálkodási kutatásokról, a tanszék tevékenységéről. A mindenki számára érdekességeket és új információkat tartalmazó
délutánt az egyetemi arborétumban
egy sétával zárta a csapat.
Másnap reggel a Fertő Hanság
Nemzeti Park munkatársa segítségével
a résztvevők megtekinthették a közelben található nevezetességeket, majd
Reischl Gábor igazgató helyettes ismertette a park, mint vadászatra jogosult
vadgazdálkodását, vadászati tevékenységét.
BBO

BORSODI VADÁSZRÁDIÓ!
A műsor minden páratlan héten
szerdán 8.15-9.00 óráig, az ismétlés pedig ugyanezen nap délutánján 15.15-16.00 óráig hallható az
FM 102.3 MHz-es, illetve az AM
1116 kHz-es hullámsávokon Borsod, Heves és Nógrád megyében.
A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu honlapon az MR6 „A Régió rádiója”
menüpont alatt.
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JOGI

INFÓ

MEGJELENT

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

18/2008. (6.19.)
KVVM RENDELETE, AMELY MÓDOSÍTOT-

JOGI

VÍZÜGYI MINISZTER

TA A VÉDETT ÉS A FOKOZOTTAN VÉDETT
NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFAJOKRÓL, A FOKOZOTTAN VÉDETT BARLANGOK KÖRÉRŐL, VALAMINT AZ

EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN

TER-

MÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS
NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFAJOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL
SZÓLÓ
LETET.

13/2001. (V.9.) KÖM

RENDE-

A módosítás számos ponton érinti
a vadászokat, egyrészt könnyebbé téve
bizonyos, Európában előforduló fajok
vadászati trófeájának behozatalát, másrészt védett lett a veszélyeztetett állományú böjti és barátréce.
Egyúttal sajnálatos módon törölték
az erdei szalonka vadászati idényét is,
melyre azért került sor, mert Brüsszel
felszólította Magyarországot a madárvédelmi irányelv helyes végrehajtására.
A jogszabály megjelenését követően
a Vadászkamara és a Védegylet azonnal nyilatkozott, szóban és írásban a
tiltakozását fejezte ki a szalonka vadászatának letiltása miatt, érvekkel alátámasztva. Ennek ellenére a hatóság
mégsem vállalta fel az esetleges bírságot, bírósági pereket melyek mindenképp bekövetkeztek volna. Azért is érthetetlen számunkra ez a rendelkezés,
mert országosan maximum 7-8000 db
szalonka került terítékre évente, míg
pl. Franciaországban 1 000 000 körüli terítékről beszélhetünk. Álláspontjukat megértenénk, ha egy veszélyeztetett
fajról lenne szó.
Azonban azt is el kell mondanunk,
hogy a hatóság részéről ígéretet kaptunk, hogy valamilyen formában egy
alapos előkészítés után lesz szalonkavadászat, lehet, hogy az idén elkezdődött
kvótarendszerrel, vagy egy őszi idénynyel megállapítva.
A rossz hír mellett jó hír a vadászoknak, hogy a rendelet módosításával a zerge védelme megszűnik. A
vadászati törvény végrehajtásáról szóló
jogszabály következő módosításakor
e faj bekerül majd a vadászható fajok
közé, igaz, vadászati idény nélkül. Így
az alkalmilag hazánkba elvetődő zergéket a jövőben is teljes vadászati tilalom
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védi, ugyanakkor aki például Ausztriában vagy Romániában legálisan zergét
ejt el, annak kampóját természetvédelmi hatósági engedély nélkül behozhatja, tarthatja.
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására
vonatkozó részletes szabályokról szóló
348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
alapján védett, illetve fokozottan védett
állatfaj származékának tartása, behozatala kizárólag közérdekből engedélyezhető. Ettől eltérni kizárólag „az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős állatfajok” esetében lehet. E fajokat a rendelet 8. számú
melléklete sorolja fel. Annak érdekében,
hogy bizonyos, hazánkban ma már sajnos nem élő fajok esetében könnyebbé
válhasson a trófeák behozatala, e fajokat, a barna medvét, a nyírfajdot és a
siketfajdot átsorolták a védett állatfajok
közül erre a mellékletre.
Amennyiben valaki az Európai
Unión belül ejt el valahol legálisan
barna medvét, ahhoz a példányhoz
az elejtés helye szerinti ország illetékes
hatósága egy úgynevezett EU CITESbizonylatot állít ki. A vadászok számára könnyebbség a jövőben, hogy a
rendelet új 4/A §-ának (13) bekezdése
kimondja:

„A barna medve (Ursus arctos) külföldről jogszerűen megszerzett származéka (különösen trófea) esetében a jogszerű megszerzést külön jogszabályok
alapján a tulajdonosnak igazolnia kell.
Az igazolás hatósági elfogadása megfelel a Tvt. 43.§ (2) bekezdése szerinti tartásra, hasznosításra és bemutatásra
vonatkozó engedély kiadásának.”
Ez tehát azt jelenti, akinek megvan
a medvetrófea behozatalához szükséges CITES-dokumentuma, és a példányt az Egyezmény végrehajtására
kiadott 271/2002 (XII.28.) Korm. rendelet alapján a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőségnek bejelenti, mentesül attól, hogy külön behozatali és
tartási engedélyt is kelljen kérni. Sőt
a 35 000 Ft-os eljárási díjat sem kell
megfizetnie, hiszen a bejelentési kötelezettségnek való megfelelés során eljá-

rási díjat nem kell fizetni.
Sajnos a többi, a 8. számú mellékleten lévő és a vadászok számára trófeaként fontos állatfaj nem szerepel a
CITES függelékein, így az uniós természetvédelmi irányelveknek megfelelően
e fajok esetében fennmarad a behozatali és tartási engedély megszerzésének
szükségessége.
Az új 4/A § (10) bekezdése kimondja, hogy „A kőszáli kecske (Capra ibew),
a spanyol kecske (Capra pyrenaica),
továbbá a 8. számú mellékletben szereplő tyúkalakúak (Galliformes) külföldről jogszerűen megszerzett származékának (különösen trófea) tartása,
országba történő behozatala, országból
való kivitele, országon történő átszállítása – a külön jogszabályban meghatározott közérdek bizonyításának
hiányában is – engedélyezhető, amenynyiben természetvédelmi érdeket nem
sért.” Tehát a jövőben e kecskefajok,
a siketfajd, a nyírfajd, a hófajdok és a
vöröslábú fogolyfajok külföldön elejtett példányaira az engedély magáncélból is kiadható lesz. Ebben az esetben
viszont az eljárási díjat a jövőben is
meg kell fizetni.
Ritkuló létszámuk miatt ma már
vadászati jelentőséggel nem bír a böjti
és a barátréce. Sőt az előbbi fajra 2004
óta egész évben tilos volt vadászni. E
fajok állományának alakulása sajnos
megkövetelte, hogy jelen rendeletmódosítás során felkerüljenek a védett
fajok listájára.
E két faj létszámának csökkenéséért elsősorban nem a vadászat felelős,
azonban belátható, ha egy faj létszáma
erősen megfogyatkozik, akkor nincsenek a populáció szempontjából „felesleges” egyedek, valamennyit védelmeznünk kell lehetőségeinkhez mérten.
Reméljük, közös munkával sikerül e
két faj esetében az állománycsökkenést
megállítanunk.
A madárvédelmi irányelvvel összhangban két, a hazai jogrendben olvasható besorolás szerint „az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős” madárfaj esetében
vezettek be új szabályokat. E két faj,
a kárókatona és a seregély helyenként
olyan mértékű és igazolható gazdasági
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VADÁSZ HÍRMONDÓ
károkat okoz, amely indokolta e szabályok bevezetését.
E madarakkal kapcsolatban a 4/A §
(3)-(6) bekezdései az alábbiakat mondják ki:

VADÁSZATI

ETIKA, ETIKETT

„(3) A kárókatona (Phalacrocorax
carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a
halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében,
amennyiben tevékenységét:
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen
kívül,
c) szeptember 1. és január 31.
között,
d) a vadászat rendje megsértésének
nem minősülő, valamint nem tiltott
vadászati eszközökkel és módszerekkel,
valamint
e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi.

VADÁSZATI

(5) A seregély (Sturnus vulgaris)
gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegyközség
területén működő hegyőr, valamint az
ott mezőőri szolgálatot ellátó személy,
kizárólag a szőlőültetvényekben, azok
termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területeken,
illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,
c) augusztus 1. és október 31.
között,
d) a vadászat rendje megsértésének
nem minősülő, valamint nem tiltott
vadászati eszközökkel és módszerekkel,
valamint

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi.
(6) A vadászatra jogosult, valamint a
(3) bekezdés szerinti halászati őr és az
(5) bekezdés szerinti hegyőr, valamint
mezőőr s (3) és az (5) bekezdés szerinti
gyérítést végző személyekről (a vadászjegyük számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról,
valamint az elejtett madarak számáról
a tárgyidőszakot követően, február 28ig köteles jelentést küldeni az illetékes
természetvédelmi hatóságnak.”
E szabályoknak megfelelően a jövőben könnyebbé válhat e két faj által
okozott károk mérséklése. Például
adott esetben egy vadász az esti récehúzáson kárókatonát is lőhet, amivel
segítheti a jobb együttműködést a területen gazdálkodóval.
Úgy gondoljuk, a mostani változások segítséget jelentenek a vadászok
számára, és még jobb alapot teremtenek a két szakterület közös munkájához a jövőben.

ETIKA, ETIKETT

VADÁSZKÜRTÖSÖK
A TERÍTÉKNÉL

A vadászat méltó befejezése a terítékkészítés. A teríték nem más, mint
az elejtett állatok szabályos alakzatban
való elhelyezése, amely egyrészt a zsákmány számbavételét, másrészt az ünnepélyes hangulat megteremtését szolgálja. Minden elejtett vadnak, legyen az
akár apró-, akár nagyvad, kijár a végtisztesség.
A vadászkürt - mint az egykori harci
kürtök kései utóda - fontos segítője
a vadászat szervezésének, a megfelelő hangulat megteremtésének, illetve a
végső tiszteletadásnak.
A kürtösök helye a terítékkel szemben (soha nem a teríték mögött!) a
vadászat vezetője mögött van. A vadászatvezető jelentését fogadó vadásznak
a teríték előtt, a vadászok oldalán néhány lépéssel előbb - kell állnia.
A vadászatvezető - levett kalappal jelentést tesz a terület vagy a vendégek
legrangosabb vadászának. Ezen jelentés
előtt hangzik fel a terítéken fekvő vad-
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(4) A kárókatona (Phalacrocorax
carbo) gyérítése során ólomsörét használata tilos.

vadak halálát jelző kürtszignál, majd
utána a „Vadászat vége - Hallali” szignál. A vadászoknak a vad végtisztességének megadása alatt fedetlen fővel kell
állniuk.
A teríték átadása után ismertethetjük
a kompetenciaosztás rendjét, valamint
az ünnepélyes búcsúzó szavak után a
kürtösöktől meghallgatjuk a „Viszontlátásra” nevű szignált. Ez az egyetlen
olyan terítéknél felhangzó szignálunk,
melynél már nem kell fedetlen fővel
állnunk és nyugodtan elhagyhatjuk
helyünket is.
Terítéknél valamint a reggeli üdvözlés során nem illik megtapsolni a
vadászkürtösöket.
A vadászat egy sajátos életforma és
önként vállalt felelősség, mely a vadász
és a vad, a vadász és a természet, valamint a vadászok és a nem vadászok
sokszínű és bonyolult kapcsolatrendszerének egészére kiterjed. Ezért csakis
rajtunk múlik, hogy a hagyományaink
tiszteletével és gyakorlásával mennyit
adunk át vadásztársainknak és a vadászattal kapcsolatba kerülő embereknek.

Talán ezzel is segíthetjük pozitív
elbírálásunkat, mert nincs az az ember,
akit a terítéknél lobogó máglyák fénye
nem repít vissza, akár pár pillanatra is
az ősi múltba, amikor az ember számára a két legfontosabb dolog a terítékre
került vad és a tűz volt.
Bótáné Batta Olga
„Az Észak-magyarországi
Vadgazdálkodásért” Alapítvány
(Adószám: 18447051-1-05)
2007. évi gazdálkodásának,
közhasznúsági jelentésének
főbb adatai:
Eszközök összesen: 824 eFt
Források összesen: 824 eFt
Közhasznú tevékenység bevétele:
14 eFt (bankkamat)
Közhasznú tevékenység ráfordítása:
50 eFt (Borsodi Vadászkürt Együttes
támogatása)
Közhasznú tevékenység
tárgyévi eredménye: -36 eFt
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VADÁSZOK TOVÁBBKÉPZÉSE

HIVATÁSOS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

HIVATÁSOS

VADÁSZOK
TOVÁBBKÉPZÉSE
AZ

ÉV ELSŐ FELÉBEN KAMARAI SZERVEZETÜNK KÉT ALKALOMMAL TARTOTT SZAKMAI

TOVÁBBKÉPZÉST A HIVATÁSOS VADÁSZOK RÉSZÉRE.

ELSŐ TOVÁBBKÉPZÉS VADGAZ-

DÁLKODÓI SZAKMAI KONFERENCIAKÉNT IS

MELY ÁPRILIS

MEGRENDEZÉSRE.

Az előadások során prof. dr. Csányi
Sándor a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet igazgatója az
őzgazdálkodás aktuális kérdéseivel, míg
dr. Szemethy László egyetemi docens
a vadtakarmányozás aktuális problémáival bővítette a szép számban megjelent érdeklődők ismereteit.Ezen előadásokat követően Szabó András a Dalerd
Zrt. fogolyprogram mintaterület vezetője ragadózógazdálkodásról és a csapdázás lehetőségeiről szólt.

AZ
SZEREPELT,

10-ÉN

KERÜLT

ló jóvoltából a solymászat rejtelmeivel
ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ezt
követően Wallendums Péter a Magyar
Vadászlap főszerkesztő-helyettesének
előadásában szó esett a vadászatszerve-

zés, vadászatvezetés elméleti és gyakorlati tudnivalóiról is. A délelőtti programok után következett a hivatásos
vadászok versenyének I. fordulója,
melyen mind elméleti, mind gyakorlati feladatok során kellett számot adni a
hozzáértésről, felkészültségről.
A verseny II. fordulójára a következő hét elején került sor Tomoron
a sportlőtéren, ahol a versenyzőknek
lőtudományukat kellett bemutatni. A

Második továbbképzés gyanánt
a már hagyományos hivatásos vadászok napja szolgált augusztus 1-jén
Fónagyságon az Északerdő ZRt. oktatóközpontjában. A rendezvényen idén is
számos érdekes gyakorlati előadást hallgathattak meg. Elsőként Baló Attiláné
jóvoltából íjászat, majd Rimaszécsi Lászkisgolyós és koronglövészet versenyszámai után kerültek összegzésre a versenyen elérhető pontszámok. A verseny
helyezettjei értékes jutalmakban részesültek, valamint Csató Gábor, első
helyezett részt vehetett az országos
megmérettetésen is.
Helyezettek: I. Csató Gábor, II.
Demetrovits Tibor, III. Mérész Gergő,
IV. Szabó Zsolt, V. Bűdi János.
A hivatásosok napja mellett idén
először meghívást kaptak a gyermekek is a továbbképzésre, hogy édesapjuk mellett ők is képet kapjanak szüleik munkájáról, és azért, hogy külön
foglalkozás keretében a nyári szünidő
tartalmasabban teljen el. Ügyességi,
megfigyelési gyakorlatok, teszt, íjászat
és légpuska lövészet, valamint állatképfelismerés egyaránt szerepelt a gyerekek
feladatai között. A nap végén minden
gyerek emléklapot és ajándékkönyvet
kapott, s az első hat helyezett még
külön jutalmat is hazavihetett.
Tóth Á. Dénes
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2007-2008-AS

VAGAZDÁLKODÁSI ÉV

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A 2007/2008-AS
MEGYÉNKBEN

VADGAZDÁLKODÁSI ÉV

AZ ELMÚLT SZEZON A MÁSODIK ÜZEMTERVI IDŐSZAK MÁSODIK
GAZDÁLKODÁSI ÉVE VOLT AZ LV. VADÁSZATI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÓTA.

GÍMSZARVAS
A teríték mennyisége 1534 db volt,
éppen 10%-al magasabb, mint az előző
évben (1395), de 59 darabbal meghaladta a két évvel ezelőtti terítéket is.
Nemenként: bika 408 db, tehén 523 db,
borjú 603 db. További állománycsökkenést okozott az elhullás 91 db, ebből a
gázolás 16 db volt.
A lőtt vadból 1083 db-t (85929 kg)
értékesítettek, 446 db (23770 kg) került
saját felhasználásra.
DÁMSZARVAS
Megyénk vadgazdálkodásában
továbbra is - még valószínű igen hosszú
ideig - minimális szerepet játszik, terítéke szabad területen 8 db, zárt kertben
25 db. Nemek szerint: bika 11 db, tehén
8 db, borjú 16 db. Az elhullás 3 db
volt. A terítékből 25 db volt az értékesítés (704 kg) 10 db (452 kg) a saját felhasználás.
ŐZ
A megye vadgazdálkodási területein –változó állományi létszámban min-

denütt előforduló nagyvad fajunk, így
vadgazdálkodási és vadászati szerepe
jelentős.
Terítéke: 4860 db (4451)* 11%-al
emelkedett, de meghaladta a két évvel
ezelőtti teríték mennyiségét is 160
darabbal. A Vadászati Hatóság – már
két éve – a precíz és gondos állománybecslés, a pontos statisztikai adatszolgáltatás elkészítésére ösztönözte a vadgazdálkodókat.
Nemenkénti teríték: bak 1599 db
(1592)*, tarvad 3261 db (2853)*,
elhullás 693 db, az utóbbi adatból a
gépjárműütközés 190 db, az 503 db
egyéb elhullás valószínű túlbecsült,
mivel az enyhe telek időjárása ezt
nem indokolja.
A lőtt vadból 3025 db került értékesítésre 42855 db (37616 kg)*, saját felhasználás 1791 db (22907 kg)*.
MUF LON
A vadfaj vadgazdálkodási és vadászati jelentősége az elmúlt évihez és
az előző ciklushoz képest tovább fog
csökkeni.
Terítéke: 514 db volt (453 db)* kis
mértékben növekedett, elhullás és gázolás 41 db. Nemenkénti összetétele: kos
130 db, jerke és bárány 384 db.
A lőtt vadból 436 db (8192 kg)
került értékesítésre, 78 db (1194 kg)
saját felhasználásra.
VADDISZNÓ
A teríték mennyiségét az előző időszakhoz hasonlítva (7127)*, 1328 darabbal növekedett 8455 db volt. A teríték
növekedése a vaddisznó vadgazdálkodási és vadászati szerepének egyértelmű növekedését jelzi, reméljük a jövőben is az marad. Nemenkénti teríték:
kan 1360 db, koca 948 db, süldő 4327
db, malac 1820 db. Az elhullás 237 db
volt, ebből gázolás 44 db. Az elejtésre
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került vaddisznóból értékesítésre került
4859 db (245788 kg), vadászrész 3281
db (112683 kg).
A

GAZDÁLKODÁSI ÉV ÖSSZNAGYVAD

TERÍTÉKE:

15388 db (13468 db)* volt 14%os növekedéssel. Az elhullás mennyisége 1063 db, ebből gázolás 252 esetben történt, ami fontos figyelmeztetés
a hajnali és alkonyati, éjszakai órákban
rendszeresen közlekedők számára.
Az értékesítés összes mennyisége
9428 db (8076 db)*, (383468 kg) előző
évi mennyisége 319636 kg. Saját felhasználás vadászrészként 5606 db (161006
kg), összehasonlítás képen az előző évi
adatok 4925 db 136705 kg súlyban.
MEZEI

NYÚL

Végre, hosszú idő után az éves teríték mennyisége nem csökkent, az előző
évhez képest szerényen 1 %-al növekedett 2490 db volt. Befogásra került 573
db, az elhullás 588 db volt, ebből gázolás 153 db.
FÁCÁN
A korábbi évek folyamatosan csökkenő terítékét a növekedés váltotta fel,
amely 12206 db volt (9877 db)*. Vadászatra és a természetes állományok
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VADÁSZ HÍRMONDÓ
pótlására 8200 db madár került kihelyezésre, ami valószínű, hogy a teríték
növekedését jelentősen elősegítette.
EGYÉB

VADFAJ TERÍTÉKEK

HÍREK

Vízi vadból 2629 db került terítékre,
ebből tőkés réce 2547 db. Egyéb szárnyas fajok: 5220 db, ebből az erdei szalonka 362 db.
Ragadozók és egyéb szőrmés fajok
3098 db; ebből a róka terítéke 2641 db
volt, említést érdemel, hogy 1 db nyestkutya is szerepel a terítéken, felbukkanására valószínű a jövőben is számíthatunk.

VADÁSZKAMARAI

1723 ha (1473ha)* vadföldet és 3585
ha (2072 ha)* vadlegelőt. Kihelyezésre került 822 tonna szálas-, 4945 tonna
szemes-, 4210 tonna lédús takarmány;
tápból 585 tonna volt a felhasznált
mennyiség. Minden takarmány fajtában a mennyiség jelentősen növekedett,
ami a kedvező időjárás hatásával kiegészülve segítette a terítékek mennyiségi
növekedését.

VADÁSZKAMARAI
- Az Országos Magyar Vadászkamara megalakulásának tizedik
évfordulójára ünnepséget rendezett. A
rendezvény a Vajdahunyadvár konferenciatermében zajlott, ahol megjelent Gráf
József miniszter (FVM), Haraszthy László szakállamtitkár (KVM), dr. Bencze
József altábornagy, országos rendőrfőkapitány, Benedek Fülöp, az OMVV
Választmányának elnöke, Feiszt Ottó,
az OMVK elnöke, valamint vadászati
vezetők és elismert szaktekintélyek.
Feiszt Ottó, az országos kamara
elnöke a tízéves munkát értékelő beszédében kiemelte, hogy a kamara működéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételek az évek során megteremtődtek és jelenleg is megvannak. A kamara felépítését tekintve a legfőbb döntéshozó szerv a 255 tagú küldöttgyűlés, a
határozatokat a 25 fős elnökség készíti elő, amely kilenc szakmai bizottságra támaszkodik. A kamara egyik fő feladata a vadászjegyek kiadása, valamint
az állami vadászvizsgák lebonyolítása.
Ez utóbbi terén bizonyos reformokra készülnek, szeretnék elérni, hogy a
vizsgára felkészítő tanfolyam kötelező
legyen mindenki számára. Nagy súlyt
helyeznek a hivatásos vadászok képzésére, ami kötelező jellegű. A köztestületi feladatok mellett ellátnak érdekképviseleti, véleményezési feladatokat
is, ez elsősorban a központ hatáskörébe tartozik. Visszatekintve az elmúlt tíz
évre, megköszönte az illetékes minisztériumok segítségét, a rendőrséggel törté-

18. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

VADGAZDÁLKODÁS
Az állományok takarmányozására
a vadászati szervezetek megműveltek

A *-gal jelzett számok a 2006-2007. évi teríték
adatok. A statisztikai adatokat a Vadászati Hatóság bocsátotta rendelkezésünkre.

Kadlicsek János
Hivatásos vadász alelnök

HÍREK
nő egyre szorosabb együttműködést és
kifejtette, hogy nemzetközi porondon
egy szervezet hatékonyabban képviselhetné a magyar vadászatot. A kamara a
tíz év alatt bebizonyította, hogy megfelel az igényeknek és ez döntően azoknak köszönhető, akik munkájukkal ezt
elősegítették.
***
- 2008. május 21.-én az éves kamarai küldöttgyűlés során a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a vezetőség,
a felügyelő bizottság, a vadvédelmi és
vadgazdálkodási bizottság, valamint
az etikai bizottság beszámolóját.
Ezen felül szintén elfogadásra került a
2007. évi pénzügyi beszámoló, mérleg,
eredménylevezetés és a 2008. évi pénzügyi terv is.
Ezen beszámolókat és a szervezet működését, gazdálkodását az ülést
megelőzően független könyvszakértő is
megvizsgálta, aki meggyőződött a szabályszerűségről. Ezt a tényt leiratában
aláírásával is megerősítette.
***
- Szervezetünk támogatásával a
Sárospataki Kossuth Vadásztársaság tagjainak és a Kossuth Holding ZRt.-nek
köszönhetően Sárospatakon megkezdte munkáját a megye II. Vadászklubja, melynek során május 9-én Békés

Sándor vadászíró író-olvasó találkozó
keretében ismertette munkásságát, és
tartott tartalmas és nagyon érdekes előadást. A miskolci helyszínen továbbra is minden hónap utolsó csütörtökjén várjuk az érdeklődőket a Borsodvíz
ZRt. avasi pincéjében.
***
- Védnökségünk alatt a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ szervezésében június 21-én immáron hatodik alkalommal valósult meg
az ország leghosszabb ülőszékes felvonójával is megközelíthető Magas-hegyi
sportcentrumban a „Sátoraljaújhelyi vadételfőző verseny”. Az egész
napos kulturális programra több ezer
érdeklődő volt kíváncsi, így a rendezők
elmondhatják, hogy újra egy nagyon
sikeres főzőversenyt valósítottak meg.
***
- Június 25-én megrendezett Állami
vadászvizsgán 39 fő jelentkezőből 17
fő tett eredményes vizsgát. Következő
vadászvizsga: szeptember 24.
***
- Az ősz folyamán ismét megszervezésre kerül kynológiai szakbizottságunk
szervezésében Vadászkutya Vadászati Alkalmassági Vizsga. Jelentkezni
lehet a 46/504-125-ös telefonszámon.
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VADÁSZKUTYA

INFÓ
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HA

KUTYÁVAL SZERETNÉNK VADÁSZNI
(BESZÉLGETÉS LESKÓ TIBOR VÉREBVEZETŐVEL)
Régóta ismerjük egymást, a kilencvenes évek közepétől, mindkettőnk öreg
vizslája fiatal titán volt akkor, gyakran
találkoztunk a kutyakiállításon és hál’
Istennek gyakran győztünk. A Tibié
a drótszőrű magyar vizslák között az
enyém a rövidszőrűek között. Aztán teltek az évek és nemcsak mi, de a kutyák
is kiöregedtek a kiállítások világából.
Néha még találkoztunk, egy tacskókopót hozott el, én akkor láttam először
ilyen fajtát. Küllemre keveréknek néztem én is, mert akkoriban 1, maximum
2 fordult elő ilyen fajtából a nagy nemzetközi kiállításokon is.
- Mi lett a tacskókopóval?
- Sok eredményes munka után,
kevés időm lévén, olyan helyet kerestem neki, ahol igazán tudja kamatoztatni rendkívüli munkakészségét, így
Ozvári Zoli barátommal cseréltünk,
egy kölyök hannoverire.
- De mi volt az ok, hisz a tacskókopó is jó utánkereső volt?
- Egyedül a véreb keresi azt a bizonyos egyedet amelyre ráállították. A
tacskókopóban erősebb a kopó szellem, ha a vércsapát keresztezi egy friss
nyom, akkor ő azt követi. A véreb egy
rudliban menekülő egy sebzett vadat
keres, azt a bizonyosat.
- És hogy kezdtél hozzá, hisz biztosan más a kiképzése mint a vizsláé?
- Rendszeres nézője és résztvevője
vagyok a Dunántúli nagy vérebes rendezvényeknek. Kaszó-puszta, Gemenc,
nehezített vércsapa-verseny, később
indultam is vizsgákon, melyet sikeresen
teljesítettünk. Vérebvezetői tanfolyamra is jártam és Boncsér Károly is segített.(Boncsér Károly a Magyar Véreb
Egylet területi képviselője, a MEOE
Drótszőrű Magyar Vizsla Szakosztály elnöke, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a drótszőrű magyar vizsla
tenyésztésében is.) Szakember segítségét, tanácsát megfogadva, magam tanítottam ebemet. Így minden rezdülését,
mozdulatát, nézését ismerem. Összecsiszolódtunk, ami feltétele a sikeres munkának.
- De hogy kezdted el?
- Hathetesen hoztam el a kölyköt.
Nevelgettem, próbálgattam az orrát, és
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meglepetésemre, a disznóbőr vonszalék
nem igazán érdekelte. Megpróbáltam
szarvassal is, arra viszont nagyon felpörgött. Először 50 m egyenes, félórás
csapán, később minimum 4 órás csapát fektettem, a végén a bőrrel. Aztán
egyre hosszabb, több töréssel, 1 km-en
1-2 dl vérrel csepegtetve. Csapacipőben, ami a vad nyomát imitálja. Aztán
vaddisznó, őz, muflon – mindegyiket
végigpróbáltam.
- Mikor került sor az első bevetésre?
- 2 éves volt, mert a hannoveri
későn érő típus, egy disznót keresett
sikeresen. Már dögön volt, mikor megtalálta.
- Most hány sikeres keresésen vagytok túl?
- 32 eredményes munkánk van, bár
nem hivatásos vadász vagyok, nekem
ez hobby és sport. Ha hívnak szívesen
megyek a kutyával. Minél több lehetőséget akarok adni neki a gyakorlathoz.
3 éve több mint 1 millió forint trófea
értéket keresett meg, egy bronzérmes
bak, egy 20 cm-es disznó és egy 8 kg-os
bikát. Az utóbbi kettőt hajszával!
- Ha valaki szeretne vérebezni, mit
tanácsolsz neki?
- A vezetőt kell megtanítani először!
A vérebesek egy nagy család. Szívesen

(V.

RÉSZ)

segítenek, lehet tanácsot kérni, sőt szakember felügyelete mellett kezdjük el a
képzést. Vegyünk részt minél több vérebes rendezvényen, versenyen, vizsgán,
tenyészvizsgán és tanuljunk a nagyoktól. Elsősorban a hivatásos vadászoknak ajánlanám a vérebezést, mert ott
több lehetőség van a gyakorlásra, képzésre. Egy városi vadásznak kevés az
ideje a minden napi foglalkozáshoz.
Ehhez egy kis megszállottság kell és
sok szabadidő!
Aztán elmerültünk az egykori
vadászélményekben, sikeres vagy sikertelen keresésben, a régi vizslás emlékekben, majd előkerült a vadászkés gyűjtemény, szóval szegény Aida másfél órai
„sztárság” után ismét „csak” egy lett az
udvart lakó foxi és vizsla között. De
ha szükség van rá, hívjátok, segít! Dr.
Buzgó József ( a Magyar Véreb Egylet
elnöke) többször kihangsúlyozta, hogy
a vérebek által sikeresen utánkeresett
vadak trófeaértéke évente meghaladja a
100 millió forintot!
Éles Tibor
Kynológiai Szakbizottság

Leskó Tibor és Fürtön-Bükki Aida
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II. TAKTAKÖZI

VADÁSZNAP

VADÁSZ HÍRMONDÓ

TAKTAHARKÁNY

ISMÉT
CSALÁDTAGKÉNT FOGADTA A VADÁSZOKAT
Verőfényes napsütés, finomabbnálfinomabb illatokat árasztó bográcsok,
no meg a szebbnél-szebb trófeákból
rendezett kiállítás és a könyvbemutató.
Elmaradhatatlan kellékei voltak
az idén, a II. Taktaközi Vadásznapoknak, melynek otthont ismét
Taktaharkány adott. A közösségi ház
udvarán már a kora reggeli órákban
nagy volt a sürgés-forgás, a készülődés a fogadásra. A jól ismert vadásztársak és családtagjaik fogadására. S
mivel az imént „kellékeket” említettem,
nem szabad kihagynom az udvar ékességét, a kemencét sem. Bár nyomban
azt is hozzá kell tegyem, ez a kemence
nem kellék itt a közösségi ház udvarán,
nagyon is fontos szereppel bír: a jellegzetes, semmi máshoz nem hasonlítható házi kenyér előállítására hivatott,
no meg a speciális taktaharkányi töltött
káposzta sütésére.
Volt is sikere kellően ezen a napon,
amelyen a Borsodi Vadászkürtösök
hívogatóval üdvözölték a vendégeket,
akiket a házigazda, Szatmári Gyula,
a Takta Vadásztársaság elnöke
köszöntött. Köztük dr. Bencze József
országos rendőrfőkapitányt, dr. Túrós
Andrást az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Ficsor Ádámot a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát, Szabó
György országgyűlési képviselőt és
Koncz Ferencet, a BAZ megyei Közgyűlés alelnökét. Ezután felkérte az
Országos Magyar Vadászkamara főtitkárát, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet elnökét Pechtol Jánost, a
vadásznap megnyitására. „Induljon el
az országban innen a Taktaközből az
a program, amelynek lényege a rendvédelmi szervek és a vadászok együttműködésének további elmélyítése, annak
a szerződésnek széleskörű elterjesztése,
amelynek keretében a rendőrök a polgárőrök és a vadászok a jövőben még
nagyobb figyelmet fordítanak természeti értékeink, a vadállomány védelmére,
valamennyiünk javát szolgálva.” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a második
Taktaközi Vadásznapot Pechtol János,
aki ezt követően dr. Székely Lászlóval, az Országos Magyar Vadászkamara
alelnökével, a megyei vadászszövetség
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és kamara elnökével közösen kitüntetéseket és a helyi vadásztársaságok által
adományozott jutalmakat adott át. A
gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
birtokosa lett ezen a napon a Takta
Vadásztársaság, amelynek elnökét
Szatmári Gyulát, több évtizedes eredményes munkálkodása, a vadgazdálkodás és a vadászati értékek ápolása
terén kifejtett tevékenysége elismeréséül
a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdeméremmel is kitüntették.
A Hubertus Kereszt arany fokozatát
kapta Sárossi Ferenc, Kovács András,
Budaházi Zoltán, Osika Barna, Antal
Zoltán, Liszkai Miklós, dr. Berzi József
és Ullik Béla. Hubertus Kereszt ezüst
fokozatú kitüntetését Drótár János,
a Hubertus Kereszt bronz fokozatú
kitüntetését pedig Szadai János, hivatásos vadász vehette át. A kitüntetések és
a tárgyjutalmak átadása után Tóth Á.
Dénes megyei fővadász nyitotta meg a
vadászati-, trófea és fotókiállítást.
Szavában kiemelte, hogy a Taktaköz
azon területek közé tartozik, amely
minden tekintetben alkalmas a vadászatra, és ezért külön öröm, hogy ezt
a szervezők nem csak a térség lakossága felé, hanem most az egész megye
felé meg tudják mutatni, illetve mindenünnen várják és üdvözölik a megjelent vendégeket.

A megnyitóünnepség után ünnepi
ebéddel folytatódott a vadászok családias összejövetele, ám ez még – ha
úgy tetszik – csak előétel volt, hiszen
az illatozó kondérokban még javában
főttek a reneszánsz lakoma finomságai,
miközben a közösségi ház udvarának
másik részében kezdetét vette a kulturális program, a nótás gasztronómiai humor, az éneklő szakácsok műsora.
Kora délutánra végül „tálalásra érettekké lettek” a reneszánsz különlegességek, amelyek legjobbjainak készítőit
épp úgy jutalomban részesítették, mint
a lövészcsapatversenyben jeleskedőket.

Monos Márta
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HÍREK
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VADÁSZSZÖVETSÉGI
- Szövetségünk az április 15-én megtartott elnökségi ülése során foglalkozott a választmányi ülés előkészítésével.
Ezen felül megvitatásra és elfogadásra
került a 2007. évi beszámoló és pénzügyi teljesítés, valamint a 2008. évi
programok, célkitűzések, és az ezekhez
szükséges költségvetés, pénzügyi terv
elfogadása is.
***
- Május 21-én rendkívüli elnökségi
ülést, majd ezt követően választmányi
ülést tartott szervezetünk. A választmányi ülésen az első napirend keretében az elnökség beszámolt a vadászszövetség 2007. évi tevékenységéről és
a 2008. évi feladatokról. Tájékoztatót
adott a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2008. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2007. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság és a Szakbizottságok
beszámolója.
A határozathozatalok után került
sor az alapszabály módosítására, melybe az egy-két aktuális változtatáson túl
fontos új elemként beépítésre került
az a passzus, mely szerint az elnökség
javaslata alapján a választmány törölheti azt a tagot, illetve tagszervezetet,
aki egy éven túli tagdíjhátralékkal rendelkezik és hátralékát az elnökség felszólítását követő 30 napon belül nem
rendezi.
***

HÍREK

- A Szövetség választmánya az ülés
során pontosította tagjegyzékét is.
A tavalyi évben felvett 18 új tag után
idén egyhangú döntés értelmében
2008. május 21-től a következő vadgazdálkodókat vette fel tagjai közzé: Kelet-Bükki Nimród Vt., - 653210. sz.
FTVK, - Hencel HL Vt., - 658710. sz.
FTVK. A megváltozott körülményekre
és területmegszűnésekre tekintettel 17
vadgazdálkodó esetében vették tudomásul a küldöttek a megszűnést, kilépést, és 6 társasággal szemben kezdeményezték a törlést, a tagdíjhátralékok
miatt. Jelenleg 82 tagszervezete van
Szövetségünknek
***
- A Választmányi ülést megelőzően az ellenőrző bizottság független
könyvszakértőt kért fel. A vizsgálat
során az általános átvilágításon túl, a
könyvszakértő vizsgálta a december 31i egyszerűsített beszámolót, a gazdálkodás általános kérdései között pedig a
szövetség működésének szabályozottságát, a házipénztár kezelését, és a bankszámla kezelését. A vizsgálat alapján
dr. Gaál Géza könyvvizsgáló megállapította: „A szövetség 2007. évi mérlege,
eredménylevezetése megfelel a hatályos
jogi szabályozásnak. A közhasznúsági jelentés keretében szabályszerűen
elszámoltak a céljellegű bevételekkel,
a vagyon változását, felhasználását a
jelentés részletesen tartalmazza. A szövetség közfeladata ellátásával kapcsola-

tos könyvelését elkülönítetten kezeli a
vállalkozási célú bevételekkel és kiadásokkal. Mindezek alapján a 2007. évi
egyszerűsített beszámoló valódiságáról,
valamint a gazdálkodás szabályszerűségéről e jelentés elkészítésével meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.”
***
- Szakértői tevékenységünknek megfelelően 18 vadgazdálkodó esetében
készítettük el a 27/2008. (III. 12.) FVM
rendelet kapcsán a vadgazdálkodáshoz
kapcsolódó tevékenységek támogatására irányuló pályázatokat. A vadászati hatóságnál a pályázatok összesítése
megtörtént, a megítélt összegekről a
közeljövőben várható döntés.
***
- A Vadász Hírmondó megjelenésével egyidőben zajlanak Tas utcai székházunk külső felújítási munkálatai.
Ennek megfelelően színezésre kerül a
ház külső homlokzata, valamint felújításra kerül a kerítés és kapu is.
***
- Vadászszövetségünk szeptember első hetével kezdődően Állami
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot hirdet, melynek során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják
el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a szeptember 24-i
Állami vadászvizsgára.

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2008. május 21-én megtartotta éves választmányi ülését. A napi aktualitásokon túl, a meghirdetett napirendek között szerepelt - mint közhasznú társadalmi szervezetnek - a 2007. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása is, melyet a küldöttek egyhangúlag elfogadtak.
AZ

ALAPSZABÁLY ÉRTELMÉBEN EZ ÚTON IS NYILVÁNOSSÁGRA KÍVÁNJUK HOZNI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÜNK FŐBB ADATAIT.

A VADÁSZOK

ÉS

VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE (ADÓSZÁM: 19066754-205) 2007.

TÉSÉNEK FŐBB ADATAI:

ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELEN-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
ALAPTEVÉKENYSÉG ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL):
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL:

15.544
15.544
8.295
19.238
3.469
1.404

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ
SZÖVETSÉG ELNÖKE

A
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SERTÉSPESTIS

ELLENI VÉDEKEZÉS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A VADDISZNÓK

KLASSZIKUS
SERTÉSPESTISE ELLENI VÉDEKEZÉS A MEGYE
FERTŐZÖTTÉ NYILVÁNÍTOTT RÉGIÓJÁBAN
AZ EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 2008/631/EK HATÁROZATÁVAL 2008. AUGUSZTUS 1-TŐL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE NYUGATI RÉSZÉT HIVATALOSAN IS A
VADDISZNÓK KLASSZIKUS SERTÉSPESTISÉVEL (A TOVÁBBIAKBAN: VADDISZNÓ-SERTÉSPESTIS) FERTŐZÖTT RÉGIÓK KÖZÉ SOROLTA. A VADDISZNÓ-SERTÉSPESTISSEL FERTŐZÖTTÉ
NYILVÁNÍTOTT MEGFIGYELÉSI ZÓNÁT A HEVES ÉS A NÓGRÁD MEGYEI MEGYEHATÁR,
A SZLOVÁK-MAGYAR ÁLLAMHATÁR, A 26-OS FŐÚT, AZ M30-AS ÉS AZ M3-AS (E71)
AUTÓPÁLYÁK HATÁROLJÁK. A MEGFIGYELÉSI ZÓNÁBA TARTOZIK 71 TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE ÉS 33 VADÁSZATRA JOGOSULT TÁRSASÁG /SZERVEZET VADÁSZTERÜLETE.
A vaddisznó-sertéspestis elleni védekezés rendjét európai uniós és hazai
jogszabályok állapították meg: a 2001/
89/EK tanácsi irányelv 15-16. cikkei, és
a 75/2002.(VIII.16.) FVM rendelet 1718. §-ai.
Az Európai Unió Bizottságának
2008/674/EK határozata értelmében
a vaddisznó-sertéspestissel fertőzötté
nyilvánított Heves és Borsod megyei
régiókban ugyanazokat a védekezési
eljárásokat kell alkalmazni, amelyeket
Nógrád és Pest megyére korábban meghatároztak.
A Borsod megyei megfigyelési zónába tartozó vadászatra jogosultak a
megyei igazgató főállatorvos körleveléből és közigazgatási határozatából értesültek teendőikről, valamint 2008. július 29-én egy tájékoztató értekezleten
ismerhették meg a vaddisznók vizsgálatával kapcsolatos feladataikat.
A megyében vadbegyűjtő helyet (hűtőkonténert, hűtőkamrát) működtető
vadfelvásárló és vadfeldolgozó cégek
szintén tájékoztatást kaptak a vaddisznó-sertéspestissel fertőzötté nyilvánított
területen követendő szigorított vizsgálati rendről.
A vaddisznó-sertéspestis elleni védekezés az észak-magyarországi régióban
várhatóan több évet vesz igénybe. A
hatósági járványügyi intézkedések célja
a vaddisznó-állományokban jelenlévő
fertőzés pontos felmérése, a felismert
fertőzési gócokban a fertőzés helyhez
kötése, valamint a vaddisznó-sertéspestis házi sertésekre való átterjedésének
megelőzése.
A magyar központi állategészségügyi
hatóság a vaddisznó-állomány létszá-
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mának csökkentésén, valamint a fertőzés terjesztésében és fenntartásában legfontosabb szerepet játszó 4-12 hónapos
malacok és süldők szelektív vadászatán
alapuló védekezési programot terjesztett elő és fogadtatott el Brüsszelben.
A vaddisznók csalétekbe rejtett, gyengített élővírust tartalmazó vakcinával
történő immunizálása (jelenleg) nem
része a hazai védekezési programnak.
Ide tartozik, hogy az Európai Unió
Bizottságának 2008/686/EK határozata alapján Szlovákiában is kiterjesztették a vaddisznó-sertéspestissel fertőzött
régió határait nyugati és keleti irányban. Megyénk szempontjából lényeges,
hogy a rimaszombati járásban kötelező
a vaddisznó-sertéspestis felszámolására
és az ún. sürgősségi vakcinázásra vonatkozó program végrehajtása.
A hazai védekezési programmal
együtt járó korlátozó intézkedések nem
egyformán érintik a fertőzött zónában
működő vadászatra jogosultakat, attól
függően, hogy „vaddisznós” vagy „nem
vaddisznós” vadászterülettel rendelkeznek-e.
A Borsod megyei fertőzött zónában működő vadászatra jogosultakat érintő követelmények közül
néhányat kiemelünk:
A vaddisznó-sertéspestissel fertőzötté nyilvánított, megfigyelési zónában
működő vadászatra jogosultnak ki kell
jelölnie egy kapcsolattartó személyt,
aki a vaddisznók vizsgálatával összefüggő feladatokat felügyeli és koordinálja.
E személy nevét, címét és telefonszámát írásban be kell jelenteni a megyei
főállatorvos hivatalának (3501 Miskolc,
Pf.: 62., fax: 06-46-342-023).

Az elhullott, a betegség tünetei
miatt kilőtt, vagy az országúton elütött
vaddisznókat sertéspestis kizárása vagy
megállapítása céljából laboratóriumi
vizsgálatnak kell alávetni a területileg
illetékes hatósági/jogosult állatorvos (a
továbbiakban: hatósági állatorvos) utasítása szerint.
Valamennyi elejtett vaddisznóból
kötelező a sertéspestisre irányuló laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetése,
amelyhez a vadászoknak vér- és mandulamintát kell gyűjteniük.
A laboratóriumi vizsgálat alá vont
vaddisznók legalább 20%-át olyan állatok képezzék, amelyek az 1 évnél fiatalabb korosztályba tartoznak.
A mintavételt az elejtés helyén, kivételes esetben a vadbegyűjtő helyen kell
végrehajtani.
A vér- és mandulamintákat a kitöltött mintaazonosító lapokkal együtt
a vadásznak kell a területileg illetékes
hatósági állatorvoshoz eljuttatnia vagy
ez utóbbi feladatot – a vadászatra jogosulttal való előzetes megállapodás alapján – a vadbegyűjtő hely kezelője látja
el.
Vizsgálati minta nélkül, mintaazonosító lap nélkül, vagy vizsgálatra alkalmatlan mintával beszállított vaddisznó
testek, továbbá a kötelező laboratóriumi vizsgálat alól elvont vaddisznó testek állami kártalanítás nélkül elkobzásra és megsemmisítésre kerülnek.
A laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök és nyomtatványok a vadászterület helye szerint
illetékes kerületi hatósági főállatorvosi
hivatalban munkanapokon vehetők át.
EGYÉNI VADÁSZAT
A vadbegyűjtő hellyel (vadfelvásárló céggel) szerződéses kapcsolatban
álló vadászatra jogosultak tagjai az elejtett vaddisznók testét a zsigerelést követően a vadbegyűjtő helyre szállítják
hűtve tárolás céljából. Jelenleg probléma, hogy a befogadó kapacitás korlátai
miatt nem mindegyik vadfelvásárló cég
tudja biztosítani vadbegyűjtő helyein a
vadászok által saját célra elejtett vad-
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disznók (kompetencia) hűtve tárolását.
Ha a vadászatra jogosultnak nincs
szerződése vadfelvásárló céggel (vagy a
vadfelvásárló cég nem vállalta a kompetencia vad tárolását), akkor magának
kell megteremtenie a saját célra elejtett vaddisznók (vagy darabolt vaddisznó testek) hűtve tárolásához szükséges
technikai feltételeket, továbbá gondoskodnia kell az állati hulladékok elkülönített tárolásáról is. Ilyen esetben a
vadászatra jogosult tulajdonát képező
hűtőkamra, nagyobb méretű hűtőszekrény /fagyasztó szekrény beállítása, vagy
erre engedélyezett helyen végzett bértárolás jelenthet megoldást. Az alkalmazott tárolási módról és helyszínről a
hatósági állatorvost is értesíteni kell.
Az emberi fogyasztásra alkalmatlan
és műanyag fóliazsákba helyezett állati hulladékot (gyomor-bélcsatorna, lábvégek stb.) a vadbegyűjtő helyen csak
akkor lehet leadni, ha erre az átvétel
és az elkülönített tárolás feltételei már
adottak.
Az elejtett vaddisznó élelmiszernek
minősülő teste azonos légtérben (azonos hűtőkamrában, hűtőtárolóban)
nem tárolható együtt az állati hulladékkal.
A vadfeldolgozó üzemeket és a vadbegyűjtő helyet működtető cégeket írásban tájékoztattuk a központi (főhatósági) döntésből eredő, őszi teendőkre.
Ameddig az egyéni vadászat során
elejtett vaddisznókból származó hulladékok átvételének és tárolásának nincsenek meg a technikai feltételei a vadbegyűjtő helyen vagy a jogosult által
létesített, kijelölt helyen, addig ezen
hulladékok elásás útján való ártalmatlanítását az állategészségügyi hatóság
kénytelen eltűrni. A helyszíni elásás természet- és környezetvédelmi értéket,
érdeket nem sérthet, ezért a vadászatra jogosult képviselője a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatán
keresztül tájékozódjon a vadászterületükön lévő védett területrészekről, védett
élőhelyekről. Azoknak a vadászatra
jogosultaknak, amelyeknek területén az
elmúlt egy évben sertéspestis-fertőzöttség (szeropozitív eredmény) már előfordult, soron kívül meg kell teremteniük
az állati hulladék begyűjtésének és tárolásának technikai feltételeit.
A fertőzött zónában elejtett vaddisznókat csak a zónában lévő vadbegyűjtő
helyeken lehet leadni.
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Saját célra elejtett vaddisznó a fertőzött zónából csak a sertéspestisre negatív laboratóriumi eredmény kézhezvétele után szállítható ki.
A vadbegyűjtő helyen vagy erre
engedélyezett, más helyen hűtve tárolt
vaddisznó testek felhasználásáról, a vérés mandulaminták laboratóriumi vizsgálati eredménye alapján, az illetékes
hatósági állatorvos dönt.
Állami költségen, 1. kategóriájú állati hulladékként ártalmatlanításra kerülnek: az elejtett, egészséges vaddisznó(k)
emberi fogyasztásra alkalmatlan részei,
a virológiai és a szerológiai vizsgálat
során pozitív eredményt adó vaddisznó testek, továbbá a virológiai vizsgálat során pozitív eredményű vaddisznó
testekkel érintkezett (szomszédos) vaddisznó testek is.
A fertőzött vaddisznó testek megsemmisítése ügyében a megyei főállatorvos
hivatala jár el, míg a vadbegyűjtő helyre
vagy a jogosult által kijelölt és felügyelt
helyre leadott, elkülönítve tárolt állati hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról – a gyűjtő hely kezelőjének
bejelentése alapján – az illetékes kerületi hatósági főállatorvos intézkedik.
Tilos vaddisznóból származó bármilyen hulladékot /nyesedéket sertéstartónak kiadni vagy azt házi sertéssel megetetni!
A vaddisznó leadásakor tisztítani és
fertőtleníteni kell minden olyan eszközt és anyagot, amely az elejtett vaddisznók szállításánál és hűtve tárolásánál szennyeződhetett (a szállító jármű
rakfelületét, a közreműködő személyek
ruházatát, kezét, lábbelijét).
A vaddisznó trófeákat olyan
(hő)kezelésnek kell alávetni, amely a
sertéspestis vírusát is elpusztítja.
TÁRSASVADÁSZAT
A társasvadászat szervezését legalább három munkanappal korábban és írásban (postai levélben vagy
faxon) be kell jelenteni a vadászterület
helye szerint illetékes kerületi hatósági
főállatorvosnak, aki a mintavételek és
a teríték ellenőrzésére hatósági állatorvost jelöl(het) ki.
Kerületi hatósági főállatorvosi hivatalok: 3780 Edelény, István király u. 54.,
tel./fax: 06-48-512-295 • 3525 Miskolc,
Dóczy József u. 6., tel./fax: 06-46-530480, 06-46-530-481 • 3400 Mezőkö-

vesd, Marx K. u. 1., tel.: 06-49-500-371,
fax: 06-49-500-372.
A társasvadászatra vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a vadászat
időpontját, annak a településnek nevét,
amelynek határában történik, a teríték
várható színhelyét, valamint a kapcsolattartó nevét és telefonszámát.
A társasvadászatot követően a teríték színhelyén a hulladékot össze kell
gyűjteni és a helyszínt erre engedélyezett fertőtlenítő szerrel le kell permetezni.
A társasvadászat során elejtett vaddisznók emberi fogyasztásra alkalmatlan szervei (belsőségei) műanyag fóliazsákok helyett könnyen tisztítható és
fertőtleníthető, fedett tartályokba /
konténerekbe is összegyűjthetők, amelyekből átrakodás után az állati hulladék feldolgozására jóváhagyott üzem
szállítja el a hulladékot ártalmatlanításra. Az állami költségen történő elszállításról a megyei főállatorvosi hivatal
rendelkezik a társasvadászatot követő
két munkanapon belül.
Az elejtett vaddisznók mintavételezése a vadászok feladata, az egyéni
vadászatnál leírt módon.
A vadfelvásárló cégeknek leadásra szánt lőtt vadat a fertőzött zónán
belül lévő vadbegyűjtő helyre kell szállítani, és ezek tárolása a laboratóriumi
vizsgálat végéig itt történik (vagy erre
külön engedéllyel rendelkező vadfeldolgozók e testeket a körjárattal elszállíthatják vadfeldolgozó üzemük elkülönítő hűtőjébe). Ez utóbbi esetben a
megyei főállatorvos hivatala értesíti a
vadfeldolgozó üzem hatósági állatorvosát a laboratóriumi vizsgálati eredményekről.
A saját célra (kompetencia) elejtett
vaddisznók testének hűtve tárolásáról
– a sertéspestisre vonatkozó laboratóriumi vizsgálati eredmények megérkezéséig – a vadászatra jogosult köteles
gondoskodni. Ezen lőtt vadak felhasználásáról a tárolás helye szerint illetékes hatósági állatorvos dönt.
Jelenleg a vér- és mandulaminták
Budapestre történő szállítását, heti
két alkalommal (kedden és csütörtökön délelőtt 10.00 órakor) a megyei
főállatorvosi hivatal miskolci központja biztosítja. Szeptember második hetétől kezdve a munkanapokon, futárszolgálattal juttatjuk el a mintákat
Budapestre.
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VADÁSZ HÍRMONDÓ
A mintaleadási helyszínekről, az illetékes állatorvosokon keresztül, a vadászatra jogosultak kapcsolattartói értesülni fognak. Lényeges, hogy minden
mintához állatorvosi vizsgálati megrendelő szükséges, a mintaazonosító lapon
az adatok rögzítése a valóságnak megfeleljen és a nagyvad-azonosító jel minden számjegyét pontosan írják le.

A

VADDISZNÓ MANDULÁJA:

A fenti feladatok végrehajtása minden közreműködőtől türelmet, odafigyelést, lelkiismeretes végrehajtást igényel!
dr. Hajtós István
hatósági főállatorvos
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KÉPZÉSEK,

TANFOLYAMOK

VADÁSZ HÍRMONDÓ

VADHÚSVIZSGÁLÓ

TANFOLYAM

Vonatkozó jogszabály szerint minden közfogyasztásra
Az előzetes tárgyalások szerint az oktatás és a konzultáció
kerülő vad húsvizsgálatához vadkísérő jegy alkalmazása köte- időtartama két nap, majd ezt követően – a felkészülésre szánt
lező. A vadkísérő jegyet, az elejtő vadász bejegyzésein túl, kb. egy hét elteltével – kerül sor a vizsgára.
csak az arra feljogosított, képesített vadhúsvizsgáló töltheti
ki. A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésA tanfolyam és a vizsga díja: 8000 Ft/fő
nek minősül. A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye
Tankönyv:
2000 Ft
középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami
A képzés időpontja: szeptember 29-30, 900-1600-ig
vadászvizsga megléte.
Vizsga időpontja: október második hete.
Hosszas egyeztetéseket követően sikerült elérni egy újabb
képzés beindítását, aminek köszönhetően megyei kamarai
Jelentkezési határidő: 2008 szept. 25.
szervezetünk az MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllatOMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete,
egészségügyi Igazgatósággal közösen újra megszervezi és lebo3526 Miskolc Tass u. 18.
nyolítja az oktatást, illetve a vizsgáztatást.
46/504-125, 46/504-126

SZARVASBŐGŐ
IFJÚSÁGI
TÁBOR
A Vadászkamara ifjúsági szakbizottsága szeptember 19 - 21-ig szarvasbőgő ifjúsági tábort szervez
Telkibányán 6-16 éves korú gyermekek részére. A három
nap során egésznapos programok teszik érdekessé a
résztvevők számára a táborozást, valamint hajnali és esti
cserkelés során megismerkedhetnek az erdő állatvilágával
is. A táborozás díja 10.000 Ft, mely magába foglalja a
szállás és teljes ellátás költségeit is. Jelentkezés még korlátozott számban a Vadászkamara területi szervezeténél
(Miskolc, Tass u. 18.), vagy Bótáné Batta Olgánál a 30/
6375455 telefonszámon.

VAV

VIZSGA

Kamarai szervezetünk kynológiai szakbizottsága vadászkutya Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) rendez.
Időpontok:
- 2008. szeptember 27. Miskolc /Éles Tibor: 70/3373898/
- 2008. október 4. Borsodivánka /Kiss Zoltán: 20/2754700/
Jelentkezni lehet: Miskolc, Tass u. 18. 46/504-125, vagy fenti telefonszámokon.

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

