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Már a kora reggeli órákban nagy
volt a sürgés-forgás, különösen a nyugati várfal mentén, ahol a vadászvásárosok jelentős száma várta a látogatókat, és a megye különböző pontjáról
érkező vadgazdálkodók mérték össze
tudásukat a vadásztársasági találkozó
és vadétel főző verseny keretében.
A hivatalos program délelőtt tíz órakor kezdődött a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlő szignáljával, a megyei
zászló bevonulásával és a Hubertus
Ökumenikus Istentisztelettel, amelyet Tóth László plébános és dr. Börzsönyi József református esperes celebrált.
Ezt követően Koncz Gábor Kossuth díjas színművész idézett fel
tavaly megjelent művéből egy részletet,
stílusosat, alkalomhoz illőt, majd elszavalta Áprily Lajos Vadlúd voltam, illetve Wass Albert Üzenet című versét.
A vendégeket és az elnökségben
helyet foglalókat, dr. Székely László, az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke, az Észak-magyarországi Vadászszövetség és Kamara Területi
Szervezetének elnöke köszöntötte. Ezt
követően a rendezvénynek helyt adó
Szerencs város polgármestere, Rónavölgyi Endréné üdvözölte a megjelenteket,
majd a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter, Gráf József nevében, - aki
egyben a vadásznap fővédnöke is volt -,
a minisztériumot képviselő Pintér István a Természeti Erőforrások Főosztályvezető helyettese nyitotta meg
hivatalosan is a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei vadásznapot.
A műsor ezek után - Lukács László, az Országos Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal elnökének
és Oláh Csaba a Vadászati Kulturális Egyesület elnökének közremű-
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ködésével - kitűntetések, elismerések
átadásával, majd az új vadászok eskütételével és avatásával folytatódott.
A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, miközben az ódon
várfal túloldaláról áradó illatok jelezték, a vadételfőző verseny résztvevői
hamarosan készen állnak a megmérettetésre.
Nagyszámú érdeklődőt vonzott a
Zanako Bt. vadászruhakészítő cég
divatbemutatója, éppúgy, mint az azt
követő Krekács Zoltán solymász látványos műsora is.
Jól szórakozhattak a megyei vadásznapon a zenét és táncot kedvelők is,
amelyről a Borsodi vadászkürtösök, a
tállyai Forgatós Citerazenekar, valamint a szerencsi Bocskai István Gimnázium Néptánccsoportjának tagjai
gondoskodtak.
A Diana vadászhölgyek számos
programot kínáltak a legkisebbeknek
is. Rajzverseny, íjászat, képragasztás,
állatfelismerés szórakoztatta a gyermekeket.
A nap végére kissé szűkösnek bizonyult a várudvar, mivel olyan nagyszámú érdeklődő gyűlt össze a programokra, hogy a helyszínt is át kellett
rendezni. A vadászkutya fajtaismertető után engedelmességi és mezei munkát láthattak az érdeklődők.
A kutyások műsora után ugyancsak nagy sikert aratott Erdélyi Tamás
szarvasbőgő magyar bajnok hónapokra lebontott erdő-mező állathang
ismertetője is, annak ellenére, hogy a
szeptemberhez érve eleredt az eső. Nem
tudni, hogy ez az időjárás változás is
a műsor része volt-e, de az bizonyos,
hogy a szemerkélő esőben hallható

„gímbika hangjára” még a nemvadászó
emberek hátán is végigfutott a borzongás, így nem csoda, hogy vastaps zárta
a bemutató végét.
A vadásznap programjai ugyan a
vad-ételfőző,- és gyermekrajzverseny
eredményének kihirdetésével hivatalosan befejeződtek, azonban a társaságok
főzősátrai alatt a beköszönő rosszidő
és a felhős ég ellenére a jókedv folytatódott, a hangulat továbbra is felhőtlen volt.
Az egésznapi programok mellett
mindenképpen meg kell említeni azt a
hagyományos vadászati és trófeakiállítást is, melyet ezévben, - immáron a
májusi putnoki vadásznap mellett már
másodszor – valósított meg a Vadászkamara és Vadászszövetség, úgy, hogy a
gazdanapokkal együtt péntektől vasárnapig nyitva tartott. Az ötszáz darabon felüli agancs, mufloncsiga, agyar
mellett Monostori László preparátor gyűjteményéből egy erdei-mezei
életképet, diorámát is megtekinthettek az érdeklődők. A kiállítás mellett a
Muray Galéria és műhely, valamint a
Vadászati Kulturális Egyesület jóvoltából festménykiállítás, fotókiállítás,
könyvbemutató,- vásár is csábította a
látogatóközönséget.
A vendéglátó szerencsiek, az oda
látogató vendégek, családok, barátok
és persze nem utolsó sorban a vadásztársak körében egyaránt sikeres volt 18.
borsodi vadásznap, mely szervezéséhez
ezúton is megköszönjük a támogatók,
résztvevők segítségét.
Tóth Á. Dénes
megyei fővadász

A VADÁSZNAPI

FŐZŐVERSENY
HELYEZETTJEI:

I. Dél-Borsodi Vadásztársaság
II. Taktaharkányi Takta
Vadásztársaság
III. Agrobál Kft.
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VADÁSZATI
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VADÁSZATI

ETIKA-ETIKETT

VENDÉGVADÁSZTATÁS

„A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a többi élőlény
megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó
ízlésre és tiszteletre nevel, elvezet a természet és a hozzátartozó jelenségek elmélyültebb megfigyeléséhez… A vadászat
megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének kialakulását. Olyan etikai értékeket fejleszt ki benne, amelyek nélkül a
vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása volna.”
A C.I.C. (Nemzetközi Vadászati és
Vadvédelmi Tanács) 1963. májusi párizsi
közgyűlésén egyhangúlag fogadta el ezen
gondolatokat.
Amennyiben ezek az eszmék fognak
minket és vadászvendégeinket elkísérni az idei szarvasbőgés alkalmával, bizonyára mindenki egy kulturált élményekkel teli vadászattal térhet majd haza.
Ahhoz hogy ezt a teret megfelelően megteremtsük, augusztus közepétől kezdve a
gondos területgazdák megkezdik készülődésüket a vadászatra, a vendégek fogadására. A visszajáró és újonnan érkező
vendégek érkezéséig lehetőségeinkhez
képest mindent úgy kell előkészítenünk,
hogy a vadászat előtt, után és természetesen közben minden a legnagyobb rendben legyen.
A vendéghívás és a vendégként való
részvétel egy vadászaton mindig nagyobb
várakozással tölti el az ember szívét, mint
egy átlagos hétköznap. Régi időkre viszszanyúló dolog, amikor barátként hívjuk
vadásztársunkat, azonban ma már a bérvadászat szerepe is jelentős, többek számára sajnálatos módon csak ez jelenti
az egyetlen vadászati lehetőséget. Amikor bérvadászt fogadunk, előre nem tudhatjuk, milyen emberrel kell vadásznunk,

VADÁSZKAMARAI
Június 24-én tartottuk Állami Vadászvizsgánkat, melynek során a jelentkezők
minden eddiginél jobb eredménnyel tettek
vizsgát. A 41 fő jelentkezőből 31 fő zárta
sikeresen a napot. Következő vizsga időpontja: 2009. szeptember 30.
Szervezetünk a Vadászszövetséggel és a
B.-A.-Z. megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával
közösen az érintett vadászatra jogosultak és
hivatásos vadászaik részére vaddisznó sertéspestis elleni védekezés témakörében
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azonban a vadászetika nem annyiféle,
ahány vadász van. Egységes gondolkodásmóddal, egymás megértésével, a közvélemény is egy „kulturált csoportnak” fogad
el minket, vadászokat.
Vendégvadászok felé a vendéghívásra
vonatkozó etikai szabályok betartásának
jelentősége azért is fontos, mert a messziről jött ember nem csak a személyünkkel
kapcsolatos tapasztalatokat viszi magával, hanem kialakul benne egy kép társaságunkról, vadgazdálkodásunkról, külföldi esetében hazánkról is.
Bármilyen jellegű vendégvadászaton
veszünk részt, a kölcsönös tisztelet és
a figyelmesség minden esetben kijár a
vadásznak és a vadásztatónak egyaránt. A
megbeszélt találkozó helyét és időpontját minden esetben be kell tartanunk,
várnunk és köszöntenünk kell vendégünket. Az éppen jelenlévő vadásztársainkat mutassuk be az általános etikai szabályoknak megfelelően és mi magunk se
feledkezzünk meg róla. Kérdezzük meg,
szüksége van-e bármire. Érkezése után
tájékoztassuk a programokról, a helyszínről és minden más fontos tudnivalóról.
Autónk, ruházatunk mindig legyen
tiszta, hidegben gondoskodjunk plédről, meleg teáról. Ha több lehetőség is
adódik a vadászati módok tekintetében,
engedjük, hogy a vendég válasszon. A
programokat vendégünk életkorához és
vadászatban való jártasságához igazítsuk.
Még a vadászat megkezdése előtt ajánljuk
fel a próbalövés lehetőségét.
Sikeres vadászatot követően az elejtett
nagyvad szájába helyezzünk utolsó falatot, a lövés helyére sebtöretet, a vadásznak pedig kalapunkon adjuk át az őt
megillető töretet.
Kalapunk levételével adjuk meg a
végső tisztességet az elejtett vadnak.
Különös gonddal készítsük el a terítéket,

legyen kürtös, lobogjon a tűz, teremtsük meg a fotózás lehetőségét. A vendég
ugyan az elejtett vadért fizet, azonban
nemcsak a trófeát viszi haza. Élményeket
és emlékeket gyűjt, melyekért szintén a
vadásztató a felelős.
A vendégnek kijáró tisztelet kölcsönösen megilleti a kísérőjét is. Vendégvadászként soha ne erőltessünk meghívást,
pontosan érkezzünk. Ne válogassunk, ne
kritizáljunk, csak azt a vadat lőjük meg,
melyet valóban nekünk szántak. Élvezzük akkor is a vadászatot, ha eredménytelen, vegyük észre a táj és a vadászterület szépségét.
Vadászaton soha ne intézzük üzleti
ügyeinket, némítsuk le mobiltelefonjainkat. Fizető vendégként is mindig ugyanazon szabályok vonatkoznak ránk is,
mint bármely más vadásztársunkra, anynyiban különbözünk, hogy számunkra
kötelező az előzetesen készített szerződésben foglaltak betartása.
Segítségünket a vadászat során ajánljuk fel anélkül, hogy erre külön figyelmeztetnének minket, és soha ne feledkezzünk el megköszönni a vadászatot és a
siker örömét osszuk meg másokkal is.
Persze sorolhatnánk több oldalon
keresztül, hogy mi is az, ami illik, nem
illik, de gondos vendég és vendéghívó mindig alaposan felkészül egy ilyen
alkalomra és kölcsönösen igyekszik egymás számára tökéletessé tenni a vadászatot. Vendéget hívni, vendégvadásznak
lenni egyaránt felelősség. Ha jól szervezett, korrekt és sikeres volt a vadászat, az
üzleti jellegű kapcsolatot szinte észrevétlenül átszövik az emberi baráti szálak. Így
születik a visszatérő vadászvendég és sok
esetben egy-egy életre szóló barátság.
Bótáné Batta Olga
Etikai bizottság tagja

HÍREK
továbbképző értekezletet szervezett.
Dr. Joó Jenő, ny. igazgató főállatorvos,
az MGSZH Központ járványügyi megbízottja szólt a vaddisznó állományok klasszikus
sertéspestistől való mentesítésének időszerű feladatairól, Dr. Hajtós István, hatósági
főállatorvos pedig ismertette a feladatokat a
sertéspestissel fertőzött régióban.
Hasznos szakmai vita alakult ki az aktuális problémákról a gyakorlati tapasztalatok elemzésével, mely alapján több felszínre kerülő kérdés is tisztázásra került.
Az értekezleten elhangzottakról, teendők-

ről ezt követően minden érintett hivatásos vadász részére egy összefoglaló körlevél
került kiadásra.
Területi szervezetünk megfelelő érdeklődés esetén, 35 év alatti vadászok részére november hónapban szakmai vitafórumot, összejövetelt kíván szervezni vadászati
etika-etikett témakörében. Kérjük ezért,
hogy részvételi szándékukat, és esetleges
más témajavaslatukat felénk jelezni szíveskedjenek. Tel.: 46/504-125, 46/504-126.
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TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS

MÓDOSULT A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT
A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LV. TÖRVÉNY!
A jogszabály teljes szövegét terjedelmére tekintettel nem áll módunkban közreadni, a lényegesebb elemeket emelnénk ki. A törvénymódosítás
komplett tartalma elektronikus formában letölthető az FVM honlapján a
jogszabályok menüpont alatt a 2009.
évi XXVIII. egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló bekezdésben.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A vadászterületen elejtett, elfogott
vad (ideértve annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jogszerűen gyűjtött tojása, az elhullott vad teteme a jogosult tulajdonába kerül. A más
vadászterületről átváltott sebzett vad - a
vadászatra jogosult hozzájárulásával - a
sebzés helye szerinti jogosult tulajdonába kerül, ha – a vadászatra jogosult
hozzájárulásával - utánkeresés során
ejtik el vagy elhullottan fellelik.”
(4) A Vtv. 12. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földtulajdonosok vadászati
közössége a vadászati jog gyakorlásával,
hasznosításával kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan
perelhet és perelhető. A tulajdonosok
(1) bekezdés szerint megválasztott és
a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett - hatósági igazolással rendelkező - képviselője külön meghatalmazás
nélkül a vadászati közösség ügyeiben
eljárva a vadászati közösség nevében
jogokat szerezhet, és kötelezettségeket
vállalhat, képviseli a vadászati közösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve
bírósági eljárásban és más szervek előtt,
valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszűnése esetén a
tulajdonosok a 14. §-ban foglalt eljárás
szerint kötelesek hatvan napon belül új
képviselőt választani.”
(5) A Vtv. 12. §-ának (4)-(5) bekez-
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dése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak
kivételével a földtulajdonosok vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a földtulajdonosok gyűlését.
(5) A vadászterület határának megállapítására irányuló - ide nem értve
vadászterület szétválasztására vagy
vadászterületek egyesítésére, továbbá
szomszédos vadászterületek közös határának egyezséggel történő módosítására vonatkozó - földtulajdonosi gyűlés
legkorábban a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének lejártát megelőző
egy évvel, legkésőbb a vadgazdálkodási
üzemterv érvényességének lejártát megelőző hatvan nappal hívható össze.”
(6) A Vtv. 16. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy haszonbérlő - az (1) bekezdés c) pontja szerinti haszonbérlő
kivételével - legfeljebb egy vadászterület vadászati jogára köthet érvényesen
haszonbérleti szerződést.”
(10) A Vtv. a következő 25/A. §sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Vadfarm létesítése
25/A. § (1) A vadfarm vadászterületen vagy vadászterületnek nem minősülő földterületen vad élelmiszer előállítása céljából történő tartására szolgáló
létesítmény.
(3) Vadfarmon vadászni tilos.
(11) A Vtv. 28. §-ának (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilos
a) a madárfajok fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy
elpusztítása,
b) a vadászható madárfajok tojásainak természetből való gyűjtése, valamint az így gyűjtött tojások birtoklása
még üres állapotban is,
c) az emlősök kotorékainak és egyéb
zárt búvóhelyek füstképzéssel történő
zavarása, illetve elgázosítása.

(5) Nem minősül a (4) bekezdés b)
pontja szerinti gyűjtésnek a vadászatra jogosult által fészekmentés céljából
végzett vadvédelmi tevékenység.
(12) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászati hatóság - közösségi
jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában állat-egészségügyi, vadvédelmi,
illetve állományszabályozási okból is a mérgező hatású anyagok használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív
méreg alkalmazását.”
(14) A Vtv. 37. §-a a következő (2)
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a §
meglevő rendelkezésének megjelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) A külön jogszabály szerint meghatározott vizes területeken és azok
védősávjában az ólomsörét használata vízivadvadászat során tilos. Amenynyiben védősáv nem kerül kijelölésre,
a vizes terület határterületén a vadászat
oly módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kilőtt ólomsörét
ne hulljon vissza.”
(15) A Vtv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a „Vadászati idény és vadászati tilalmi idő”
alcím alatt a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38. § (1) A vadászati év az év március hónap első napján kezdődik és
a következő év február hónap utolsó napjáig tart. A vadászati idény az a
naptári időszak, amely a vadászati éven
belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét (a továbbiakban: vadászati
idény). A vadászati idényt a miniszter
a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.
(2) A vadászati idényen kívüli időszak
(a továbbiakban: vadászati tilalmi idő)
alatt - a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetek kivételével - a vadfajt kímél-
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ni kell. Azt a vadfajt, amelyre a miniszter vadászati idényt nem állapít meg, a
vadászati éven belül kímélni kell.
(3) A vadászati hatóság - közösségi
jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint a) vad-, illetve állományvédelmi
okból a vadászati idényen belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja, vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;
b) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadászati tilalmi időben
vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a vadászatra jogosultat.
(4) A vadászható madárfajok egyedeire, a fészekrakás és fiókanevelés időszakában, illetve a szaporodási időszakban
- vonuló fajok esetében a fiókanevelési
területükre történő visszatérésük során
is - tilos vadászni.
38/A. § (1) Amennyiben nincs más
kielégítő megoldás és az érintett vadászható vadfajok állományának a (6)
bekezdésben meghatározott kedvező
védelmi helyzete nem sérül, közösségi
jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati hatóság a szükséges
mértékben és módon a 28. § (4) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében, a
38. § (3) bekezdésében és a 39. § (3)
bekezdésében foglalt tevékenységeket a
következő – madárfaj esetében csak az
a)-f) pontban szereplő - okból engedélyezheti, illetve rendelheti el:
a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében,
c) a növényi kultúrák, a termés, az
állatállomány, az erdők, a halállományok, a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében,
d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából,
e) egyes vadászható madárfajok - az
érintett állomány nagyságához mérten kisszámú szelektív befogásának, tartásának, illetve hasznosításának érdekében,
f) a vadon élő állatok és növények,
valamint a természetes élőhelyek védelme érdekében, vagy
g) más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a
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köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági
döntésben meg kell határozni:
a) a vadfajt és az egyedek számát,
b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit,
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható,
d) a tevékenység időtartamát, és
e) a tevékenység vadászati hatóság
általi ellenőrzésének módját.
(3) A vadászati hatóság az engedélyes (kötelezett) részére a tevékenység
végrehajtásáról jelentéstételi kötelezettséget ír elő.
(4) A vadászati hatóság az (1) bekezdés alapján végzett tevékenység lefolyásáról és eredményéről
a) a vadászható madárfajok esetében
évente;
b) az a) pont alá nem tartozó többi
közösségi jelentőségű vadászható vadfaj esetében kétévente a miniszter által
átadott adatok alapján a természetvédelemért felelős miniszter útján jelentést
küld az Európai Bizottság részére.

(18) A Vtv. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Vtv. az „A kár
megállapítása” alcím alatt a következő
81/A. §-sal egészül ki:
81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár)
megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén
az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül kell közölni a kárért
felelős személlyel.
(2) Ha a károsult és a kárért felelős
személy között az (1) bekezdés szerinti
közléstől számított 8 napon belül nem
jön létre egyezség a kár megtérítéséről
és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) nyolc napon belül írásban
vagy szóban kérelmezheti a károsult és
a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési
eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló tör-

Húszezer forintos bírságra számíthat az, aki láncfűrésszel megy kirándulni
az erdőbe – egyebek mellett ezt tartalmazza az erdőt védő bírságokról szóló
kormányrendelet. A parlament áprilisban fogadta el az erdőtörvényt, amely
meghatározza azt is, hogy mikor kell erdőgazdálkodási, illetve erdővédelmi
bírságot kiszabni. A bírság mértékének megállapítását viszont a kormányra
bízza a törvény, így született meg a mostani rendelet. Mindkét bírság alapja
az erdővédelmi járulékalap (eja), amelyet 100 ezer forintban határoz meg a
kormányrendelet. A bírság konkrét összege a rendeletben leírt szorzószám
és az eja – a 100 ezer forint – szorzata. Például, aki bejelentés nélkül termeli
ki a saját erdejében a fát, erdőgazdálkodási bírság gyanánt köbméterenként
100 ezerszer 0,2, azaz 20 ezer forintot tartozik fizetni. Ez a fa piaci árának a többszöröse. Aki pedig nem szakszerűen neveli a faállományt, annak
a bírsága hektáronként 100-200 ezer forint lehet. Erdőben való legeltetés
esetén a károsított terület nagysága és a károsodás mértéke szerint a bírság
30-300 ezer forintig terjedhet. Aki az erdőbe – látogatóként, azaz kirándulóként – fél kilogrammosnál nagyobb fejszét visz magával, az 10 ezer, míg
aki motorfűrészt visz magával, 20 ezer forintos erdővédelmi bírságot fizet.
A vadászok sem maradnak ki az erdővédelmi bírságból. Amennyiben a vad
a felújított erdőben a vezérhajtások több mint 30 százalékát károsították,
akkor a vadászatra jogosult hektáronként 20-200 ezer forint bírságra számíthat. Aki három éven belül ismételt jogsértést követ el, annál a bírság alsó
és felső határa is a kétszeresére emelkedik.
Forrás: MTI/ForestPress
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vény szerinti igazolási kérelemnek van
helye.
(3) A kár megállapítását a miniszter
által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző öt munkanapon belül
rendeli ki.
(4) A kár becslését - a miniszter által
rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint
– a kirendeléstől számított öt munkanapon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a
kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná
válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.
(5) A szakértő köteles a kárbecslésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a
szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyv-

ben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár
megtérítésére vonatkozóan.
(6) Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt
feltételeknek, nem sérti a közérdeket,
mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását,
a felek által előlegezett eljárási költség
felek általi viselését, a kártérítés (eljárási
költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az
egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

(25) A Vtv. 84. §-a (1) bekezdésének
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:]
„b) a vadász, ha a vadászat rendjét
neki felróhatóan megsérti;”

(7) Ha a felek között nem jött létre
egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a
jegyző az eljárást megszünteti.

(30) A Vtv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) A miniszter a feladat- és
hatáskörébe tartozó, a vad védelmét, a
vadgazdálkodást, a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő kérdésekben
véleményező, javaslattevő tevékenységet
ellátó Országos Vadgazdálkodási Tanácsot, valamint területi vadgazdálkodási
tanácsokat (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Tanács) hoz létre.

(8) A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) A Vadgazdálkodási Tanács a
miniszter felkérése alapján véleményt
nyilvánít a vadászati jog gyakorlását,
hasznosítását érintő szakmai kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekről.”

„…puskámmal elindultam egy zegzugos, izgalmas, magányos,
de csodaszép ösvényen, melyet azóta sem hagytam el soha.”
Wass Albert, a XX. század méltatlanul mellőzött,
de ma egyre inkább elismert írófejedelmének „A
titokzatos őzbak” című novellájából idézve emlékezünk Nagy Lajosra.
A mindannyiunk által megbecsült és szeretve tisztelt vadásztársunk negyven évig vadászott. Vadász
volt a szó igazi, nemes értelmében. Generációkon
átörökölve hozta magával e szenvedélyét, ami szinte életszemléletévé vált. Ezirányú lehetőségei kezdetben korlátozottak voltak, de később annál jobban
kiteljesedtek.

Nagy Lajos
1933-2009

ismerte, ápolta, gyűjtötte a vadászirodalmat. Könyvtára
magas színvonalon gyarapodott.
Számos vadászbarátja volt. Sokan ismereték. Sokszor elismerték. Kitüntetései a Nimród érem, a Hubertus kereszt arany fokozata, valamint B.-A.-Z. Megye
Vadászatáért érdemérem.
Mindemellett erősen nemzeti érzelmű ember, hazaszeretete, magyarsága állandóan sugárzott belőle. Konzervatív szemléletében viszont az örök értékrend jelent
meg.

Közösségi tevékenysége pedig épp a 25. éves
évfordulóját most ünneplő Miskolci Vadászklubnál
csúcsosodott ki. Mint a klub titkára, a vadgazdálkodás és a vadászati kultúra szinte minden jelentős
személyiségét meghívta Miskolcra. Ennek a műhelynek kezdeményezője, irányítója, szervezője, motorja volt haláláig.

Magas, büszke termete, örökké mosolygós derűs
ábrázata, példamutató vadászias megjelenése belénk
vésődött. Racionális, földönjáró ember volt. Szavai az
igen-igen, nem-nem síkon mozogtak. Nála a fekete fekete, a fehér fehér volt. Nagy Lajos tanár – állt a névtábláján és a telefonkönyvben. De azt is jelölhette volna:
Nagy Lajos vadász. Utolsó, 113. őzbakját épp egy éve,
a végzetes betegség megjelenése előtt ejtette el.

Hagyománytisztelet, szakmai ismeretszerzés,
vadászetika, tanulmányutak határon innen és túl.
Gyönyörű időszakot éltünk át Vele együtt. Kiválóan

Lajos bácsi, utolsó vadászüdvözlettel búcsúznak
vadászcimboráid. Isten megáldjon az örök vadászösvényeken!
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BESZÁMOLÓ
az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezet 4 éves tevékenységéről
Hasonlóan mint más megyékben,
úgy Borsod megyében is, idén őszszel kamarai választásokat kell tartani, mivel a korábbi tisztújítás óta
eltelt egy négy éves időszak. Ezen
időszak alatt a „folyamatosság és
megújulás” gondolatsorának következetes érvényesítésével és a Vadászszövetséggel történő szoros együttműködés kihasználásával számos új,
dinamikus elemet próbált a területi
szervezet vezetése beépíteni a kamara munkájába. Úgy véltük, hogy a
vadászati közélet és kultúra, vadgazdálkodásunk szakmaisága, érdekvédelmi tevékenységünk, és maga a
Vadászkamara is annyit ér, amennyi
tartalommal megtöltjük! A társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk azon múlik, hogy milyen
tenni akarással és jó értelemben vett
szakmai alázattal képviseljük érdekeinket.

Megyei kamarai szervezetünk taglétszáma 3529 fő, melyből 3250 fő
a sportvadász, 279 fő pedig a hivatásos vadász osztály tagja. Évente
átlagosan 200 új vadász vizsgáztatását szervezzük meg. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. Tagjaink
kedvezően, 1000 Ft-ért köthetik meg
az éves vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat az OTP Garancia Biztosítóval. Ezen túlmenően
a megyénkbe érkező külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást kötni, segítve ezzel a vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi
tevékenységét.

Az elmúlt években, a kamara
megyei szervezetének, a területmegújítások miatt kialakult feszült, zaklatott és mind érzelmileg, mind pedig
az érdek viszonyokat is tekintve túlhajtott időszaka mellett egy nagyon
sokrétű, a tagság által is támasztott
elvárásoknak kellett megfelelni. Ez a
közfeladatok megszervezését, a szervezeti élet megfelelő kialakítását és a
működés személyi feltételeinek biztosítását is jelentette.

Felismerve a társasvadászatokon
résztvevő vadászatvezetők képzésének szükségességét több alkalommal, a csongrádi Diana Vadász
Szakképző Iskolával együttesen
vadászatvezető képzést bonyolítottunk le.

KÖZFELADATOK
Folyamatosan szerveztük törvény
által előírt kötelező feladatainkat, a
vadászvizsgákat, a vadászkutya alkalmassági vizsgákat. A Vadászszövetség által üzemeltetett Vadászok Háza
biztos hátteret és otthont nyújt
munkánkhoz. A felújításából adódó
meggyorsult ügyfélkiszolgálásnak és
új programjainknak köszönhetően
ma már zökkenőmentesen és várakozás nélkül zajlik a vadászjegyek
érvényesítése. A vadászok ebbe a
megújult környezetbe szívesen térnek be eszmét cserélni, tanácsot,
segítséget kérni.
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TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKFELADATOK
Hivatásos és sportvadászok részére több esetben vadhúsvizsgáló
képzést és vizsgát is szerveztünk.

Minden év során hivatásos
vadászaink részére neves, országos
szakelőadók bevonásával továbbképzéseket valósítunk meg. A
továbbképzések mellett folytattuk
a már hagyományos hivatásos vadászok „zöldbetűs” vadásznapját, amikor is a szakmai programok mellett
versenyt is megszervezünk, valamint
meghívjuk a feleségeket, gyermekeket is, hogy a különböző programok kapcsán az egész család ki tudjon kapcsolódni.
Minden évben rendszeresen, az
éppen aktuális témában vadgazdálkodói konferenciákat szervezünk,
melyre a hivatásos vadászokon kívül
minden sportvadászt és érdeklődőt
is szeretettel várunk.
Kérdőíves felmérést készítet-

tünk a hivatásos vadászok munka
és életkörülményeiről, melyet kiértékelve felhívtuk a vadászati hatóság
figyelmét, hogy melyek azok a pontok, amely ellenőrzése és megkövetelése fontos feladat az alkalmazó
vadászatra jogosultak esetében.
„Tudnivalók a vadászbalesetek
megelőzéséhez” című információs kiadványt készítettünk megyénk
vadászai számára, mely minden
vadász részére a vadászjegy érvényesítésekor díjmentesen került átadásra.
VADÁSZATI KÖZÉLET VADÁSZATI KULTÚRA
A közfeladatok zavartalansága és
a törvényes szervezeti működtetési
rendszer mellett az elmúlt években
egy igen sokszínű, sokrétű, sokakat
érintő és megérintő vadászati közélet aktivitás alakult ki, amely nagy
eredmény. Tudtuk, hogy sok egyéb
mellett igény és érdeklődés van
nagyon sok új elemre, mely korábbi ciklusban nem valósult meg. Ez
vezérelt minket a különféle rendezvények megvalósítása kapcsán, és az,
hogy a megye összes vadásza részére
nyújtsunk valamit.
Több esetben szer veztünk
vadászkürtös tanfolyamot, egyhetes bentlakásos formában. A résztvevők, napi 6-8 órában ismerhették
meg, illetve sajátíthatták el a vadászkürtölés alapjait.
A 25 évvel ezelőtt, 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei Intézőbizottságának kezdeményezésére
megalakult Miskolci Vadászklub
működését továbbra is támogatjuk. A negyedévszázados működésre ünnepi külsőségek között és egy
kiadvány megjelentetésével is megemlékeztünk.
Hasonló a célja a megyei vadásznapunknak is, melyet minden
évben a megye más-más helyszínén
rendezünk meg a vadászó és nem
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vadászó társadalom számára.
A vadásznapokon zajló állandó
és kísérő programok mellett hagyományt teremtettünk a minden évben
(2007-ben és 2009-ben két helyszínen is) több napig nyitva tartó
vadászati és trófeakiállításból,
egy erdei-mezei életkép, dioráma
kiegészítésével együttesen. A kiállításokon többszáz agancs, agyar, szarv
és preparált állat kerül bemutatásra,
mely mindig a legnagyobb népszerűségnek örvend. Megyei vadásznapjaink mellett Putnokon, nemzetközi vadásznapot is rendeztünk.
A hivatásos vadászok napja
melletti gyermekprogramokon
túl 2008-ban a Vadászati Kulturális Egyesülettel közösen, az ifjúsági szakbizottságunk koordinálásával
Telkibányán szarvasbőgő ifjúsági tábort szerveztünk, 30 gyermek
részvételével. Idén júliusban egyhetes nyári vadásztábort is lebonyolítottunk, továbbá szeptember folyamán újra megszervezésre kerül a
szarvasbőgő tábor is.
Újra felélesztettük, és minden év
februárjában megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat,
melyet 2007-ben országos rendezvényként közösen valósítottunk meg
az Országos Diana Vadászhölgy
Klubbal.
ÉRDEKKÉPVISELET ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
Az elmúlt években több olyan
kérdés került felszínre, amelyben
a szervezetünk hallatta hangját és
megkísérelte érvényesíteni a tagok
igényeit. E tevékenység keretében
több esetben véleményeztük a vadászati törvényt, valamint a végrehajtási rendeletében kezdeményezett változásokat.
Gondot jelentett, hogy az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére valamennyi sportvadász számára kötelezővé akarták tenni a
pszichológiai vizsgálatot, melynek
megalapozatlansága miatt tiltakozásunkat fejeztük ki. Ez az indokolatlan elképzelés egyébként ellentétes az Európai Unió gyakorlatával
is. Az elképzelés a kamarai munká19. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

nak is köszönhetően lekerült a napirendről.
A lőfegyverekről szóló törvény
és korm. rendelet tervezet is folyamatos egyeztetések alatt állt. Az ígéretek szerint az Európai Parlament
e tárgykörben várható végszavazásának elemei kerülnek majd beépítésre, melynek rendelkezései ránk
nézve is kötelezőek, de egyben kedvezőbbek lesznek.
Együttműködési megállapodást írtunk alá a Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ez a megállapodás az elmúlt éveket követően
tényleges, érdemi együttműködés
feltételeit teremti meg. Rögzítettük
azt, hogy 45 nappal a fegyvertartási engedély lejárata előtt, telefonon
vagy írásban a rendőrhatóság felhívja a vadász figyelmét, hogy határidő
mulasztás esetén milyen konzekvenciákkal kell számolni. Hasonlóképpen tartalmazza a megállapodás,
hogy vad- gépjárműütközés esetén a
vadászatra jogosult képviselőjét értesíteni kell.

feladatainknak tekintettük. A megye
vadásztársadalmának tájékoztatására a megújult, kibővített lapterjedelmű Vadász Hírmondó újságunk
szolgál, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal
jelentettük meg, április, szeptember
és december hónapokban, eljuttatva
a megye valamennyi vadászához.
A 85 ezer példányszámú Minap
című magazinban, mely Miskolcon
és vonzáskörzetében ingyenes jelenik meg, két-három hetente, Vadászkürt címmel vadászati témájú rövid
hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással jelentkezünk.
A vadászat bemutatása, ismertetése, a balesetvédelmi előírások
fokozott betartására való figyelemfelhívás volt a témája azoknak az
apróvad bemutató vadászatoknak, melyet már két alkalommal is
megvalósítottunk a rádió, Tv és sajtó
számára. Ugyanígy újságírók részére
szarvasbőgés idején tanulmányutat, bemutatót szerveztünk.

Folyamatosan figyelemmel kísértük és kísérjük a vaddisznó-állományokban a sertéspestis megelőzés alapján kijelölt megfigyelési
zónában folyó tevékenységet, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az
abban a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük. Több országos,
regionális és megyei értekezleten vettünk részt, melyből többet mi kezdeményeztünk. Több beadványt is
készítettünk, mind az FVM, mind
az Állategészségügy, mind az országos Kamara felé.

Sajtóreferensünk kapcsolatot
tart a helyi sajtóorgánumokkal, szervezi a sajtótájékoztatókat, lehetőségeket keres a helyi médiákban közérdeklődésre számot tartó hírek,
információk megjelentetésére.

A megyei kamarai szervezet a
napi munkák részeként mind az
Országos Magyar Vadászkamaránál,
mind más szervezeteknél (Vadászati Hatóság, Rendőrhatóság, Természetvédelem, VPOP) folyamatosan
képviselte a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei vadászok érdekeit.

Az elmúlt négy év során az vezérelte és vezérli mind a vezetőség,
mind a bizottságok munkáját, hogy
a ciklus elején felvállalt „folyamatosság és megújulás” jegyében a vadásztársadalom egységét védve, a kollektív bölcsességre támaszkodva és
a személyes ambíciókat félre téve a
megye vadászai érdekében hozzák
meg döntéseiket és végezzék tevékenységüket, hogy maradéktalanul
megfeleljenek a ciklus elején megszavazott bizalomnak.

KOMMUNIKÁCIÓ
A korábbi években sokszor és
jogosan említett vadászati kommunikációs hiányosságaink javítását is fő

A tájékoztatási tevékenység még
további előtérbe helyezéséért szerződést kötöttünk a Magyar Rádió
ZRt-vel is, „Vadászkürt – Dianák
és Hubertusok” című rádióműsor
közös gyártása és sugárzása tárgyában. Adásunk három megyében fogható a Kossuth rádió hullámsávjain.
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VADÁSZKUTYA
VIZSLÁKRÓL

INFÓ

ÁLTALÁBAN

10 év óta foglalkozom vizslák vadászatra való felkészítésével, képzésével,
és az ezen időszak alatti tapasztalataimat szeretném most az olvasóval megosztani.
Mindenekelőtt a legfontosabb véleményem az, hogy olyan vadász vadászszon kutyával, aki szorgalmas, határozott, következetes, nem sajnálja az
idejét a kutyájával tölteni és gyakorolni, továbbá anyagilag is tud rá áldozni!
Hazánkban elsősorban magyar és
német vizslával vadásznak, amely két
fajta mentalitása, viselkedése nagyban
eltér egymástól, ezért nagyon fontos
a helyes fajtaválasztás! A magyar vizsla egyébként kiváló vadászkutya egy
kezdő vadásznak is, mert természete
nyugodtabb, kapcsolattartóbb a gazdával. Lassabb, de nem olyan makacs,
mint a német vizsla. Sajnos a divat irányába történő, és a munkavonalat háttérbe szorító szaporítás miatt több esetben sikerült tönkre tenni egyes kutyák
vadász készségeit. A rövidszőrű magyar
vizslák között sok a lövésfélő, labilis idegrendszerű kutya, éppen ezért
kiválasztása nagy körültekintést igényel
a leendő kutyás vadásznak! A drótos
magyar vizsla kicsit keményebb, talán
olykor konokabb, mint a rövid szőrű,
viszont a vizet jobban kedveli, és következetes neveléssel, kezelhető, engedelmes kutya válik belőle.
A rövid szőrű német vizslát nem
kezdő vadásznak, hanem kifejezetten
olyan vadásznak ajánlom, aki tudja
vele tartani a lépést! Gyors, határozott,
kiváló orra van, szeret időnként magának is vadászni, ezért kell a kemény
kéz. Sokat kell vele gyakorolni, folyamatos tréninget kíván a kutya, de ha
be van dolgozva, munkája pontos, ritkán téved. Hátránya a makacssága és
kissé önfejűsége, de helyes neveléssel ez
orvosolható.
A drótos német vizsla hasonló a
rövid szőrű változathoz, de talán még
keményebb, ezért úgyszintén határozott és hozzáértő gazdát kíván a nevelése. Dúvadazásra is kiváló!
Fontosnak tartom, hogy csak szár-
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mazási lappal vásároljunk kutyát, mert
így nyomon lehet követni az ősöket. A
törzskönyvön elsősorban a szülők munkavizsga bejegyzését követeljük meg, ne
csak a küllem minősítést figyeljük, mert
így jóval nagyobb az esély arra, hogy a
kölyök örökölni fogja szülei vadászati
alkalmassági vonalát is!
Egy jó kutyának ára van, de ne
felejtsük el, hogy 10-13 évre vásárolunk,
tehát ne sajnáljuk érte az összeget. Egy
jó tenyésztő sokat áldozott a szülőkre, ezért fogadjuk el, hogy jó kutyához
olcsón nem fogunk hozzájutni. Persze
vannak kivételek, de ez sokszor csak a
szerencsén múlik.
Ha felnőtt és képzett kutyát vásárolunk nagyon fontos, hogy alaposan
nézzük meg a kutya munkáját területen! Én magam mikor kutyát képzek
ki, mindent lépésről lépésre elmondok, bemutatom a jeleket, gyakorlatokat. Tapasztalatom, hogy sokszor a gazdák idő vagy energia hiányában nem
gyakorolják a betanított feladatokat, és
így a kutya hamar elfelejti azt, és ez
csak a vadászati szezon elején derül
ki, sok bosszúság árán. A képzett vizsla is folyamatos gyakorlást kíván egész
évben, min. heti 2 alkalommal, mivel
a kutya a tudását folyamatosan szinten
kell tartani! Nagyon fontos, hogy egy
frissen képzett vagy képzetten vásárolt kutyával addig ne menjünk vadászni, míg stabilan nem dolgozik nekünk
minden körülmények között! Első szezonos vizslával, mégha képezve is van,
ne menjünk nyúlra vadászni, mert a
többi kutya elhúzza magával, és ez sokkal többet árt, mint használ! Célszerű
bokrászásos formában vadászni, mert
így jobban tudunk figyelni a kutyánkra kevés zavaró tényező mellett, és a
hibákat is időben tudjuk korrigálni.
A képzés ideje kutya képességeitől
és konokságától függően kb. 3-4 intenzív hónap, ami azt jelenti, hogy minden nap kell a kutyával foglalkozni.
Fontos, hogy a kutya állandó gyakorlás alatt legyen. A képzés anyagi része
nyilván nem olcsó, de vegyük figyelembe ez egy olyan „szakma” amit nagyon
nehéz megtanulni, továbbá sok kitartást és szorgalmat igényel. A vadász-

kutya képzés egy bonyolult és összetett folyamat, ahol apró lépésekből fog
kialakulni a végleges kép, de a lépéseknek sora van, amit nem lehet felcserélni. Tehát, értékeljük és ismerjük el a jó
kiképző munkáját, mert sajnos vannak,
akik nem ezt teszik, alkudoznak, és
kételkednek az ember szavában.
Tévhit az, hogy növendék vizslánk
majd vadászat közben a többi kutyától megtanulja a fogásokat, egy dolgot
fog megtanulni, kiváló vad üldöző és
a vadászatot és társaink szórakozását
zavaró vizslánk lesz.
Éppen ezért rendkívül fontosnak
tartom, hogy minden vadászó kutyának legyen vadászati alkalmassági vizsgája (VAV), mert ez már egy jó szűrő,
egyébként meg a vadászati jogszabály
szerint ez kötelező érvényű is. Tavaly
megrendezett VAV vizsgán Miskolcon
13, Borsodivánkán 24 kutya tett sikeres vizsgát amit én biztatónak tartok,
a gazdák kicsit komolyabban kezdik
venni a vizsga jelentőségét!
Értékeljük tehát a jó vadászkutyákat, mert nélkülük nem tudnánk eredményesen vadászni! Egy vadászat kutya
nélkül sohasem lesz egész és mi is szegényebbek leszünk nagyon sok élménynyel!
Kiss Zoltán
kutyakiképző
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VADÁSZSZÖVETSÉGI
Vadászszövetségünk - az ellenőrző
bizottság munkáján túl - gazdálkodását független könyvszakértő bevonásával is megvizsgáltatta.
A vizsgálat alapján Dr. Gaál Géza
megállapította: „A szövetség 2008. évi
mérlege, eredmény-levezetése 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 kapcsolatos könyvelését
elkülönítetten kezeli a vállalkozási célú
bevételekkel és kiadásokkal.
Mindezek alapján a 2008. évi egyszerűsített beszámoló valódiságáról,
valamint a gazdálkodás szabályszerűségéről e jelentés elkészítésével meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.”
***
Előző számunk megjelenésével
egyidőben, május 7-én választmányi
ülést tartott szervezetünk. A választmányi ülésen az első napirend keretében az elnökség beszámolt a vadászszövetség 2008. évi tevékenységéről és
a 2009. évi feladatokról. Tájékoztatót
adott a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2009. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2008. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző
Bizottság és a Szakbizottságok beszámolója.
A határozathozatalok után került
sor az alapszabály módosítására, melybe a TEÁOR számok módosulása miatt
egy-két aktuális változtatás került.
A Szövetség választmánya az ülés

SZARVASBŐGŐ

HÍREK

során pontosította tagjegyzékét is. Egyhangú döntés értelmében 2009. május 7től a következő vadgazdálkodókat vette
fel tagjai közzé: BM Tiszamenti Kft,
650600 sz. FTVK, Megyaszó Mag Kft.
A megváltozott körülményekre és
területmegszűnésekre tekintettel 4 vadgazdálkodó esetében vették tudomásul
a küldöttek a megszűnést, kilépést, és
2 társasággal szemben kezdeményezték
a törlést. A módosításoknak köszönhetően jelenleg 79 tagszervezete van Szövetségünknek.
***
Felnőttképzési oktatás keretében
vadászvizsga felkészítő tanfolyamot
tartottunk június 8-tól 19-ig. A képzés során a hallgatók megismerkedhettek a vizsgán megkövetelt tananyaggal,
a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel,
ismereteivel, továbbá a fegyverismeret
és biztonságos fegyverkezelés szabályaival. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren és a közelmúltban
vásárolt számítógépes virtuális vadászati program segítségével biztosítottuk.
***
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete szalonka
monitoringgal kapcsolatosan június
26-án, Gödöllőn, koordinátori tanácskozást hívott össze.
Bemutatásra kerültek az azidáig
feldolgozásra került vizsgálati eredmények, valamint megvitatásra került
az őszi monitoringozás szükségessége is.
Ezután Rácz Fodor Gábor az FVM
képviseletében, a módosított jogszabályi háttérre tekintettel, ígértet tett a

IFJÚSÁGI TÁBOR

A Vadászkamara ifjúsági szakbizottsága szeptember 18 - 20-ig szarvasbőgő
ifjúsági tábort szervez 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. Jelentkezés még korlátozott számban a Vadászkamara területi szervezeténél (Miskolc, Tass u. 18.), vagy Bótáné Batta Olgánál a 30/
6375455 telefonszámon.
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jövő évi tavaszi adatszolgáltatás mellett
- a monitoringban résztvevők számára a mintagyűjtésre is.
Az őszi monitoring az erdei szalonka tavaszi vadászatának derogációjához
legalább annyira szükséges, mint a tavaszi megfigyelés volt, hiszen e nélkül
nem igazolható a „nincs más kielégítő megoldás” legalapvetőbb derogációs
kritériuma.
A monitoring eredményeiről következő számunkban, a Gödöllői Egyetem végleges adatfeldolgozását követően
fogunk tudni számot adni. Amennyiben
azidáig is tájékoztatásra van szükségük,
hívják bizalommal Galambos Kálmánt
a 30/456-5756, vagy Tóth Á. Dénest a
30/239-4920-as telefonszámokon.
***
Jelentős problémát vet fel a vadászatra jogosultak életében mind a vad-gépjármű ütközés, mind a vadkárosítás és
annak megtérítése. Éppen ezért Szövetségünk bővítette szolgáltatási tevékenységét, aminek megfelelően az Agrorisk
Kft. biztosítási céggel társaságokat érintő káresemények kapcsán biztosítási ajánlatot dolgozott ki. Kérdés esetén, kérjük, keressék fel irodánkat, vagy
Müller Zsoltot, a Kft. üzleti vezetőjét a
20/570-1956-as telefonszámon.

UTÁNKERESÉST
VÁLLALNAK
Ruszinkovics Ferenc
(Felsővadász) 70/261-40-21
Kaczúr András
(Tolcsva) 30/263-55-08
Erdős Tamás
(Répáshuta) 20/926-10-86
Csontos Béla
(Telkibánya) 30/854-73-91
Leskó Tibor
(Miskolc) 30/922-4042
Szabó Ádám
(Szögliget) 30/986-2556
Oravecz Attila
(Szalaszend) 70/702-5228
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VADDISZNÓKARAJ

PIRÍTOTT ÚJBURGONYÁVAL
ÉS PÁROLT ZÖLDSPÁRGÁVAL
1 kg filézett vaddisznókaraj
4 szál rozmaring
1,5 kg újburgonya
0,5 l húsleves
2 csomag zöldspárga
1 dl olivaolaj
3 gerezd fokhagyma
2 evőkanál mustár
2 evőkanál barbecue szósz
2 evőkanál fehérbor
2 evőkanál méz
só, őröltbors
A szépen lehártyázott, megmosott
és szárazra törölt vaddisznókarajt megszórjuk gorombára tört feketeborssal
és sóval, majd a felforrósított olajon
hírtelen körbesütjük minden oldalát.
Ezután tűzálló tálba tesszük, vigyázva,
hogy az átemeléskor ne szúrjuk meg a
húst a villával. Ha ezzel megvagyunk,
kenjük be az egészet a zúzott fokhagymából, mustárból, sóból és a visszamaradt sütőzsiradékból készült keverékkel,
majd öntsük alá a húslevest, és lefedve
tegyük a 160 fokra előmelegített sütőbe kb. 1 órára.

Ha letelt az egy óra, tegyük az edény
aljára a sóval, vágott rozmaringgal, őrölt
feketeborssal és a maradék olajjal összekevert újburgonyát, helyezzük vissza rá
a húst, majd visszafedve süssük további 40 percig. Ezután vegyük le a fedőt,
kenjük meg a húst a barbecue szósz,
méz és bor keverékével, majd kb. 100120 fokra mérsékelve a sütő hőmérsékletét, pirítsuk meg a hús és a burgonya tetejét 10-15 perc alatt. Felszeletelés
előtt pár percig pihentessük a sültet,
majd a pirított burgonyával és zsenge,
lobogó citromos vízben 5 percig főzött
zöldspárgával tálaljuk.
BORAJÁNLÓ:
A Merlot és Cabernet Franc házasításából született cuvée bor a hoszszú hordós érlelésnek köszönhetően
mélybíbor színnel és komoly, vastag
tanninokkal rendelkezik. Összhatása fűszeres, mégis bársonyos, már-már
behízelgő, így kitűnő párja lesz a fűszeres sültnek és köretének.

BORSODI

VADÁSZRÁDIÓ

MIRE

SZABAD
VADÁSZNI?
SZEPTEMBER:
gímszarvas, őzbak, muf lon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, tőkés
réce, csörgő réce, szárcsa, balkáni gerle,
örvös galamb, róka, pézsmapocok,
nyestkutya, mosómedve, házi görény,
nyest, borz, aranysakál, dolmányos
varjú, szarka, szajkó
OKTÓBER – NOVEMBER:
gímszarvas (golyóérett bika okt. 31ig), dámszarvas, őz suta, gida, muflon,
vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán,
fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce,
csörgő réce, kerceréce, szárcsa, balkáni
gerle, örvös galamb (okt. 31-ig), róka,
pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve,
házi görény, nyest, borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó

VAV

VIZSGA

Kamarai szervezetünk vadászkutya
vadászati alkalmassági vizsgát (VAV)
rendez. Időpontok: • 2009. szeptember 26. Miskolc (Éles Tibor 70/3373898) • 2009. október 3. Borsodivánka
(Kiss Zoltán 20/275-4700)
Jelentkezni lehet: Miskolc, Tass u.
18. 46/504-125, vagy fenti telefonszámokon.

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 meghallgatható a www.radio.hu honlapon az MR6 „A Régió rádiója” menüpont alatt.

VADÁSZKÜRT
A MINAP CÍMŰ 85.000 PÉLDÁNYSZÁMBAN, MISKOLC ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN MEGJELENŐ, INGYENES MAGAZINBAN KÉTHETENTE VADÁSZATI TÉMÁJÚ RÖVID HÍREKKEL, AKTUALITÁSOKKAL, FIGYELEMFELHÍVÁSSAL JELENTKEZÜNK, MIND A VADÁSZOK, MIND A NEM VADÁSZÓ TÁRSADALOM SZÁMÁRA.
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VADÁSZTÁBOR

VADÁSZ HÍRMONDÓ

IFJÚSÁGI

VADÁSZTÁBOR

A Borsod Megyei Vadászkamara a
Vadászati Kulturális Egyesülettel közösen rendezte meg az első egyhetes
nyári vadásztáborát, melynek helyszíne
a telkibányai ifjúsági tábor volt. Mint
minden első nap egy táborban, itt is az
ismerkedéssel kezdődött volna a program, azonban a tavalyi szarvasbőgő
tábor után már régi barátként köszöntötték egymást a különböző megyékből érkező gyermekek.

DRÓTOS

MAGYAR

A tábor másnapján Pálházán reggel megnéztünk egy vadászati múzeumot, majd kisvonatra szállva Kőkapun keresztül egy erdészeti tanösvényt
látogattunk meg. Az állomásokon először erdészeti ismereteket halhattunk,
majd a Zemplénben élő nagyragadozókról tartott előadást Lontai László,
természetvédelmi őr. Pár gyerek bánatára nem sikerült megtudakolnunk,
hogy a környék hím hiúzának hol is
van pontosan az előfordulási helye,
viszont életmódjáról nagyon sok érdekességet hallottunk. A többi állomáson
távolságbecslés, trófeabírálat, vadnyom
azonosítás, valamint az erdő gyümölcseinek és terméseinek ismertetése várt
ránk.

A

Szerdán a három csapatra osztott
táborlakók magasles építésben és a
hazánkban előforduló récefajok kifestésében mérhették össze erejüket és tudásukat. Az álltaluk készített magasleseket
már az esti les alkalmával ki is lehetett
próbálni vadkárosított részeken.

Ica néni elmondta, hogy szeretné, ha
ebből hagyományt teremtenénk és pár
éven belül kisebb erdő venné körbe a
parkot. Az ünnepségen megköszöntük
Mizsik Lajosnak, hogy vadásztársasága
folyamatosan segíti a gyermekek igaz
vadásszá nevelését.

Természetesen ebben a táborban
sem maradhatott el a légpuskás lövészet
és az íjászat, sőt kipróbálhatták magukat a lézeres virtuális lövészeten is.

Köszönettel tartozunk az OMVK
BAZ megyei területi Szervezetének, a
Vadászati Kulturális Egyesületnek, a
Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnek, az Avasalja Bérkilövő Vadásztársaságnak, az Északerdő ZRT.-nek, valamint Bóta Istvánnak, Szabó Jánosnak
és Szabóné Áginak, Bán Beatrixnak,
Varró Zoltánnak, Szemán Jenőnek és
mindenkinek akik segítsége nélkül nem
sikerült volna ilyen színvonalas tábort
szerveznünk.

Pénteken Businé Tóth Réka és Busi
Krisztián tartott számunkra bemutatót Huncuttal a hannoveri vérebbel,
és Inassal a magyar vizslával. Délután
Bán Beatrix Afrikai szafarikról készített
fényképekkel rendkívül gazdag élménybeszámolóját hallgattuk meg, majd ellátogattunk egy közeli aranybányába, és
megnéztük volna Mester András bölényeit, ha szeretnék a gyerekzsivajt!
Hazafelé menet bátorságpróbán vettek részt gyermekeink, melyet mindenkinek sikerült teljesítenie.
Utolsó nap Telkibányán elültettünk
egy emlékfát, természetesen az év fáját,
egy mézgás égert. Mester Lászlóné

Külön köszönet minden résztvevő
gyermek szüleinek, hogy felismerték,
az igaz vadásszá nevelését már ebben a
korban kell elkezdeni, és biztosították
számukra a részvételt.

Bótáné Batta Olga
Ifjúsági szakbizottság elnöke

DRÓTSZŐRŰ MAGYAR VIZSLÁRÓL

Kevesen tudják, még a vadászok
körében is, hogy a „drótos magyar” a
történetét és eredetét tekintve egy igazi
„miskolci kutya”. A fajta kitenyésztése
az 1930-as években kezdődött. Elsősorban vadászok körében vetődött fel az
az elképzelés, hogy a rövidszőrű magyar
vizsla kiváló képességeit felhasználva a
téli zord időjárást jobban tűrő vadászkutyafajtát hozzanak létre. A tenyésztési cél: a rövidszőrű magyar vizsla külleme és belső tulajdonságait ötvözni
a drótszőrű német vizsla szívósságával, ellenállóképeségével. Vasas József
hejőcsabai tenyésztő kezdte a munkát,
a „Csabai” kennelben, két Kittenberger
Kálmántól származó, a híres „Szikra”
nevű kutyájának utódjaival. E két szukát fedeztette egy egyszínű csokibarna
drótszőrű német vizsla kannal (Astor
von Pottatal). Az alom elég vegyes volt,
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de a tenyészcélnak leginkább megfelelő kutyákat megtartva, majd egymás
közt párosítva, kezdett kialakulni egy
új fajta, melynek eredményeképpen
1944-ben már hatvan példányt regisztráltak. A háború sajnos nagy károkat
okozott ezen a területen is. 1947-ben a
csabai tenyésztelep állami kézbe került,
melynek vezetője Vasas József lett, aki
folytatta a fajta tökéletesítését. Meg kell
említeni Kökény Gábor nevét is, aki
szintén nagy szerepet vállalt e nemes
feladatban.
A drótszőrű magyar vizslát önálló
fajtaként 1966-ban ismerte el a Nemzetközi Kynológiai Szövetség. Az egyedek
többsége most is vadászok kezén van,
akik odafigyelnek a képességekre, és
ennek köszönhetően szerencsésebben
lehet jó vadászkutyát választani a drótszőrű almokból. A szőrzetet tekintve, -

a fajta fiatal kora miatt - szinte minden
alomban vannak kissé lágy, hosszabb
szőrű kutyák is, melyek tudatos szelektálása fontos feladat. De hála istennek,
napjainkban is vannak olyan tenyésztők, vadászok, akik az 1930-as években
elkezdett munkát folytatják Miskolcon. Kovács Richárd és édesanyja Editke néni (Hejőcsabai kennel) és Tóth Á.
Dénes (Bolhafészek kennel) tenyészetéből most is kerülnek ki szép, díjnyertes és egyben kiváló munkaképességű
kutyák.
Adózzunk tisztelettel és köszönettel
azoknak, akik részt vállaltak illetve vállalnak ma is ezen kiváló vadászkutyafajta tökéletesítésében és nemesítésében!
Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság elnöke
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„GYÜMÖLCSEI”

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén vadgazdálkodást
folytató vadászatra jogosultak lapzártáig 813 db őztrófeát
mutattak be a trófeabíráló bizottságnál, ami csak az egynegyede az egész évben várhatónak. A trófeákat 77 jogosult vadászterületén ejtették el, ami azt is jelenti, hogy a
vadgazdálkodók jelentős része még nem bíráltatott egy trófeát sem jelen időpontig. Az is valószínűsíthető, hogy az
egyre inkább elmaradó külföldi vendégek miatt a vadgazdák „kénytelenek” korosítani a területükön élő őzbakjaikat a
fizető vendégek megérkezéséig. (sajnos vagy szerencsére?) A
bemutatott őztrófeák nagyobbik hányadát (62%) hazai vadászok, míg a kisebbik hányadát (38%) külföldi bérvadászok
ejtették el.
Ugyanezen számadatok a vaddisznónál még kevesebbet
mutatnak, hiszen a vizsgált időszakig mindössze 22 db vaddisznó agyarpár került a bírálók elé.
Nézzük ezek után, hogyan alakulnak a rendelkezésre álló
adatokból kiindulva az érmes trófeák arányai.

Ebben a vadgazdálkodási évben ezidáig az érmes minősítésű őzagancsok 36%-a elhagyja az országunkat, a vaddisznó agyarak viszont, kivétel nélkül hazai vadászaink falait fogják díszíteni.
A megyénk őzállományára a 200-350 gramm közötti súlyú
agancsok jellemzőek, ezek aránya 65%. Egy-egy kimagaslóan
nagy súlyú (500g felett) trófea is esik évről évre, de ezek csak
a kivételek, amelyek erősítik a szabályt.
A legjobb (120 nemzetközi pont feletti) 10 bakot bemutató vadászatra jogosultak:

AZ

IDEI ÉV GYÜMÖLCSEI

VADÁSZ HÍRMONDÓ

Az elejtett őzbakok trófeái közül csupán 5%-ot alig meghaladó mértékű, míg vadkan trófeák esetében 45% fölé
emelkedő az érmes arány. A disznó esetében ez a magas
szám véleményem szerint azért alakult így, mivel a gyakorlatban az is előfordul, hogy a bírálandóság határa, (16 cm
felett) csak szemre kerül eldöntésre, még az agyarak kifőzése
előtt. Ezen felül olyan vélemény is ismeretes, hogy „csak az
éremgyanús agyarpárokért fizetnek trófeabírálati díjat”, így a
kisebbek nem kerülnek bemutatásra.

- Batta ügyvédi iroda minden ügyes-bajos dologgal, kedvezményekkel várja a vadásztársak jelentkezését Miskolcon a Gyula u. 20/B I/1. szám alatt.
Tel: 20/413-9620
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Ahogyan az a kimagasló értékű trófeák táblázatából is
kitűnik, a 3-5 éves korosztályból kerül terítékre az agancsok
78%-a. Az öreg korcsoportba tartozó őzbakok alig haladják
meg a 18 %-ot, és a golyó érettségi kort megélő őzbakok
aránya pedig nem éri el az 5%-ot sem.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászati Hatóságnál
2008-ban 107 db vadászati engedélyt váltottak ki, míg 2009ben augusztusig 104 db-ot. Ezek közül vadászatszervező irodán keresztül 29, illetve 36 db-ot.
2008-hoz képest, a 2009-ben vadászati engedélyt váltók
közül csökkent a dán, a német, az olasz, az osztrák és a spanyol vendégek száma, viszont említésre méltó, hogy megnégyszereződött a norvég és megháromszorozódott a szlovák bérvadászok száma.
Végezetül, úgy hiszem, megállapíthatjuk, hogy megyénk
területén is találhatóak olyan kimagaslóan megfontolt, céltudatos és okszerű vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultak, akik eredményeire büszkék lehetünk és követhetjük
példájukat. Odafigyelve erre, tovább növelhetőek megyénk
eredményei és minőségi mutatói, hangsúlyozva azt a régi
aranyszabályt, hogy „ki mint vet, úgy arat”.
Galambos Kálmán
Vadvédelmi-Vadgazdálkodási
Bizottság elnöke

Monostori László preparátor és dermoplasztikai
műhely: Miskolc, Madarász V. u. 12. Tel: 46/348013, 20/9335-457, laszlomonostori@t-online.hu
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A

VADÁSZSZÖVETSÉG ŐSZI AJÁNLATA
HIVATÁSOS
VADÁSZ RUHÁZAT:
NYÁRI FORMARUHA GARNITÚRA

(VÁSZON

KABÁT, VÁSZON NADRÁG,

VÁSZON MELLÉNY),

ŐSZI

AJÁNLAT

VADÁSZ HÍRMONDÓ

TÉLI FORMARUHA GARNITÚRA

(LÓDEN KABÁT, LÓDEN NADRÁG),
ING (ZÖLD, RÖVID UJJÚ,
MÜA. GOMB),
ING (ZÖLD, HOSSZÚ UJJÚ,
MÜA. GOMB),
ING (FEHÉR HOSSZÚ UJJÚ),
ÜNNEPI ÖLTÖNY ZAKÓ,
ÜNNEPI ÖLTÖNY NADRÁG.

KÖNYVEK:
• VADÁSZISKOLA

• AZ

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA
TESZTKÉRDÉSEI

• HIVATÁSOS VADÁSZOK KÉZIKÖNYVE
• AMIT A FEGYVERISMERETI
VIZSGÁN TUDNI KELL

• EGYÉNI

DIÁNA
FEGYVERSZEKRÉNY
5

FEGYVER

TÁROLÁSÁRA
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VADÁSZATI NAPLÓ

ÉS TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• TÁRSAS

VADÁSZATI NAPLÓ ÉS

TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• NÉPISKOLÁTÓL AZ AKADÉMIÁIG
(KITTENBERGER KÁLMÁN ÉLETÉRŐL,
MUNKÁSSÁGÁRÓL)
• FEJET HAJTUNK (VADÁSZATI EMLÉKHELYEK MAGYARORSZÁGON)
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KAMARAI

TISZTÚJÍTÁS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

KAMARAI
A

TISZTÚJÍTÁS

MEGYEI SZERVEZETEKBEN A KÜLDÖTTGYŰLÉSBE A

KÜLDÖTTEKET NÉGY ÉVES IDŐTARTAMRA, A KAMARAI OSZTÁLYOKBAN VÁLASZTJÁK.

MIVEL

IDÉN A NÉGY

ÉVES CIKLUS LEJÁR, KAMARAI VÁLASZTÁSOKAT KELL
TARTANI.

A hivatásos vadászok kamarai osztályában minden megkezdett tíz tagonként, továbbá a sportvadászok kamarai osztályába minden megkezdett ötven tagonként kell egy-egy küldöttet megválasztani. Küldött csak az érintett kamarai osztály
tagja lehet.

A választás rendje a következő:
Az illetékes kamarai osztályt vezető alelnök összehívja küldöttválasztás céljából a kamarai osztály ülését, majd
ezt követően az itt megválasztott küldöttek titkos szavazás során választják meg a kamarai tisztségviselőket újabb
négy éves időtartamra. A kamarai titkár a területi szervezet hivatali szervezetének a vezetője, feladatait munkaviszonyban látja el, megbízatása 10 évre szól.

Ennek megfelelően tájékoztatjuk a tisztelt vadásztársakat a választás rendjéről és idejéről:

2009. SZEPTEMBER 15. DU 13:00 ÓRA
hivatásos vadász osztályülés, küldöttválasztó közgyűlés
helye: International Trade Center (ITC székház)
Miskolc, Mindszent tér 1.

2009. SZEPTEMBER 22. DU 13:00 ÓRA
sportvadász osztályülés, küldöttválasztó közgyűlés
helye: International Trade Center (ITC székház)
Miskolc, Mindszent tér 1.

2009. OKTÓBER 8.

Megyei küldöttgyűlés, tisztségviselő és országos küldöttválasztás
(külön meghívó szerint)
A választáson a B.A.Z. megyei állandó lakóhellyel rendelkező, kamara által hivatásos vadász tagként nyilvántartásba vett
személy vehet részt. Az 1997. évi XLVI. Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény szerint a kamarai osztályülésen
minden kamarai tag kizárólag saját magát képviselheti, küldöttnek és tisztségviselőnek az a kamarai tag választható, aki az
ülésen személyesen szóban, távolmaradása esetén hiteles dokumentumban nyilatkozik a jelölés elvállalásáról.
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