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Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és
a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége

tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a

 
MELYET 2010. FEBRUÁR 20-ÁN MISKOLCON, A NÉPKERTI VIGADÓ ÉTTEREMBEN

(GÖRGEY ARTÚR U. 23 UTCA) RENDEZÜNK MEG.  

A bálra előzetes helyfoglalás: Miskolc, Tass u. 18. tel: 46/504-125, 46/504-126
A báli belépő díja személyenként 7.500.- Ft

A BÁL PROGRAMJA:
18.00-18.30 óra a vendégek érkezése 

19.00 óra a bál megnyitása
19.30 óra a vacsora felszolgálása

21.00 óra a műsor kezdete
24.00 óra Tombola, 

(értékes nyereményekkel, vadkilövésekkel)
éjfél után finom falatok,

majd hajnalig tartó mulatság.

VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGYEI
VADÁSZBÁLRA

KEDVES VADÁSZTÁRSAK!
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a Vadászszövetség termé-
szetvédelmi tevékenységét. A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink 
kiemelt feladata, mely ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik a tőle telhetően mindent megtenni.

Anyagi lehetőségeink azonban korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, hogy 2009. évi adója 1%-ának 
felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jöve-
delemadó bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 szá-
mot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetséget tünteti fel.
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Elsőként, szeptember 15-én a hiva-
tásos vadászok küldöttválasztó osz-
tályülésére került sor, ahol a területi 
szervezet hivatásos vadász nyilvántar-
tása - mely akkor 296 fő volt - alap-
ján kerültek regisztrálásra a jelenlévők, 
illetőleg állapították meg a küldött lét-
számot (10 vadászonként 1 fő, összesen 
30 küldött) 

Ezt követően szeptember 22-én 
került sor a sportvadászok küldöttvá-
lasztó osztályülésére, ahol a vonatko-
zó jogszabály szerint minden 50 vadász 
után egy küldött megválasztása ered-
ményeképpen 66 sportvadász küldöttet 
választottak meg a jelenlévők.

Az üléseket követően, az Északer-
dő ZRt. vezérigazgatója a kamara nyil-
vántartása és a hivatásos vadász osztály 
tagsága vonatkozásában „jogértelme-
zési” kérdésekkel fordult az OMVK 
központjához, melynek álláspontja 
kapcsán szükségessé vált a Kamara tör-
vényességi felügyeleti szerve, az FVM 
jogi állásfoglalásának kikérése, nehogy 
a későbbiekben a választás jogszerűsé-
ge megkérdőjelezhető legyen.

Az FVM Jogi Főosztálya kimond-
ta, hogy „....a hivatásos vadászok kamarai 
osztályának kizárólag olyan személy lehet 
tagja, aki a vadászati hatóság nyilvántar-
tása szerint is hivatásos vadász”, ezért a 
2009. szeptember 15. napján megtartott 
hivatásos vadász küldöttválasztó osz-
tályülést - a megszűnt munkaviszonyú, 
és nyugdíjas hivatásos vadászok nyilván-
tartása miatt - jogszerűtlennek minősí-
tette, s felügyeleti jogkörében eljárva, a 
tagokról vezetett nyilvántartás rendezésé-
vel annak megismétlését rendelte el.

Az FVM álláspontja ugyanakkor rög-
zítette azt is, hogy a sportvadászok kül-
döttválasztó osztályülését megismételni 
nem kell. A területi szervezetnek 2010. 
július 31. napjáig - a korábban hivatá-
sosként nyilvántartott vadászok átveze-
téséből adódóan megnövekedett sport-
vadász tagok létszámának megfelelő - 1 
fő pótküldött megválasztásáról gondos-
kodni kell. 

VADÁSZKAMARAI VÁLASZTÁSOK

VA
D
Á
SZ

K
A
M

A
R
A
I 

VÁ
LA

SZ
TÁ

SO
K

Ezt követően a felügyeleti rendelke-
zésnek megfelelően a kamara területi 
szervezete a nyilvántartását a hatóság-
tól átvett adatok alapján pontosította, 
majd ennek megfelelően tartotta meg 
október 21-én a hivatásos vadászok 
ismételt küldöttválasztó osztályülé-
sét, ahol 25 fő küldött került megvá-
lasztásra.

A tisztújító küldöttgyűlésre novem-
ber 4-én került sor, ahol a választásra 
jogosult 25 fő hivatásos és 66 fő sportva-
dász küldött titkos szavazás eredménye-
képpen 2013-ig választotta meg a kama-
ra Tisztségviselőit, a Vadgazdálkodási-, 
a Felügyelő- és Etikai Bizottság tagjait, 
valamint az országos küldötteket.

A küldöttgyűlés után november 23-
án tartotta a megújult vezetőség ala-
kuló ülését, ahol az elmúlt négy éves 
munka értékelésén túl döntött a követ-
kező évi programokról, tervekről, vala-
mint véleményező, szaktanácsadó szerv-
ként szakbizottságokat hozott létre.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA TERÜLETI SZERVEZETEI 2009 
ŐSZÉN A NÉGYÉVES CIKLUS VÉGÉHEZ ÉRTEK, EZÉRT AZ ALAPSZABÁLYNAK 
MEGFELELŐEN VÁLASZTÁSOKAT KELLETT TARTANI. 

VADÁSZKAMARA TISZTSÉGVISELŐI ÉS BIZOTTSÁGAI

Elnök  Dr. Székely László
Sportvadász-oszt. alelnöke  Lezák Zoltán
Hiv. vad. osztály alelnöke  Kadlecsek János 
Titkár  Tóth Á. Dénes
Vezetőségi tagok  Bótáné Batta Olga
 Orosz Zoltán

Vadvédelmi-vadg. Bizottság elnöke  Galambos Kálmán
Vadvédelmi-vadg. Bizottság tagjai  Kanyok Zsolt
  Monostori László
  Szatmári Péter Gyula
  Szemán Jenő

Felügyelő Bizottság elnöke  Varga Barna
Felügyelő Bizottság tagjai  Gyurán János
 Nemes Sándor

Etikai Bizottság elnöke  Dr. Mecser Tamás
Etikai Bizottság tagjai  Csuhai István
 Durda Péter
 Fehér Tamás
 Dr. Jablonkai Ilona
 Dr. Lipusz György
 Novák József

Kommunikációs szakbizottság elnöke Szatmári Gyula
Kommunikációs szakbiz. tagjai Büdi Károly
 Koós Erika
 Rácz László
 Rolyák József

Kulturális szakbizottság elnöke Heinemann Pál
Kulturális szakbiz. tagjai Báthori Gábor
 Fazekas Csaba
 Kismartoni Károly
 Mérész Lajos
 Nagy Gábor

Kynológiai szakbizottság elnöke Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság tagjai Leskó Tibor
 Majoros László
 Mogyorósi István
 Riczu Zsanett

ORSZÁGOS KÜLDÖTTEK

Bótáné Batta Olga • Éles Tibor • Fehér Tamás • Galambos Kálmán • Gyurán János 
• Heinemann Pál • Kadlecsek János • Kanyok Zsolt • Lezák Zoltán • Dr. Mecser 
Tamás • Orosz Zoltán • Rimaszécsi László Attila • Ifj. Szemán Jenő • Dr. Székely 
László • Tóth Á. Dénes • Varga Barna • Varró Zoltán Kornél
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MEGJELENT A 141/2009. (X. 29.) 
FVM RENDELET AZ ELEJTETT VAD 
JELÖLÉSÉRŐL, VALAMINT KEZELÉ-
SÉNEK ÉS FORGALOMBA HOZATA-
LÁNAK ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI ÉS 
ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEI-
RŐL

Az alábbiakban a rendelet legfon-
tosabb részeit emelnénk ki. A jogsza-
bály teljes szövegét az www.fvm.hu 
jogszabályok menüpontja alatt olvas-
hatják.

1. § (1) E rendelet szabályait az elej-
tett vagy elhullva talált vad esetében kell 
alkalmazni.

(2) A tenyésztett vadra vonatkozó elő-
írásokat külön jogszabály tartalmazza.

(3) E rendeletnek a vad azonosító jellel 
történő megjelölésére vonatkozó rendel-
kezéseit a vad védelméről, a vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvényben meghatározott vadfa-
jok esetében valamennyi elejtett egyeden 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a 
vadat emberi fogyasztásra szánták-e.

(4) E rendelet végrehajtása során az 
állati eredetű élelmiszerek különleges higi-
éniai szabályainak megállapításáról szóló, 
2004. április 29-i 853/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a további-
akban: 853/2004/EK rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(5) A vadászatra jogosultnak, illetve a 
vadbegyűjtő hely üzemeltetőjének e ren-
delet előírásain túl az élelmiszerhigiéni-
áról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 
vonatkozó előírásait is be kell tartania.

2. § (1) A vadkísérő jegyet, valamint 
az apróvad gyűjtőigazolást a Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal területi szer-
ve (a továbbiakban: MgSzH területi szer-
ve) bocsátja térítés ellenében a vadászatra 
jogosult rendelkezésére.

(2) A vadászatra jogosult naprakész 
nyilvántartást köteles vezetni a felhasznált 
vadkísérő jegyek, illetve apróvad gyűjtő-
igazolások sorszámairól. Ezt a nyilvántar-
tást öt évig meg kell őriznie.

(3) A vadászatra jogosultnak, a vad-
begyűjtő hely üzemeltetőjének, továb-
bá a végső fogyasztót közvetlenül ellátó 
helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egy-
ségnek rendelkeznie kell olyan naprakész 
dokumentációs rendszerrel, amely lehe-
tővé teszi a vadhús nyomon követését – 
és szükség szerinti visszahívását – azok-
tól, akiktől a vadat kapják, vagy akiknek 
azt szállítják, valamint ezen informáci-
ók bemutatását az MgSzH területi szer-
ve részére.

Az elejtett vad forgalomba hozatala

4. § (1) A vadászatra jogosult a tulaj-
donában lévő emberi fogyasztásra szánt 
elejtett vadat az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtá-
sára kiadott rendeletek, illetve az Európai 
Unió kötelezően alkalmazandó jogi aktu-
sainak rendelkezései szerint – amennyiben 
természetvédelmi jogszabály nem tiltja -

a) magánfogyasztásra felhasználhatja,
b) kis mennyiségben magánfogyasztás 

céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtő-
nek, mint végső fogyasztónak,

c) kis mennyiségben magánfogyasztás 
céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtő-
től eltérő végső fogyasztónak,

d) kis mennyiségben átadhatja vagy 
eladhatja a kizárólag a végső fogyasztót 
közvetlenül ellátó, a vadászterülete határa-
in belül található, illetve székhelyétől vagy 
a húsvizsgálat helyétől közúton maximum 
1 óra alatt elérhető helyi kiskereskedelmi 
vagy vendéglátó egységnek, beleértve a 
saját maga által üzemeltetett ilyen vállal-
kozásokat is, vagy

e) vadfeldolgozó üzemnek értékesíthe-
ti.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja sze-
rint forgalomba hozott vad tovább nem 
forgalmazható.

(3) Az (1) bekezdés b)-d) pontjai sze-
rint forgalomba hozott vad kis mennyi-
sége nem haladhatja meg vadászatra jogo-
sultanként havonta a 3 000 kilogrammot, 
illetve naptári évente a 10 000 kilogram-
mot.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
mennyiségeket kültakaróval együtt, nagy-
vad esetében lábvégek és – a vaddisznó 
kivételével - fej nélküli, zsigerelt állapotá-
ban mérve kell számítani.

(5) Vadbegyűjtő hely útján vadat for-
galomba hozni kizárólag vadfeldolgozó 
üzem felé lehet.

5. § (1) A vadászatra jogosult a 4. § 
(1) bekezdésének c) és d) pontja szerin-
ti tevékenységének megkezdését, szünetel-
tetését vagy megszüntetését, a tevékenység 
megkezdését, szüneteltetését vagy meg-
szüntetését követő öt munkanapon belül 
a vadászterület helye szerinti MgSzH terü-
leti szervének nyilvántartásba vétel céljá-
ból írásban bejelenti, ….

(3) A vadászatra jogosult a 4. § (1) 
bekezdésének c) és d) pontja szerinti tevé-
kenység során

a) gondoskodik arról, hogy a hatósá-
gi állatorvos a lőtt vadat e rendelet elő-
írásai szerint, az elejtéstől számított 24 
órán belül, a vizsgálat elvégzésére alkal-
mas körülmények között megvizsgálhassa. 
Olyan lőtt vad esetében, amelynek húsa 
trichinella parazitát tartalmazhat, biztosít-
ja, hogy a hatósági állatorvos a lőtt vadból 
a húsban előforduló trichinella hatósági 

vizsgálatára vonatkozó különleges szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2005. decem-
ber 5-i 2075/2005/EK bizottsági rendelet 
szerint mintát vehessen trichinella vizsgá-
latra;

b) naprakész nyilvántartást vezet a 
lőtt nagyvad esetében felhasznált vadkísé-
rő jegy sorszámáról, a lőtt nagyvad fajá-
ról, súlyáról, illetve apróvad esetében az 
apróvad gyűjtőigazolás sorszámáról, a 
lőtt apróvad darabszámáról, fajáról, vala-
mint arról, hogy az adott lőtt vad melyik 
végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység-
be került. Ezt a nyilvántartást az MgSzH 
területi szervének felhívására soron kívül 
bemutatja, valamint abból adatot szolgál-
tat.

(4) A vadászatra jogosultnak a 4. § (1) 
bekezdésének c) és d) pontja szerinti tevé-
kenység végzéséhez rendelkeznie kell a 12. 
§-ban a vadbegyűjtő helyekre előírt felté-
teleknek megfelelő létesítménnyel, illetve 
nyilvántartásokkal.

(5) A hatósági állatorvos által kiállított 
húsvizsgálati igazolást, vagy annak a ható-
sági állatorvos által hitelesített másolatát 
a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet 
üzemeltető élelmiszer-vállalkozó az árusí-
tás helyén köteles tartani, és a fogyasztót 
kérésére tájékoztatni azok tartalmáról.

Az elejtett vad kezelése és vizsgálata

6. § (2) Valamennyi emberi fogyasztás-
ra szánt, elejtett vadat e rendelet előírásai 
szerint vizsgálatnak kell alávetni.

(5) Emberi fogyasztásra szánt vad-
disznó és más, trichinellózisra fogékony 
vad csak trichinella vizsgálatra akkredi-
tált, vagy a Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Központja (a továbbiakban: 
MgSzH Központ) által trichinella vizsgá-
latra kijelölt laboratórium negatív eredmé-
nyének birtokában hozható forgalomba.

7. § (1) Az emberi fogyasztásra szánt 
elejtett vadat az elejtő (vagy a kísérő hiva-
tásos) vadász köteles megszemléléssel meg-
vizsgálni és nagyvad esetén gondoskodni 
annak mielőbbi kizsigereléséről.

(2) Az elejtő (vagy a kísérő hivatásos) 
vadász köteles az általa észlelt minden elvál-
tozást – a vad elejtését megelőzően megfi-
gyelt rendellenességet is beleértve – jelezni 
a vad további vizsgálatát végző képesített 
vadhúsvizsgáló felé.

(3) Az emberi fogyasztásra szánt elej-
tett vadat csonkítatlanul, zsigereivel együtt 
kell bemutatni a vad további vizsgálatát 
végző képesített vadhúsvizsgáló részére. 
Trófeás vad esetében nem minősül cson-
kításnak a trófea eltávolítása.

(4) Valamennyi emberi fogyasztásra 
szánt vadat - a 4. § (1) bekezdésének a) 
pontja szerint felhasznált, vagy az elejtő, 
mint végső fogyasztó részére átadott vagy 
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eladott apróvad kivételével - vizsgálat cél-
jából az elejtést követő legrövidebb időn 
belül be kell mutatni képesített vadhús-
vizsgálónak.

(5) A képesített vadhúsvizsgáló köteles 
az egészségügyi kockázatot jelentő jellem-
zők kizárására, illetve azonosítására irá-
nyuló, a vad szemrevételezése útján tör-
ténő vizsgálatokat végezni. A vizsgálatnak 
nagyvad esetében ki kell terjednie vala-
mennyi zsigerre is.

(6) A képesített vadhúsvizsgáló hala-
déktalanul értesíti a területileg illetékes 
hatósági állatorvost, amennyiben a vizs-
gálatai során tapasztalt elváltozások, vagy 
az elejtő vadász által megfigyelt körül-
mények nem teszik lehetővé, hogy a lőtt 
vadat kifogásmentesnek minősítse.

(7) A vadat csonkítatlanul - a gyomor, 
illetve a belek kivételével -, zsigereivel 
együtt kell a hatósági állatorvos által vég-
zett vizsgálatra bemutatni. Ha az elválto-
zások a gyomrot, illetve a beleket érintik, 
azokat is be kell mutatni.

(8) A hatósági állatorvos a képesített 
vadhúsvizsgáló értesítését követően a lehe-
tő legrövidebb időn belül a kifogásolt lőtt 
vadat megvizsgálja és dönt a fogyasztha-
tóságáról.

8. § (1) Az elejtő (vagy a kísérő hiva-
tásos) vadász, amennyiben a nagyvad elej-
tése során nem figyelt meg a szokásos-
tól eltérő viselkedést, valamint a zsigerelés 
során sem tapasztalt a szokásostól eltérő 
jellemzőket, kitölti a vadkísérő jegynek az 
adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos 
megállapítások rögzítésére szolgáló rész 
első oldalát. A vadkísérő jegyről az azo-
nosítást lehetővé tevő, perforáció mentén 
letéphető részt letépi, és azt rögzíti az álla-
ti testen a nagyvad hátsó lábán, a csánk 
fölött - a horgasinat (Achilles-ín) befogla-
lóan. A vadkísérő jegynek az azonosítást 
lehetővé tevő, perforáció mentén letéphe-
tő részének a lőtt nagyvad csánkján tör-
ténő megőrzése a vad - egésze vagy zsige-
relt teste - feldolgozásáig kötelező. A lőtt 
nagyvad elszállítását csak a vadkísérő jegy-
gyel történt megjelölést követően szabad 
megkezdeni.

(2) A nagyvad elejtése után a képesített 
vadhúsvizsgáló a nagyvadat megvizsgál-
ja, és kifogásmentesnek minősíti, ameny-
nyiben nem tapasztalt a szokásostól elté-
rő jellemzőket annak testén és zsigerein, 
továbbá rendelkezik információval arról, 
hogy az elejtő (vagy a kísérő hivatásos) 
vadász az elejtés során a nagyvadon a szo-
kásostól eltérő viselkedést nem f igyelt 
meg, és nem áll fenn a környezeti szeny-
nyeződés gyanúja. A képesített vadhúsvizs-
gáló kitölti a vadkísérő jegynek az adatok 
és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapí-
tások rögzítésére szolgáló részének máso-
dik oldalát.

(3) Amennyiben a képesített vadhús-
vizsgáló az apróvadvizsgálat során a szo-
kásostól eltérő jellemzőket nem talált, 
továbbá rendelkezik információval arról, 
hogy az elejtő vadász az elejtés előtt az 

apróvadon a szokásostól eltérő viselkedést 
nem figyelt meg, és a környezeti szennye-
ződés gyanúja sem áll fenn, a lőtt apróva-
dat kifogásmentesnek minősíti. Ha a lőtt 
apróvadat a vadászatra jogosult a 4. § (1) 
bekezdésének c)-e) pontja szerinti forga-
lomba hozatalra szánja, a képesített vad-
húsvizsgáló a vadászatra jogosult részére 
kitölti az apróvad gyűjtőigazolást, egyéb 
esetben megállapításait a saját nyilvántar-
tásában rögzíti.

(4) A képesített vadhúsvizsgáló abban 
az esetben, ha a lőtt nagyvadat a vadászat-
ra jogosult a végső fogyasztónak - ideért-
ve az elejtőt, mint végső fogyasztót is -, 
kizárólag magánfogyasztásra átadja vagy 
eladja, a vadkísérő jegynek az adatok és 
a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítá-
sok rögzítésére szolgáló részét a vadászatra 
jogosultnak átadja. A vadászatra jogosult 
az átadott vadkísérő jegyeket az MgSzH 
azt kibocsátó területi szervének havonta 
visszaküldi. Az azonosítást lehetővé tevő, 
perforáció mentén letéphető rész a lőtt 
nagyvadat annak feldolgozásáig végigkí-
séri.

(5) A képesített vadhúsvizsgáló nyilván-
tartást vezet az általa megvizsgált nagyvad 
és apróvad fajáról, a felhasznált vadkísérő 
jegyek, illetve az apróvad gyűjtőigazolások 
sorszámáról, valamint az elvégzett vizsgá-
latok megállapításairól, amely adatokat öt 
évig köteles megőrizni.

(6) A képesített vadhúsvizsgáló által 
megvizsgált és kifogásmentesnek talált, a 
4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti forga-
lomba hozatalra szánt vad a vadbegyűj-
tő helyre, illetve vadfeldolgozó üzembe 
elszállítható. Kifogásolt vad csak abban 
az esetben szállítható el az elejtés helyé-
től számított maximum 30 km távolság-
ra található vadbegyűjtő helyre, ha ott a 
hatósági állatorvos számára a húsvizsgálat 
körülményei adottak, és a vad elkülönít-
ve, külön légtérben tárolható oly módon, 
hogy a kifogásmentesnek minősített testek 
szennyezése kizárható.

9. § (1) A hatósági állatorvos megvizs-
gálja a vadászatra jogosult vagy az élel-
miszer-vállalkozás kérelmére az e rende-
let szerint hatósági állatorvosi vizsgálatra 
kötelezett, vagy a vadászatra jogosult által 
bemutatott egyéb vad húsát. Amennyiben 
a lőtt vad húsát fogyasztásra alkalmasnak 
találja, a 3. számú melléklet szerinti hús-
vizsgálati igazolást állítja ki a vadászatra 
jogosult számára, amellyel a vad fogyasz-
tásra alkalmasnak talált része forgalomba 
hozható.

(5) A vadfeldolgozó üzembe szállított 
lőtt vad esetében a hatósági vagy jogosult 
állatorvos a vadfeldolgozó üzemben végzi 
el a húsvizsgálatot, a vadkísérő jegyet, 
illetve az apróvad gyűjtőigazolást bevon-
ja, arról másolatot készít, és az eredeti 
példányt az MgSzH azt kibocsátó terüle-
ti szervének visszaküldi. A hatósági vagy 
jogosult állatorvos nyilvántartást vezet az 
általa megvizsgált lőtt vadról, a húsvizsgá-
lat eredményéről, nagyvad esetében a vad-

kísérő jegy sorszámáról, a lőtt vad fajá-
ról, súlyáról, apróvad esetében az apróvad 
gyűjtőigazolás sorszámáról, az apróvad 
darabszámáról, fajáról.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirde-
tését követő 8. napon lép hatályba, egyi-
dejűleg az állati eredetű élelmiszerekre 
vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai sza-
bályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM 
rendelet [a továbbiakban: 66/2006. (IX. 
15.) FVM rendelet] 1. §-ának a) pont-
ja és 6. §-a, valamint a vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászat-
ról szóló 1996. évi LV. Törvény végrehaj-
tásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) 
FVM rendelet 43. §-ának (2) bekezdése 
hatályát veszti.

(2) E rendelet 3. §-ának 6. pontja 2010. 
március 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet 1. §-ának 
b) pontja és melléklete hatályát veszti.

(3) 2010. február 28-ig a rendelet vad-
kísérő jegyre vonatkozó előírásainak alkal-
mazásakor a 66/2006. (IX. 15.) FVM ren-
delet 1. §-ának b) pontját és mellékletét 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy

a) a „vadkísérő jegy” szövegrész alatt a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tör-
vény 57. §-ának (1) bekezdésében megha-
tározott azonosítót és a 66/2006. (IX. 15.) 
FVM rendelet mellékletében szereplő vad-
kísérő jegyet együttesen,

b) a „vadkísérő jegy állati testhez törté-
nő rögzítést és azonosítást lehetővé tevő, 
perforáció mentén letéphető része” szö-
vegrész alatt a vad védelméről, a vadgaz-
dálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény 57. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott azonosítót,

c) a „vadkísérő jegy adatok és a hús-
vizsgálattal kapcsolatos megállapítások 
rögzítésére szolgáló része” szövegrész alatt 
a 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet mellék-
letében szereplő vadkísérő jegyet 

kell érteni.
(4) Az Állategészségügyi Szabályzat 

kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM ren-
delet mellékleteként kiadott Állategészség-
ügyi Szabályzat 217. §-ának (1)-(4) bekez-
dése és 26/a. függeléke hatályát veszti.

(5) Ez a rendelet a következő uniós 
jogi aktusok végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg:

a) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. 
április 29-i 852/2004/EK európai parla-
menti és a tanácsi rendelete 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontja, valamint 1. cikké-
nek (3) bekezdése,

b) az állati eredetű élelmiszerek külön-
leges higiéniai szabályainak megállapításá-
ról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1. 
cikk (3) bekezdésének e) pontja, valamint 
1. cikkének (4) bekezdése.
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Az egész úgy kezdődött, hogy a 
Vadász Hírmondóban olvastam, hogy 
ismét lesz szarvasbőgő tábor, csak most 
nem Telkibányán, hanem Szögligeten 
kerül megrendezésre. Ezután felhívtuk 
Olgát, hogy az öcsémmel együtt részt 
veszünk a táborban. Örömmel fogad-
ta a hírt, hiszen már tavalyról ismert 
minket. 

Aztán szeptember 18.-án találkozhat-
tunk a régi ismerőseinkkel a csodála-
tos környezetben található Szalamandra 
házban. Kipakolás után már indul-
tunk is az esti lesre Szuhafőre. Volt 
aki Színbe, volt aki Szögliget határába 
ment hallgatózni, megfigyelni a vada-
kat. Nekünk szerencsénk volt, láttunk 
6 őzet, ebből 2 bak volt. Sajnos szar-
vasbőgést nem hallottunk. Visszatérve 
a táborba finom vacsora várta a csapa-
tokat. Jóllakottan végighallgattuk Szabó 
Ádám bácsi érdekes előadását a farka-
sokról és a hiúzokról. Megtudhattuk 
hol élnek, mit esznek, milyenek a láb-
nyomaik. Láthattuk a koponyáikat és a 
prémjüket is. Ez nagyon tetszett nekem, 
bár egy kicsit hosszúra sikerült.

BŐGŐTÁBOR SZÖGLIGETEN
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EGY NAGYON SZÉP ŐSZI ÉLMÉNYEMET 
SZERETNÉM MEGOSZTANI A KEDVES 

OLVASÓKKAL. MINDEZ ELŐTT ELMON-
DOM, HOGY NAGYAPÁM ÉS ÉDESAPÁM IS 
VADÁSZNAK, S HA A KOROM ENGEDI, ÉN 
IS SZERETNÉK NYOMDOKAIKBA LÉPNI. 

Másnap délelőtt az Aggteleki Nemze-
ti Parkról tartott előadást Kanyok Zsolt 
bácsi. Bemutatta az állat-és növényvilá-
gát, a szalamandráról is beszélt, ez a 
park címerállata. Aztán szóltak a szer-
vezők, hogy szarvasbőgő verseny lesz 
délután és egy bőgőkürt a fődíj. A 
táborban mindenki elkezdett „gyúr-
ni” a versenyre, köztük én is. Eleinte 
csak nehezen sikerült jó hangot kiad-
ni, de utána már szépen ment. Ebédig 
gyakoroltunk, utána pedig kis pihenő 
beszúrásával elmentünk egy madárgyű-
rűző táborba, hogy megnézzük hogyan 
és miért kell meggyűrűzni egy madarat. 
Elmondták nekünk, hogy azért csinál-
ják ezt, mert így nyomon tudják követ-
ni a vonulásukat és a korukra is tudnak 
következtetni. Hasznos ismeretekkel 
gazdagodva visszatértünk a táborba.

Ekkor kezdődött a szarvasbőgő ver-
seny, amit én nyertem meg. A szüle-
im büszkén hallgatták élménybeszámo-
lómat erről a kihívásról. Nyereményem 
egy csodálatos bőgőkürt volt, amit 
Veres Péter bácsi ajánlott fel a győztes-

nek. A kürtnek hasznát is vettem már 
az esti lesen. Ugyanis amikor kimen-
tünk, hallottunk egy jó pár bőgést, de 
bikát nem láttunk.

Másnap hajnalban csak páran men-
tünk a hajnali lesre, ahol behívtam egy 
gyönyörű páratlan 12-es villás bikát, 
amit alaposan meg is tudtunk figyelni. 
A táborban maradt gyerekek irigyked-
ve hallgatták, hogy miről maradtak le. 
S hogy még teljesebb legyen a napunk, 
megmásztunk egy hegyet, Szádvár rom-
jait néztük meg. A túra nehéz volt, de 
megérte, mert gyönyörű vidéket néz-
tünk meg. 

S már jöttek is a szüleink értünk, 
ebéd után elköszöntünk egymástól a 
mielőbbi viszontlátás reményében.

Ezúton szeretném megköszönni 
magam és társaim nevében a támoga-
tóknak, hogy ott lehettünk, valamint 
a ránk vigyázó és kísérő felnőttek oda-
adó munkáját és a tartalmas programo-
kat.

Németh Gábor Garadna
13 éves tanuló 

TÁMOGATÓK:
• OMVK B.-A.-Z megyei Területi Szervezete • Észak-magyarországi Vadász-
szövetség • Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság • ÉSZAKERDŐ ZRt. Szini 

Erdészete • Négy Évszak Vt. • Perkupai Egyetértés Vt. • Gömöri Vad 
Tanulmányi Vt. • Martonyi és Vidéke Vt. • Tornavidéke Vt.

FELHÍVÁS!
2010. március 13-án autóbuszos 
kirándulást szervez a B.-A.-Z. 
megyei Vadászkamara gyerme-
kek részére.

Meglátogatjuk a Mezőgazdasá-
gi Múzeum Vadászati kiállítását 
és a látogatók számára nem nyi-
tott preparátor műhelyt, majd 
egy kis sétát teszünk a Budake-
szi Vadasparkba.

Érdeklődni és jelentkezés: 
Bótáné Batta Olga

30/637-5455; 70/702-5207

Pályázni az alábbi témában született irodalmi alkotásokkal lehet:

• A vadonélő állatok élete, megfigyelések és állatokkal kapcsolatos 
élmények leírása

• A természeti környezetünk érdekességeinek bemutatása
• Az erdő, az erdőben élő állatok és az ember kapcsolata
• A környezetünkben élő vadászok, erdészek élete, a velük kapcsola-

tos személyes élmények elbeszélő formában történő megírása

A pályázat beadásának határideje 2010. január  20. Az elkészült 
pályázati alkotásokat az alábbi címre kell eljuttatni: SCI Közép-
Magyarországi Egyesülete, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
E-mail cím: titkárság@safariclub.hu. További felvilágosítás: Horváth 
Edina, SCI titkár. Tel: 30/ 8298210

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 8-14 ÉVES KORÚ IFJÚ
TERMÉSZETKEDVELŐK SZÁMÁRA
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VADÁSZKUTYA INFÓ
A FELTÉTLEN ELHOZÁS ÉS A FEGYELMI PROBLÉMÁK KEZELÉSE

VA
D
Á
SZ

K
U
T
YA

 I
N
FÓ

A feltétlen elhozásról azért tartom 
szükségesnek szólni, mert sokan nem is 
tudják, hogy mi a lényege és vadászati 
szempontból milyen nagy jelentősége 
van. Nem beszélve arról, hogy munka-
vizsgán ezt nagyon szigorúan bírálják 
a bírók! 

Feltétlen elhozásról akkor beszélünk, 
amikor a kutya számára kihelyezett 
vadat annak ellenére, hogy ő azt nem 
látta, miután  megtalálta, parancs és 
biztatás nélkül fel kell vennie, behozni 
és átadni a gazdának. Találkoztam már 
néhány olyan gazdával, aki azt mond-
ta, hogy neki nincs szüksége az elhozás 
megtanítására, mert a kutyája kiváló 
elhozó, de miután elmondtam a lénye-
gét megértették, hogy miről van szó. 

De nézzük, csak meg egy példán 
keresztül, hogy valóban miről is van 
szó?! 

Barátokkal elmegyünk egy nagy terí-
tékű kacsavadászatra, amiért komoly 
pénzt kell kifizetnünk. A kutyák jól 
dolgoznak, szépen hozzák a kacsákat 
nekünk a nádasból, de teljesen ránk 
esteledik. Az intenzív vadászat miatt sok 
kacsa maradt még kint, ezért másnap 
reggel is ki kell menni és össze kell sze-
detni a maradékot a kutyákkal úgy, hogy 
lövés nem hangzik el, vagyis a kutyának 
nincs élménye, amihez kötődne. 

A tapasztalatom az, hogy nagyon 
sok  kutya üresen jön vissza a keresés-
ből, aminek nincs megtanítva a feltét-
len elhozás, mert ő a lövéssel kötöt-
te össze azt, sőt a madaraknak már a 
szaga sem friss! Tehát ezért ne bízzunk 
meg a kutyánk veleszületett elhozási 
ösztönében! 

Másik példa: A vizslák egy részé-
nek kiváló apport és birtoklási ösztöne 
van, ez egy darabig nem is probléma, 
de mikor már a birtoklási hajlam erő-
sebb, mint az elhozási hajlam, akkor 
szoktunk olyan  gonddal szembesülni, 
hogy nem hozza be, nem adja oda a 
gazdának, félre vonul vele, rágni, tépni 
kezdi és az is előfordul, hogy elássa a 
frissen lőtt vadat.

Erre is az a megoldás, hogy a kutyát 
megtanítjuk arra, hogy addig az övé a 
vad, míg nekünk azt behozza, villám-
gyorsan kell végrehajtania a feladatot, 
vagyis megtanítjuk a feltétlen elhozásra. 

Vannak olyan vizslák is, akiknek 
közepes vagy hullámzó az elhozási 
kedvük, illetve gyenge vagy semmilyen 
elhozási hajlammal nem rendelkeznek. 
Számukra is szintén a feltétlen elhozás 
megtanítása jelenthet megoldást erre a 
problémára. 

A feltétlen elhozásnál minden eset-
ben rendkívül szigorú, következetes 
tanításra és  napi szintű gyakorlásra 
van szükség, azonban nagyon fontos az 
azonnali dicséret, miután a kutya meg-
értette és jól hajtotta végre a gyakorla-
tokat. Az erős birtoklási vággyal rendel-
kező kutyának teljesen le kell építeni 
ezt  a képességét, meg kell tanulnia azt, 
hogy minden esetben a gazda birtokát 
képviseli a vad és azt neki rögtön hoz-
nia kell. A tanítás végkifejlete pedig, 
hogy a kutya örömmel fogja végrehaj-
tani a gyakorlatot. 

A gyenge apportkészségű kutyák ese-
tében viszont felépítjük a kutya elhozá-
sát mivel nincs mit leépíteni neki. A 
tanítása szintén hasonló, mint az első 
esetben, fegyelem, következetesség, sok 
gyakorlás. Végkifejlete, a kutya szívesen 
és örömmel hoz mindent, pedig előt-
te nem is érdekelte. Különösen fontos 
itt a nagyon sok gyakorlás, továbbá az, 
hogy mindenféle vadat kell vele hozat-
ni, hogy számára ez rutinból menjen.

Fontos megjegyezni, hogy a kiváló 
elhozó kutyáknak nagyon jó orral is 
kell rendelkezniük! 

A vizslák fegyelmével rengeteg más 
probléma is lehet, ami sokszor a gaz-
dák hibája. Én minden vizslát sípra 
tanítok dolgozni, mert jól hallható a 
kutya számára, egyértelmű parancsok-
ra lehet megtanítani vele, sokkal  hasz-
nálhatóbb a vadászaton,  mint amikor 
kiabálnak a kutyával. Úgy gondolom, 
hogy a fegyelmet már kölyökkorban 
meg kell kezdeni tudatosítani és ezt 
majd mindig a kölyök növekedésével 
párhuzamban erősíteni, szinten tartani. 
Mire a képzés időszakába kerül  szíve-
sen jöjjön be, ha hívjuk és hallgasson a 
nevére, ha szólunk hozzá. 

Legfőbb probléma a vizslákkal: a 
vad üldözése, nem jön vissza hívásra, 
messze előttünk keres, minden lövésre 
össze-vissza rohangál (lődüh). A vizslák 
féken tartására a legjobb megoldás a 

hasalás megtanítása. Tanítása rendkívül 
munkaigényes, több hónapos  munká-
ra  van szükség, fontos az állandó pon-
tos szigorú feladat végrehajtás. Minden 
apró részletnek  nagyon nagy jelentősé-
ge van a későbbi gyors végrehajtásban, 
mikor meghallja a sípszót, neki rögtön 
hasra kell vágnia magát és a fejét a föld-
höz szorítani a két mellső lába közé. 
Tanítása kényszerrel történik, mert 
messziről is uralni kell a kutyát és tisz-
telni kell neki a síp hangját. Viszont, ha 
a kutya minden körülmény között vég-
rehajtja azt, a későbbi problémákat is 
meg tudjuk előzni vele.

Elektromos nyakörvet is sokan hasz-
nálnak ma már. Valóban praktikus esz-
köz olyan ember kezében és olyan 
kutya nyakában, aki ismeri a parancso-
kat, a hozzá társuló sípjeleket. A kutya 
számára  parancs megerősítésként és a 
feladatok pontos és a végleges beállí-
tására való! Minden más esetben hasz-
talan és a kutya számára szenvedést 
okozó eszköz, mert a kutya nem tudja 
társítani semmilyen feladathoz.

Úgy gondolom a vizslának a kiváló 
ösztönei mellett szükség van az emlí-
tett fenti ismeretek elsajátítására is, 
hiszen minden esetben hibátlan felada-
tot csak ebben az esetben várhatunk el 
kutyánktól.

Kiss Zoltán 
Kutyakiképző
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AZ ERDEI SZALONKA ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSÉNEK 
TAPASZTALATAI
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A magyar vadászok előtt már ismert 
okok miatt, a 85/2008.(VII.5.) FVM- 
rendelet értelmében az erdei szalonka 
tavaszi vadászati idényét 2008. július 8-
ai hatállyal törölték. Az erdei szalonka 
továbbra is a vadászható fajok között 
szerepel, azonban vadászati idény nél-
kül. A Madárvédelmi Irányelv kimond-
ja ugyanis, hogy a vonuló fajok nem 
vadászhatók a szaporodási időszakuk-
ban, sem a f iókanevelési területükre 
történő visszatérésük során (7. cikk, 4. 
bek.).

Van azonban lehetőség az irányelv-
től való eltérésre akkor, ha nincs más 
kielégítő megoldás, és szigorúan sza-
bályozott feltételek mellett, szelektív 
alapon, egyes madarak kisszámú, ész-
szerűen megindokolható hasznosítását 
engedélyezik (9.cikk, 1.bek.).

A Madár védelmi Irányelvtől 
való eltérés alapfeltétele az országos 
szalonkamonitoring-hálózat létrehozá-
sa és működtetése annak érdekében, 
hogy becslést adjunk a hazánkon átvo-
nuló állomány nagyságára, illetve a ter-
mészetes mortalitás mértékére vonatko-
zóan. 

Az FVM Természeti Erőforrások 
Főosztályának közreműködésével az 
Országos Magyar Vadászkamara és az 
Országos Vadászati Védegylet felkéré-
sére, a Szent István Egyetem Vadvilág 
Megőrzési Intézete kidolgozott egy, a 
hazánk terültén átvonuló szalonkaál-
lomány becslésére alkalmas módszert, 
illetve vállalta az országos monitor-
ing során gyűjtött adatok feldolgozá-
sát és értékelését. Ilyen méretű orszá-
gos monitoringhálózat létrehozása 
– tudomásunk szerint – még nemzet-
közi szinten is példa nélküli, ezért a 
program működtetése a kitartó tere-
pi megfigyelések mellett komoly szer-
vezést igényelt. A 2009-ben kiépített, a 
tavaszi vonulás alkalmával működtetett 
monitoringrendszer felépítése három-
szintű.

Az első szinten a monitorozók az 
egyes megfigyelések adatait egységes 
adatlapokon rögzítették és továbbítot-
ták a második szinten lévő vadgazdál-
kodási egységek képviselőinek. A har-
madik szinten a megyei koordinátorok 
az adott heti megfigyelésre vonatko-
zó adatlapokat összegyűjtötték a vad-
gazdálkodási egységek képviselőitől 

és az adatokat rögzítették egy, a VMI 
által létrehozott és felügyelt interne-
tes adatfeltöltő rendszeren keresztül 
egy webes adatbázisban. A tavaszi adat-
gyűjtés 2009. február 28-án kezdődött, 
és tíz héten keresztül, május 2-ig tar-
tott. A tavaszi megfigyelésben Magyar-
ország összese megyéjéből összesen 
470 vadgazdálkodási egység vett részt, 
ebből Borsod megye 50 vadgazdálko-
dási egységgel, 91 megfigyelési ponttal. 
Ez a mintaszám lényegesen meghaladta 
a várakozásainkat és a feldolgozáshoz 
szükséges legalacsonyabb adatmennyi-
séget is. Mindez bizonyította, hogy a 
magyar vadászok a közös cél érdeké-
ben képesek elismerésre méltó munkát 
végezni. A heti megfigyelések összesí-
tett értékei, a megyei bontásban a táb-
lázat tartalmazza.

A vonulás dinamikájának bemuta-
tásához minden megfigyelési időpont-
ra kiszámítottuk az egyes megyékben 
az átlagos állománysűrűséget, mely az 
egy óra alatt észlelt madarak egy hek-
tárra vetített átlagos sűrűségét mutatja. 
Ezen adatok időbeli ábrázolása rajzolta 
ki a vonulás dinamikáját, illetve inten-
zitását. Feltűnő volt Pest megye köz-

ERDEI SZALONKA MONITORING - 2009.
KIMUTATÁS A MEGFIGYELT MADARAK SZÁMÁRÓL - 2009.10.13.
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ponti szerepe. Ez abból adódik, hogy 
a régió két feltételezett vonulási irány 
metszéspontjában van. Mind a Nyu-
gat-Dunántúl felől érkező, mind a Dél-
Alföld felől érkező vonuló állomány 
érinti Pest megyét, vagy itt lép ki az 
országból. 

A monitoring első tavaszának érté-
kelése során számos olyan kérdés (szer-
vezési és módszertani kérdés egyaránt) 
merült fel, amelyeket a jövőre nézve 
finomítani kell azért, hogy a program 
minél inkább alkalmas legyen a kitű-
zött célok megvalósítására.

Néhány megyében már az első idő-
pontban (február 28.) is történtek ész-
lelések, ezért ha a vonulás kezdeti álla-
potáról a jövőben pontosabb képet 
akarunk kapni, akkor a program jövő-
beni folytatásakor az első megfigyelé-
seket korábbi időpontokban is el kell 

végezni. Pontosítani kellett a belátható 
terület nagyságát és a megfigyelés idejét 
is. Itt a hangsúly a biztos észlelésen kell 
legyen, tehát kisebb, de biztosan belát-
ható területet, illetve rövidebb, a húzás-
hoz jobban alkalmazkodó időtartamot 
kellett meghatároznunk. 

Nagyon fontos a megfigyelés folyta-
tása ősszel-télen is a vadászható meny-
nyiség megállapításához, a szaporodó 
állomány nagyságának megállapításá-
hoz. Emellett segítheti a hazánk terüle-
tén telelő vagy költő szalonkaállomány 
feltérképezését. 

Ez az őszi adatfelvételezés a korábbi 
tapasztalok felhasználásával szeptem-
ber 15-én megkezdődött. A nagyvadva-
dászok munkaigényére való tekintettel 
a monitoring napja szombatról kedd-
re módosult. A legutolsó vizsgálati nap 
így december 1-jén volt. Ezen vizsgálati 

időszakról és eredményekről az adatok 
feldolgozását követően a jövő évben 
tudunk beszámolni.

A számos kételkedő hang és pesz-
szimista, szkeptikus vélemény ellenére 
úgy tűnik, hogy meg lehet mozgatni a 
vadászokat, van olyan réteg a vadászok 
táborában, amely hadra fogható vala-
mely konkrét vadászati ügyért! 

Bebizonyosodott, hogy a vadásztár-
sadalom képes az összefogásra és egy 
ilyen nagyságrendű feladat elvégzésére. 
Köszönet illet mindenkit, aki tevéke-
nyen vagy akár csak eszmei támogató-
ként is a szalonkamonitoring-program 
mellé állt!

Dr. Szemethy László,
Schally Gergely
Bleier Norbert,

Szemethy Dániel

A „Vadászkürt – Dianák és Hubertusok” című műsorsorozattal már 

több éve beszélgetéseket, riportokat, aktuális információkat adunk a 

vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.

Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében, minden 

páratlan héten szerdán 8.15-9.00 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. A műsor a sugárzást követően meg-

hallgatható a www.radio.hu honlapon az MR6 „A Régió rádiója” menü-

pont alatt.

BORSODI 
VADÁSZRÁDIÓ

RÓKAGYÉRÍTŐ
VERSENY

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi 
Szervezete rókagyérítő versenyt hirdet 
a megyében tevékenykedő hivatásos és 
spotvadászok részére!

A verseny ideje: 2010. január 1-
től 2010. február 28-ig tart. 

A versenyre jelentkezni lehet a 
Vadászkamara irodájában személyesen 
vagy a következő telefonszámokon: 46/
504-125, 30/239-4920

A legtöbb rókát elejtett-befogott sze-
mélyek értékes nyereményekben része-
sülnek. A verseny sikere esetén a tava-
szi-nyári időszakban is szeretnénk az 
apróvadállomány védelme érdekében 
hasonló megmérettetést szervezni.

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK
CSONTOS BÉLA (TELKIBÁNYA) 30/854-73-91
ERDŐS TAMÁS (RÉPÁSHUTA) 20/926-10-86
KACZÚR ANDRÁS (TOLCSVA) 30/263-55-08

LESKÓ TIBOR (MISKOLC) 30/922-4042
NÉMETH SZABOLCS (MÉRA) 20/3162-522

RUSZINKOVICS FERENC (FELSŐVADÁSZ) 70/261-40-21
SZABÓ ÁDÁM (SZÖGLIGET) 30/986-2556
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KAPOCS A KULTÚRA!
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Megyénk évekre visszamenőleg 
élen jár a vadászati kultúra terjeszté-
sében és hagyományaink minél széle-
sebb körben való elterjesztésében mind 
a vadász, mind a nemvadász emberek 
körében. Ezen rendezvényeink nagy-
mértékben hozzájárulnak a vadászatról 
kialakult negatív közvélemény megvál-
toztatásához.

2009. november 12-én a sátoraljaúj-
helyi Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont Latabár Színházának előtermébe 
kiállítás nyílt Vadászati Múltunk Emlé-
kei címmel. Az ünnepélyes megnyi-
tón Dr. Lenár György nyugalmazott 
erdészeti igazgató és Götz Mária Ildi-
kó, országunk első borkirálynője gon-
dolatait hallgathattuk meg.  A tárlat 
Godzsák Tibor két évtizedes vadász-
múltjából, szinte a kezdetektől való 
gyűjteményét öleli fel. A vadászathoz 
kötődő és köthető kulturális emlékek, 
tárgyak, eszközök sokszínűségét láthat-
juk a bélyegektől a könyveken át az 
emléktárgyakig. 

A gyűjtő érdeklődése középpontjá-
ban a háború előtti szaksajtó és szak-

irodalom, valamint a házi töltényké-
szítés eszközei állnak. Ezekből jelentős 
mennyiséggel rendelkezik. Féltett kin-
csei az 1890-es évektől a II. Világhá-
borúig terjedő időszakban kiadott 
vadászjegyek, fegyverengedélyek, tér-
képek, vadászlapok a XX. század első 
feléből, - egymás mellett a Gyöngyös-
Halászi Takách Gyula féle Vadászújság 
és a Kittenberger Kálmán által szerkesz-
tett Nimród. Láthatóak a felszabadulás 
utáni Magyar Vadász szocialista öntu-
datra nevelő számai, klasszikus vadász-

írók remek munkái, a tölténykészítés 
eszközei nagy változatosságban, vadász-
meghívók, naptárak.

Külön tárló állít emléket az 1971-es 
Vadászati Világkiállításnak, de láthatóak 
hazai és külföldi vadászbélyegek első-
napi bélyegzései, vadász gyufacímkék 
és sok egyéb plasztika, érem. A meny-
nyiségnek csak a tárlók kevés száma és 
kis mérete szabott határt.

A darabok vadászbarátoktól, hagya-
tékokból, aukciókról származnak.

BBO

RÁCZ SÁNDOR (1916-2009)

Egy viszontagságos élet, embert-
próbáló sors, magasmércéjű, gazdag 
szakmai múlt. Röviden és tömören 
így lehetne jellemezni a 92 évesen 
elhunyt Rácz Sándor nyugalmazott 
állami fővadász életpályáját. Ám Ő 
ettől sokkal több volt.

A háború előtt Ungváron kezdett 
dolgozni, majd Erdély, a Kelemen-
havasok következett. Ezután csonka-
Magyarország szinte minden jelentős 
erdészeti, vadászati területén megfor-

dult. Megrendítő, tiszteletet parancso-
ló az a legnagyobb nevekkel jelezhető 
névsor, akikkel együtt vadászott-dol-
gozott. Értékrendje, emberi, szakmai 
igényszintje igen magasan állt. Intel-
ligenciája, erősen kritikus szemlélete, 
igazságérzete, időskori közéleti szerep-
vállalása egy nem hétköznapi embert 
tükrözött. Németül tolmácsszinten 
beszélt, a latint művelte, de a ruszint, 
románt, franciát is értette. Imádta a 
hegyeket. Jól ismerte a Magas-Tátrát, a 
Kelemen-havasokat, az Alpokat. Het-
ven éves elmúlt, amikor János f iával 
négyezer méter felett túrázott. Közel 
kilencven évesen még vezette autóját 
Filkeházán, Pálházán.

Szilaj, szikár erdei-hegyi ember volt. 
Szinte haláláig mindennap megtette 
napi sétáját. Kutyája mindig volt. Vér-
ebvezetői szaktudása közismert. Két 
megjelent könyve –Muflon /1995/, A 
vadászt az árnyéka kíséri /2001/- mel-
lett a számtalan kiadatlan kézirata, jegy-
zete, naplója úgy tűnik immár az enyé-

szeté. Nagy mesélő. A történelmet, 
politikát, ezek összefüggéseit, viszo-
nyait kiválóan ismerte és ismertette. 
Baráti körben olykor büszke kato-
nanótákat vígan énekelt. Pálházán a 
vadászati múzeum az Ő gyűjteményé-
re épült.

Nyugdíjasként a füzérradványi 
Gróf Károlyi István Vadásztársa-
ság tiszteletbeli tagja lett. A két leg-
magasabb rangú vadászati kitünte-
tést (Nimród vadászérem, Magyar 
Nemzeti Vadászrend) egymás után, 
2001-ben kapta meg. Személyisége 
példakép lehetne. Ugyanakkor mun-
kássága, élete megérdemelné a teljes 
feltárást, közkinccsé tételt. 

Elmentél hát Te is, Sanyi bácsi. 
Legutolsó, foxi kiskutyád napokig 
búsulva, lábára hajtotta fejét, tekin-
tete így beszélt: „…megyek utánad, 
mert így nem bírom!” Ez volt az ő 
vadászüdvözlete. Isten áldjon. Nyu-
godj békében. 

Nagy Gábor

VADÁSZKLUB
A Borsod Megyei Vadászklub minden hónap utolsó csütörtökjén

17 órától tartja aktuális foglalkozását a Kisavas I. sor 24-es pincéjében. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár

a szervezőbizottság.

BELÉPÉS DÍJTALAN!
Programokról a Vadászkamara hirdetőtáblájáról értesülhetnek.

FOGLALKOZÁSOK: 2010. január 28., február 25., március 25.
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ÉRDEKEINK VÉDELME
EGYRE NAGYOBB KIHÍVÁST JELENT
INTERJÚ AZ OMVK ARANYÉRMES LEZÁK ZOLTÁNNAL
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- Azt hittem viszonylag jól isme-
rem. Ám amikor azt kérdeztem tőle, 
melyik vadásztársaság elnöke? Akkor 
azt kérdezte, melyiket mondjam? 
Mivelhogy Lezák Zoltán két társaság-
nak is: az Őrhegynek és a Hencel HL. 
Vt-nek is elnöke, egynek pedig tagja 
az Alsógömöri-Nagyvadas Vadásztár-
saságnak Putnokon. Mindemellett 
pedig évek óta képviseli társai érdekét 
a Vadászkamarában és a Szövetségben 
egyaránt. Arra a kérdésre, hogy mikor 
kezdődött ez az elhivatottság, moso-
lyogva kérdez vissza:

   - Melyiket mondjam a hivatalo-
sat, vagy azt, amikor még nem volt róla 
papírom? 

  -  Kezdjük az utóbbival.
  - Igazán pontosan magam sem 

tudom, úgy a hetvenes évek elejére 
tehető. Akkoriban nagyapámmal sokat 
jártam az erdőt. Nagyon szép időszaka 
volt az életemnek. Közeledvén a hét-
végékhez, szombatonként ebéd után 
nagyapám összepakolta a szalonnát, 
a kenyeret meg a házikolbászt, tokba 
tette puskáját és odaszólt nagyanyám-
nak: „Margit, majd jövünk” és ez általá-
ban vasárnap késő délutánra, kora esté-
re meg is történt. Nagyanyám jól tűrte, 
pedig tény és való, nehezen lehet tudo-
másul venni, ha valakinek a párja rend-
szeresen elmegy otthonról, mert hallja 
a vadon hívó szavát. … Szóval, ez volt 
a papír nélküli, papírom a vadászatról 
1984-től van.

- Ön egyébként milyen gyakran hall-
ja meg a vadon hívó szavát?

Hát, ha tehetem, meghallom – moso-
lyodik el – de ha a munkám nem enge-
di, akkor igyekszem elengedni a fülem 
mellett a csalogató szavakat.

- A két társaság elnöki teendő-
it egy harmadikban pedig a tagsággal 
járó feladatokat összeegyeztetni, ráadá-
sul a tisztségviselői munkát is ellátni, 
nem könnyű, mondhatni olykor-olykor 
bűvészi bravúr lehet…

- Valóban nem mindig könnyű, de 
szívesen csinálom. Bizalmat kaptam, 
újra megválasztottak és ez kötelez. És 
úgy érzem, muszáj hangot adni orszá-

gos szinten is azoknak a gondoknak, 
amelyek a vadászokat foglalkoztatják. 
Érdekeik képviselete egyébként manap-
ság egyre nehezebb. Miként a hagyo-
mány ápolással összefüggő feladatok is 
elnehezültek. Úgy is fogalmazhatnék, a 
vadászat szép-szórakoztató tevékenység, 
ám érvényt szerezni ennek a minden-
napok során egyre nagyobb kihívást 
jelent. A kamarában egyébként a sport-
vadászok elnöke vagyok, a megyei szö-
vetségben pedig az ellenőrző bizottság 
elnöke. A megtiszteltetés mellett, mind-
kettő komoly elhivatottságot jelent. 

- Másként nem is lehet eredményt 
elérni.

- Szerintem is így van. Ha pedig 
valaki vállalja, akkor ezt szem előtt kell 
tartani, ennek szellemében kell munká-
ját végezni.

- Gondolom ez a magyarázata annak 
is, hogy valamennyi vadászokat érintő 
jeles eseményen ott van, szervezésében 
tevékeny részt vállal.

- Igen, mert vallom, hogy ha lehe-
tőség van rá, akkor nekünk meg kell 
mutatni magunkat. Már csak azért is, 
hogy eloszlassuk azt a sok ferde képet a 

laikusok körében, amely rólunk, vadá-
szokról kialakult. Mert ez egy gyönyörű 
- nevezzük így - szakma, amelynek tör-
vényei, szabályai vannak. És ha ezeket 
betartjuk, betartatjuk, akkor valóban 
elérhető a cél: lehetőséget adni a termé-
szetben a felüdülésre, kikapcsolódásra, 
amelyekre stresszel-gonddal terhelt min-
dennapjainkban egyre nagyobb szükség 
van. És meg kell ismertetni a civilek-
kel azt is, hogy a vadászat nem csupán 
arról szól, hogy fogjuk a puskát és jár-
juk az erdőt. Nem, teendőink vannak a 
vadgazdálkodás és a természetvédelem 
terén is. Már magának a fegyverviselé-
si engedélynek a megszerzése is felelős-
ségteljes hozzáállást igényel. De per-
sze mindezzel együtt is gyönyörűséges 
és szépséges, hiszen ha nem az lenne, 
nem fertőződnénk meg ezzel a szenve-
déllyel oly sokan… A vezető tisztséget 
betöltőknek úgy kell viselkedni, hogy 
személyük garancia legyen a „tiszta-
ságra”, annak mindenféle értelmében. 
Magam is ezen munkálkodom.

Monos Márta
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Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve megkezd-
te a Larsen, élvefogó csapdák (és a hozzájuk való rugók) for-
galmazását, mely a dolmányos varjú mellett legfőképpen a 
szarka elfogására használható rendkívül nagy eredmények-
kel. A megyében az elmúlt évben már több helyen csapdát 
használók visszajelzései szerint egy csapda naponta 2-4 szar-
kát is képes befogni. Így a tavaszi szezonban egy vadász-
területről akár 60-80 szarka is eltávolítható, nem beszélve 
a kieső szaporulatról, mely hiánya így jelentős segítséget 
jelent az apróvadál-
lománynak.

A csapdák ára
12.500 Ft + áfa.

A rugók ára
200 Ft + áfa

A verseny célja, hogy a bírálatra kerülő borok és pálin-
kák ne csak a bor és pálinka alap-bírálati szempontoknak 
feleljenek meg, hanem a termelők és fogyasztók gasztronó-
miai igényeit, ajánlásait is vegyék figyelembe. 

A kategóriák legkiválóbb termékeinek tulajdonosai, ezen 
készletük meglétéig jogosultak a rendezvény emblémájának 
használatára, továbbá külön tárgyi és szakmai elismerések-
ben is részesülnek.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
Nevezni lehet saját termelésű borokkal és valódi gyü-

mölcs alapanyagból készült bérfőzetű pálinkákkal. 
A versenyen való részvétel díjtalan.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. JANUÁR 20.
Bővebb információ: Vadászszövetség székházában (Mis-

kolc, Tass u. 18.) 
Tel: 46/504-125, 46/504-126

Hozzávalók:

• 12 szelet csontos szarvaskaraj
• 1 kiscsokor rozmaring
• 1 dl. olíva olaj
• 25 dkg aszalt füge
• 2+1 dl. édes tokaji furmint
• 1 egész fej fokhagyma
• 2 evőkanál méz
• 1 csapott evőkanál
   burgonyakeményítő
• só, őrölt bors

A bordaszeleteket  f inoman meg-
ütögetjük, enyhén sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a fimomra vágott friss roz-
maringgal és  mindkét oldalról bőven 
lekenjük az olajjal.  Az így előkészí-
tett szeleteket tűzálló tálba helyezzük 
és lefedve minimum 3-4 órán keresztül 
hűvös helyen pihenni hagyjuk.  Ezalatt 

ROZMARINGOS SZARVASJAVA FÜGEMÁRTÁSSAL

az aszalt fügét leforrázzuk, majd mind-
egyik darabot félbe vágjuk és az egészet 
beáztatjuk az édes tokajiba.

A húst, a pácolási idő leteltével elő-
vesszük; lapos felével lefelé a tepsibe 
helyezünk egy egyész fej fokhagymát, 
amelynek az alját előzőleg  levágtuk, 
majd öntünk rájuk  egy kis bögre vizet 
és visszafedve, 180 fokra előmelegített 
sütőben kb. 60 perc alatt puhára süt-
jük. Az utolsó 10 percben a hőmérsék-
letet csökkentjük, és meglocsoljuk a 
hússzeleteket az 1 dl borban elkevert 
mézzel, majd fedő nélkül hagyjuk kissé 
megpirulni őket. Amíg a hús sül, a 
maradék olíván előbb lassan átmelegít-
jük a leszűrt fügedarabokat, majd kissé 
megpirítjuk és felöntjük a 2 dl édes 
borral (ha belobbanna, egy fedővel 
fojtsuk le a lángot). Ezután a másfél dl 

hideg vízben elkevert burgonyakemé-
nyítővel kiforraljuk az egészet, végül a 
tűzről lehúzva 1 evőkanál vegyes virág-
mézet adunk hozzá extra édesítőként. 
Köretként kemencés burgonyát aján-
lunk mellé.

 
Borajánló: 
 
2003-as évjáratú Tokaji Cuvée egyér-

telműen magáért beszél!

RÉGI SZAKIRODALMAT, TÁRGYAKAT, EMLÉKEKET,
VADÁSZHAGYATÉKOT VÁSÁROLOK!

GODZSÁK TIBOR • TELEFON: 70/702-5469

VIZSLÁK KIKÉPZÉSÉT EGÉSZ ÉVBEN
FOLYAMATOSAN VÁLLALOM!

KISS ZOLTÁN • TELEFON: 30/229-0753

ERDÉSZEK ÉS VADÁSZOK
ÖTÖDIK BOR ÉS PÁLINKA
VERSENYE
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A VADÁSZAT AZ EMBEREK FEJLŐDÉSÉVEL 
FOKOZATOSAN A TÁRSASÁGI ÉLET, A SZA-
BADIDŐ ELTÖLTÉSE, A SZÓRAKOZÁS EGY 
NEMES FORMÁJÁVÁ LETT. MÁR A RÉGI 
KOROKBAN IS JELENTŐS SZÁMÚ EMBER-
TÖMEGET MOZGÓSÍTOTTAK EGY - EGY 
VADÁSZAT ALKALMÁVAL, S AZ ÖLTÖZKÖ-
DÉSÜKKEL MÁR EKKOR IS KIALAKÍTOTTÁK 
A MAGUK MEGJELENÉSI STÍLUSÁT.

Mai korunk sokszor elhagyó szálló-
igéje: Vadásznap-ünnepnap!

A vadászat, mint különleges tevé-
kenység, megérdemli és igényli is a min-
den esetben alkalomhoz illő viseletet. 
Mint ahogy egyes szórakozóhelyekre 
sem léphetünk be bizonyos öltözködé-
si szint alatt, úgy megfelelő viseletünk-
kel az erdő, a vad, a fegyver és első-
sorban társaink számára adjuk meg a 
tiszteletet.

Természetesem ez nem azt jelen-
ti, hogy akár terepen is fehér ingben, 
talpig gálában kell a napi teendőin-
ket ellátni, de esetenként a közönsé-
ges utcai ruha bántó lehet. Öltöze-
tünknek az adott alkalomhoz illően 
vadásziasnak kell lenni, és nem hival-
kodónak. 

Sajnos egy időben eléggé elterjedő-
ben voltak a terepszínű, „kommandós” 
öltözékek, melyek ugyan praktikusak 
terepen, viszont semmiképpen se stí-
lusosak. Ezeket azonban nem szabad 
azonosítanunk az egyre nagyobb kör-
ben elterjedt íjászok által használt álca-
ruhával. Vannak már környezetünkben 
is olyan országok, ahol a vadászatokon 
való viseletet törvényben szabályozták, 
s bizony az a delikvens, aki nem meg-
felelő öltözékben jelenik meg, azon a 
napon a vadászaton nem vehet részt.

A VADÁSZKALAP VISELÉSE 
A vadászatban lényeges kiegészítők a kalapok, viselésük hagyományt 

követ. Színben és formában az öltözék egészéhez idomulnak. A vadászka-
lap, vadászatokon és elegáns alkalmakkor is kedvelt viselet, melyek változa-
tos fazonokban készülnek. Jellemzőek a zöld árnyalatai egyedi kitűzőkkel. 
Alapanyagukat tekintve egyszerű filcből, de drága állati szőrből vagy gyap-
júból is készülhetnek.

A kalap a hideg napokat és a sportlövészetet nem számítva a vadászias 
vadászruhatár elmaradhatatlan része. Az egyetlen olyan ruhadarab, amely lehet 
zsíros vagy akár kopott, azaz patinás. A vadászkalapnak a teljesség igénye nél-
kül is nagy az etikettje. Reggel a vadászatra érkezéskor mindig az újonnan érke-
zőnek illik odamenni az ott levőkhöz, és ha kezet fognak a vadászok, akkor a 
bal kézzel megemelik a kalapot, jobb kézzel kezet fognak, és egymás szemébe 
néznek. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a hölgyek nem emelnek kalapot. 
A távolabb álló, ismeretlen vadász felé is illik megemelni a kalapot, és legalább 
bólintani. Szintén kalapot kell emelnünk vadásztársunk egy szép lövésére, és 
kalapemeléssel illik fogadni a gratulációt is. A kalapemelés a tiszteletadás jele. 
Le kell vennünk és kézben kell tartani a vadászkalapot a himnuszok, a vad 
halálát jelző kürtjelek és a Hallali alatt, illetve az elesett nagyvad előtti vagy a 
terítéknél történő tiszteletadásnál. A vadászat előtti reggeli eligazításon viszont 
nem szükséges végig levett kalappal állni. 

Társas vadászaton a lőállás elfoglalásakor is egy kis kalapemeléssel jelezheti 
a vadász a szomszédjának, hogy megérkezett, elfoglalta a helyét, lőállását.

A vad elejtése után szokásos töretet a kalap bal oldalára kell tűzni. Ameny-
nyiben vadásztemetésen a szervezők fenyőből készült kalaptöretekről előre 
gondoskodtak és azt az érkező vadászoknak kiosztották, a résztvevőknek 
kalapjuk jobb oldalán kell a töretet viselni, amit a szertartást követően a sír-
hantra vagy a virágok közé kell tenni.

Vannak olyan esetek is, amikor etikátlan kalapot viselnünk. Nem illik kala-
pot hordani a vadászházban vagy bármely épületben. Ugyanígy nem illik 
kalapban autóban ülni, és autót vezetni.

Lehetne oldalakon keresztül taglalni, 
ízekre szedni a különböző események 
át, a vadászati módszereken keresztül a 
helyes viseletek példáját, de a legfon-
tosabb az, hogy ne csak a természet-
be, de a társadalomba, az adott kul-
turális környezetbe is harmonikusan 

bele kell simulnia. Megjelenésünkkel 
minden embertársuk számára – legyen 
vadász, vagy nem vadász - meg tudjuk 
adni a tiszteletet, s egyben ezzel is fel-
hívhatjuk a figyelmet arra, hogy igenis 
a vadászember minden esetben büszke 
hivatására!

F E L H Í V Á S !
A VADÁSZKAMARA TERÜLETI SZERVEZETE ÉS A VADÁSZSZÖVETSÉG TÁMOGATJA
A TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK SZERVEZÉSÉT! TÁMOGATÁSI IGÉNYRE PÁLYÁZATOT

2010. ÁPRILIS 15-IG LEHET BENYÚJTANI A FENTI SZERVEZETEKHEZ.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 46/504-125, 30/239-4920
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A lapzártáig lebíráltatott 265 gímbika 
közül 58 db bérvadász által került elej-
tésre, és 207 db volt a hazai vadászok 
által zsákmányolt trófea. Az érmes tró-
feák aránya 25,28% (Arany-2db, Ezüst-
14db, Bronz-51db). A legtöbb pont-
ra bírált és egyben a legnagyobb súlyú 
gímbika trófeáját vadaskertben hozta 
terítékre az elejtője. Sajnálatos tény, 
hogy a rangsorban a második helyezést 
elért bika egészségügyi kilövéssel idé-
nyen kívül került terítékre.

A megyénkben nem általánosan jel-
lemző, de mégis előforduló dámvadból 

A 2009. ÉVI TRÓFEÁK BEMUTATKOZNAK
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is került terítékre 3 db bika, melyek 
közül 2 trófea (66%) ezüstérmes minő-
sítést kapott a megyei trófeabírálaton.

Őzbakból a szezonban 1962 agan-
csot mutattak be a vadászatra jogo-
sultak. Ezek közül 374 db bérvadász 
által és 1588 db a hazai vadászok által 
kerül terítékre. Amellett, hogy vannak 
kiemelkedően nagy értékű őztrófeák az 
idén megyénkben elejtettek között, az 
érmes arány nem éri el a 4%-ot (A-7db, 
E-24db, B-46db). Örömtelinek mond-
ható viszont az a tény, hogy ebben az 
idényben a hibás őzbak lelövésének az 
aránya nem érte el a 3%-ot sem.

A muflon vadászatnak még nem jött 
el a „legszebb” hóban történő cserke-
lésre alkalmas ideje, viszont már eddig 
is elejtésre került 21 kos (3 vadászat-
ra jogosult területén), amelyek közül 
42,8% (A-1db, E-2db, B-6db) kapott 
érmes minősítést. 3db kos lelövését -
1 ponttal viszont korainak ítélte a bírá-
ló bizottság.

A lapzártáig lebíráltatott 149 vad-
kanból 5db-ot bérvadász és 144 db-ot 
hazai vadász hozott terítékre. Ezeknek 
a kanoknak 54,36%-a (A-12db, E-23db, 
B-46db) kapott érmes minősítést.

Összességében elmondhatom és 
továbbra is tartom azon véleményemet, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
területén is találhatóak olyan kimagas-
lóan megfontolt, céltudatos és oksze-
rű vadgazdálkodást folytató vadászatra 
jogosultak, amelyeknek az eredményeire 
büszkék lehetünk, de talán még tovább 
gondolva-gondolkodva és a jó példá-
kat követve biztosan tovább növelhe-
tőek megyénk eredményei és minőségi 
mutatói, hangsúlyozva egy régi arany-
szabályt, „ki mint vet, úgy arat”.

Galambos Kálmán
Vadvédelmi-vadgazd.

bizottság elnöke

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
VADÁSZATRA JOGOSULTJAI A 2009-
2010 ÉVI VADÁSZATI HATÓSÁG 
ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT VADGAZDÁL-
KODÁSI TERVEIKBEN 558 GÍMBI-
KA, 14 DÁMBIKA, 1981 ŐZBAK, 
181 MUFLON KOS, ÉS 1197 VAD-
KAN ELEJTÉSÉRE KAPTAK ENGE-
DÉLYT. 

GÍMSZARVAS
Súly (kg) település  vadgazd. egység CIC-IP érem fotó
10,72 Füzérkomlós 659410 FTVK (Kert) 220,25 A 1.
10,05 Szerencs 656710 FTVK 208,13 E 2.
9,43 Bódvarákó Martonyi és Vidéke Vt 203,96 E 3.
9,13 Sátoraljaújhely Spartacus 2007. Vt 210,97 E 
9,03 Szín Északerdő Zrt-Szín 205,65 E 

DÁM
Súly (kg) település vadgazd. egység CIC-IP érem fotó
3,79 Prügy 658710 FTVK 171,45 E 4.
3,21 Mocsolyás Északerdő Zrt-Bükk 174,01 E 

ŐZ
Súly (g) település vadgazd. egység CIC-IP érem fotó
576 Tiszatarján Szőke Tisza Vt 155,85 A 5.
569 Alsóvadász Alsóvadászi Vt 142,2 A 6.
557 Gönc Hernádmenti Ft. Vt. 155,13 A 
549 Tomor 656010 FTVK 139,55 A 
502 Tomor 656010 FTVK 127,28 E 

MUFLON
Átlaghossz (cm) település vadgazd. egység CIC-IP érem fotó
91,75 Tállya Északerdő Zrt-Tállya 212,58 A 7.
80,6 Tállya Északerdő Zrt-Tállya 197,75 E 8.
78,2 Pálháza Északerdő Zrt-Zemplén 186,6 B 
76,75 Tállya Északerdő Zrt-Tállya 202,65 E 
75,9 Tállya Északerdő Zrt-Tállya 188,85 B 

VADDISZNÓ
Átlaghossz (cm) település vadgazd. egység CIC-IP érem fotó
24,25 Tornaszentjakab Tornavidéke Vt 125,2 A 9.
23,65 Füzérkomlós 659410 FTVK (Kert) 124,3 A 10.
22,7 Dobódél Csereháti Cseppkő Vt 122,35 A 
22,2 Borsodivánka 653310 FTVK 123,35 A 
22 Tállya Északerdő Zrt-Tállya 123,5 A 
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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: 3526 MISKOLC, TASS U. 18.
TEL/FAX: 46/504-125 • TEL: 46/504-126

A KIADVÁNYT TERVEZTE, KIVITELEZTE: AD GRAFIKAI STÚDIÓ
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VADHÚSVIZSGÁLÓ TANFOLYAM
A 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet szerint valamennyi emberi fogyasztásra szánt vadat - a jogszabály 4. § (1) bekez-

désének a) pontja szerint felhasznált, vagy az elejtő, mint végső fogyasztó részére átadott vagy eladott apróvad kivételé-
vel - vizsgálat céljából az elejtést követő legrövidebb időn belül be kell mutatni képesített vadhúsvizsgálónak.

A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül. A tanfolyamon való részvétel alapkövetelmé-
nye középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami vadászvizsga megléte.

Mivel a rendelet több lényeges változást tartalmaz, megfelelő számú jelentkező esetében megyei Kamarai szerveze-
tünk az MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósággal közösen újra megszervezi és lebonyolítja 
ezen tanfolyamra jelentkezők oktatását, illetve vizsgáztatását.

Jelentkezni lehet: OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete, 3526 Miskolc Tass u. 18. • 46/504-125, 46/504-126

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság visszavonhatja a fegy-
vertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 2010. március 1-jén már megújított vadász-
jeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VADÁSZTÁRSAINKAT, HOGY AZ OMVK B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI 
SZERVEZETÉNÉL

2010. JANUÁR 4-TŐL

AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN LEHET A VADÁSZJEGYET ÉRVÉNYESÍTENI, MEGÚJÍTANI. 

HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00
PÉNTEKI NAPON NINCS ÉRVÉNYESÍTÉS

A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KÉRJÜK
HOZZA MAGÁVAL:

• vadászjegyét
• 2009-2010. évi egyéni lőjegyzékét

• fegyvertartási engedélyét

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett - lehe-
tőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a

46/504-126 telefonszámokon.

VADÁSZJEGY
ÉRVÉNYESÍTÉS


