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KEDVES VADÁSZTÁRSAK!

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával
támogatta a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét!

Kérjük ezévben is támogassa a 2011. évi adója 1%-ának felajánlásával törekvéseinket, 
munkánkat.

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó 
bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 

19066754-2-05

számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel.

 Megyei
Vadászbálra

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

2012. FEBRUÁR 4-ÉN
MISKOLCON, A NÉPKERTI VIGADÓ ÉTTEREMBEN

rendezünk meg.

A bálra előzetes helyfoglalás:  
Miskolc, Tass u. 18. tel: 46/504-125, 46/504-126

A báli belépő díja személyenként: 7000 Ft
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Szeptember 9-én, a hajnali indulás 
ellenére már a buszon igen jó hangulat 
alakult ki, és így a csapat szinte észre 
sem vette az idő múlását, a hosszú út 
után vidáman és jókedvűen érkezett 
meg a déli órákban a Gemenc ZRt-
hez Pörbölyre, az Ökoturisztikai Köz-
pontba. Itt a tartalmas ebéd elfogyasz-
tása után szakmai kísérettel, filmvetítés-
sel egybekötött erdészeti- és vadászati 
kiállítást tekinthettünk meg, majd kis-
vasútra szállva a Lassi állomáson meg-
ismerkedhettünk a halászat több évszá-
zados történelmével is. Ezután újra 
vonatra szálltunk, majd a Malomtelelő 
megállónál körbejártuk a tanösvényt, 
ahol mindenki körbetávcsövezhette a 
közelben fekvő tavat is a madármegfi-
gyelő toronyból.

Visszafelé tartva leszálltunk a kisvas-
út pályája mellett megépített bemuta-
tó vadaskert mellett, ahol a szórakozá-
sunkra a kertben lévő bika mindössze 
néhány méterre mutatta be bőgőtudo-
mányát a csapatunk által művelt tehén-
hang imitálását követően.

A kényelmes 10-15 perces séta után 
a központban hullajtott agancs bemu-
tató és szakmai tájékoztató várt ben-
nünket, ami után újra kisvonatra száll-
va indultunk az esti szarvasbőgést hall-
gató túránk felé, ahol már útközben 
is több helyen találkoztunk szarvasok-
kal és vaddisznókkal is. A vonattal egy 

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADÁSZKAMARA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁ-
GI VADÁSZSZÖVETSÉGGEL KÖZÖSEN - ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL ÉS A RÉSZT-
VEVŐK ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL - 2011. SZEPTEMBER 9-TŐL 11-IG HÁROMNA-
POS SZAKMAI TANULMÁNYUTAT SZERVEZETT A KÉT SZERVEZET VEZETŐINEK, 
BIZOTTSÁGI ELNÖKEINEK ÉS TAGJAINAK. A MEGHÍVÁST 34 FŐ FOGADTA EL ÉS 
VETT RÉSZT A KIRÁNDULÁSON.

nagy réten megállva bőgés több hely-
ről is hallható volt, - sajnos viszonylag 
messziről -, amit a nagy létszám, illetve 
a területen zajló bérvadászati tevékeny-
ség miatt meg sem kíséreltünk megkö-
zelíteni.

A programok után a késő esti órák-
ban értünk szálláshelyünkre, a Duna 
egyik holtágánál fekvő, Faddi Volent-
öböl üdülőövezetbe, ahol 4 fős apart-
man házak szolgálták a hosszúra, de 
nagyon tartalmasra sikerült nap kipi-
henését.

Másnap reggel a delegációnk részt 
vett Kalocsán az országos vadászna-
pi rendezvényen, ahonnan a megnyi-
tó ünnepség megtekintése és némi sza-
badprogram eltöltését követően a dél-
utáni órákban indultunk vissza Faddra, 
a szálláshelyre. Itt már várt minket a 
Tolna megyei Vadászkamara vezetősé-
ge, akik két nagy bogrács bajai halászlé-
vel kedveskedtek nekünk. A kitűnő hal-
vacsorát csak az utána következő baráti 
hangulatú, víg kedélyű kerti parti tudta 
felülmúlni, melyen még jóval éjfél után 
is csak úgy zengett a magyar nóta.

A harmadik napon a csapatunk egy 
kis kitérővel hazafelé vette az irányt, 
amikor is utunk során meglátogattuk 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkot. 

Itt a Csongrád megyei Vadászkama-
ra és a helyi idegenvezető kalauzolásá-
val megtekintettük a Feszty-körképet 
valamint az emlékparkban lévő kiállí-
tásokat.

Ezt követően meghívást kaptunk 
ebédre a közelben lévő Ópusztaszeri 
Vízügyi Vadásztársaság vadászházába, 
melyet elfogadva nagyszerűen sikerült 
zárni az elmúlt három nap eseményeit.

Ebéd után fáradtan, de annál több 
ismerettel és hasznos információval, 
tapasztalatszerzéssel indult haza csapa-
tunk, azzal, hogy megosszuk élménye-
iket az otthonmaradt vadásztársakkal.

Ezúton is köszönjük a Gemenc ZRt, 
a Tolna és Csongrád megyei Vadászka-
marák, valamint az Ópusztaszeri Víz-
ügyi Vadásztársaság szíves vendéglátá-
sát.

Tóth Á. Dénes 
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A vadkár megtérítésére az köteles, 
aki a kárt okozó vad vadászatára jogo-
sult, és akinek vadászterületén a kár-
okozás bekövetkezett, illetőleg akinek 
vadászterületéről a vad kiváltott. 

Az erdőgazdálkodásban okozott 
vadkár az erdősítésben a vad rágása, 
hántása, túrása, taposása, törése által 
a csemeték elhalását előidéző vagy a 
csúcshajtás lerágásával, letörésével a 
csemeték fejlődését akadályozó káro-
sítás. Ugyanez vonatkozik a befejezett 
erdősítések ötéves felülvizsgálata során 
ezen károsítás következtében vissza-
minősített vagy folyamatos erdősítéssé 
visszalépett erdősítésekre is. 

A károsított csemetére vegetáció idő-
szakonként egy alkalommal érvényesít-
hető kárigény. A kár pénzértékben tör-
ténő megállapításához az erdősítéshez 
nyújtott külön jogszabály szerinti álla-
mi támogatás mértékének összegét kell 
alapul venni. 

Alapvetően fontos kiemelni: Az 
adott növénykultúrában nem minden 
kár vadkár, ami esetlegesen felületesen 
annak látszik. 

Korai károk:
- vetési kár (túrási kár a különböző 

növénykultúrában, illetve egyéb vetés-
hibával összefüggő károk).

- zsenge, fejlődő növényben okozott 
kár a szárba indulástól.

Kiemelt fontossággal bír a kár meg-
előzésében a:

I. mechanikai védekezés, amely-
nek eszközei szerepeljenek a szakér-
tő megállapításában: - kerítés, - villany-
pásztor, - karbidágyú, - gázpalackra sze-
relt gázágyú, - kutyás őr alkalmazása, 
- rezgőhatást kiváltó riasztók,  
- tüzelés, - rémzsinegek elhelyezése, - 
őrtornyok, magaslesek.

II. kémiai védekezés: szaghatáson 
alapuló szerekkel szántóföldi kultú-
rákban (pl.: Dentracol Armacol 17SK, 
Vadóc, Silvacol T, Repellovit, Káliszap-
pan, stb.)

III. biológiai védekezés: - Terme-
lésszerkezeti változtatások, - Vetésforgó, 
- Vadveszély területeken termelésre java-
solt alacsony növésű növények vetése, 
- Erdőszélek melletti lő sáv biztosítá-
sa, lő nyiladék vágása kukoricában stb.

Mechanikai védekezések közül a 
területünkön alkalmazott két villany-
pásztor telepítését szeretném ismertet-
ni, mert nagy sikereket sikerült elér-
nünk vele az idei szezonban.

Szokták mondani az „éhség nagy 
úr”, nos ez most meglepő változást 
mutatott. Nem mondom azt, hogy 
100% védelmet biztosított, de nagy 
mértékben hozzájárult egy 9 ha-os 
kukorica valamint egy 11 ha-os napra-
forgó megvédéséhez. 

A villanypásztor telepítést az 
ültetés után hajtottuk végre közvet-
len, 50×50 mm × 2,50 m hosszú fűré-
szelt karokból melyek távolsága 10m-
re volt egymástól, köztes karók beikta-
tása nélkül. A távtartó karokat a hely-
színen beütésük után 5 ponton fúrtuk 
ki a földtől, ami azt jelenti, hogy 5 szál 
vezették futott a villanypásztoron, fő 
a biztonság alapon. Az első a földtől 
25cm-re, majd 50, 75, 100 és a legfel-
ső 150 cm-en. Mondhatnánk, hogy ezt 
a szarvas vígan átugorja, mégsem tette, 
megtanulta tisztelni a vezetéket. Állan-
dó 8000-9000 V egyenfeszültség volt 
a kerítésben melyet a napelem segít-
ségével biztosítottunk. Ennek önkölt-
sége 10 ha-os táblában napelemmel, 
akkumulátorral, egységgel, vezetékkel, 
karóval, megépítéssel közel 500 ezer 
Ft volt. Idén aratáskor 1 q naprafor-
gó ára 11.000-12.000 forint körül moz-
gott. Környékünkön, - ahol a termésát-
lag 20-25q/ha körüli -, könnyen kiszá-
mítható, hogy 20%-os vadkárnál már 
megtérült a kerítés költsége. Mindeh-
hez hozzávesszük, hogy a kerítés évről-
évre telepíthető. 

Úgy gondolom a mai egyre nagyobb 
mértékben növekvő vadkárok mellett, 

ez a gazdaságos védekezési módszer 
mindenki számára megfontolandó!

A mezőgazdasági vadkár mellett 
egyre több helyen jelentenek be erdei 
vadkárt is. Az erdei vadkárnál is szerin-
tem a legegyszerűbb - és évekre vonat-
koztatva a legolcsóbb - védekezés a vil-
lanypásztor és a vadvédelmi kerítés. Az 
erdei vadkár becslésénél bonyolultabb 
a kárérték számítása mivel azt nem egy 
éven vetjük és aratjuk, hanem 80-100 év 
vágás érettségi kor után. Tisztába kell 
lenni egy ha erdősítés költségeivel. Az 
erdőérték-számítás elvei szerint a fiatal 
erdő faállományának értéke az úgyneve-
zett költségértékkel egyenlő. Ez leegysze-
rűsítve azt jelenti, hogy egy adott korú 
erdősítés annyit ér, amennyibe a létesí-
tése rendes körülmények között az érté-
kelés időpontjáig került. A költségérték 
becslése erdőérték számítási feladat, ami-
nek az elvégzéséhez már mélyebb isme-
retek szükségesek. Erdei vadkár becslé-
sénél nagyon fontos a mennyiségi és 
minőségi vadkár fogalma. 

Mennyiségi vadkár: Mennyiségi 
kárról akkor beszélünk, ha az erdősí-
tés megsemmisül, a csemeték elpusz-
tulnak, tehát az erdősítés értéke nulla 
lesz. A mennyiségi kár után az erdősí-
tést meg kell ismételni, illetve a hiányo-
kat pótlással kell felszámolni. 

Minőségi vadkár: A minőségi 
károsításnál a csemeték nem pusztulnak 
el, csupán növekedésük, fejlődésük esik 
vissza az elváráshoz képest. A véghasz-
nálati kor eltolódik, illetve ismétlődő 
károsítás olyan minőségromlás követke-
zik be, amelyik akár a véghasználati kor-
ban is befolyásolja az egyed minőségét, 
várható választék összetételét. 

Találkoztam olyan esettel is, ami-
kor az erdősítésekben és mezőgazda-
ságban keletkezett vadkárokat becs-
lő szakértők egymástól teljesen eltérő 
módszerrel értékelték a vadkárosítást és 
olykor sajnos nagyságrendben is külön-
böző kárértékhez jutottak. Éppen ezért 
lenne kívánatos az egységes elvek sze-
rinti vadkárbecslés. Ha minden kár-
becslő szakértő azonos becslési mód-
szert alkalmazna, az megszüntetné e 
visszás helyzetet és bizonyosan emelné 
a szakértők tekintélyét. 

Szemán Jenő
Vadgazd. bizottság tagja
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Az első napon, pénteken, szeptem-
ber 30-án szakmai vadgazdálkodói kon-
ferencia került lebonyolításra, ami-
kor is az érdeklődő rendőrök és vadá-
szok megtöltötték az Ózdi Művelődé-
si Intézmények „Olvasójának” táncter-
mét. 

A konferencián a meghívott előadók 
jogszabályi aktualitások, vad-gépjár-
mű ütközés, vadkár ügyek bírósági gya-
korlata, vadásztársaságok határozatai-

nak, illetve fegyelmi döntéseinek bíró-
sági felülvizsgálata, a vadászatra jogo-
sultak adózása, vadászvizsga követelmé-
nyeire vonatkozó jogszabályi előírások 
változásai és vadászati etika témaköré-
be avatták be a megye minden területé-
ről érkező népes hallgatóságot.

A második napi rendezvénynek 
méltó helyszínt az Arlói-tónál lévő 
Suvadás-liget adott, ahol a program 
ünnepélyesen, egy Hubertus-misével 
kezdődött. Ezt követően rajtolt a főző-
verseny, 13 csapat részvételével, illetve 
az íjászversenyre és a légpuskás lövész-
versenyre nevezett versenyzők is ekkor 
kezdték a megmérettetést. A trófeabí-
ráló-verseny és a gyermek horgászver-
seny indulását is az ünnepi megnyitó 
jelentette. 

Az ebéd elkészülte előtt érke-
zett a színpadra Homolya László, 

szarvasbőgő európabajnok, aki fergete-
ges hatású előadással kápráztatta el a 
közönséget.

A vadásznapi díjátadó után a Jászai 
Mari- és Kossuth-díjas színész, Koncz 
Gábor szórakoztatta a nagyérdemű 
közönséget, saját történeteiből, szín-
padi szerepeiből, versekből összeállí-
tott csokorral kedveskedve a találkozó 
résztvevőinek. 

Ezt követően a rendezvényre kilá-
togatók solymászbemutatót, vadász és 
rendőrkutya bemutatót is megcsodál-
hattak. A programot a Rockerék zene-
kar örökzöld melódiákat megszólaltató 
koncertje zárta, mely valamikor naple-
mente után ért véget…

Molnár Tamás r. százados
Ózdi Rendőrkapitányság

hivatalvezetője

FŐZŐVERSENY
EREDMÉNYEK:  

1.  Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vt.
2. Független Rendőr Szakszervezet  

Ózdi Tagszervezete
3.  Ózdi Rendőrkapitányság, Bűn-

ügyi Osztály, Vagyonvédelmi 
Alosztály.

AZT SZOKTÁK MONDANI, HOGY MINDEN MEGÁLLAPODÁS ANNYIT ÉR, 
AMENNYI VALÓS TARTALOMMAL AZT MEGTÖLTIK AZ ABBAN RÉSZTVEVŐ 
FELEK, AMENNYI A FEHÉR PAPÍRON SORAKOZÓ BETŰKBŐL TÉNYLEG MEG-
VALÓSUL…
AZ ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN GAZDÁL-
KODÓ VADÁSZATRA JOGOSULTAK IDÉN GONDOLTAK EGY MERÉSZET ÉS A 
MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN, KÉTNAPOS RENDEZVÉNYT SZERVEZTEK. 

A Vadászok és Vadgazdálkodók 
Észak-Magyarországi Területi Szö-
vetsége és az OMVK BAZ megyei 
Területi Szervezete 2004. december 
8-ai ülésén határozatot hozott az 
alapítvány létrehozásáról. Ezt köve-
tően a Megyei Bíróság 2005. már-
cius 8-án az Észak-magyarországi 
Vadgazdálkodásért Alapítványt köz-
hasznú alapítványként bejegyezte.

Mivel az alapítvány kuratóriumának 
lejárt a mandátuma, november 29-én 
tisztségviselő választásra került sor.

A választásra jogosultak a követke-
ző 3 éves időtartamra a kuratórium 
elnökévé Szaniszló Sándort, tagjaivá 

Rauszné Béres Arankát és Gyurán 
Jánost, az alapítvány Felügyelő bizott-
ságának elnökévé Lezák Zoltánt, tag-
jaivá Csuhai Istvánt és Galambos 
Kálmánt választották.

Az alapítvány tartós közérdekű cél-
jául tűzte ki az európai hírű és sok évti-
zedes múltra visszatekintő magyar, ezen 
belül különösen az Észak-magyarorszá-
gi vadgazdálkodás támogatását, értékei-
nek megőrzését, megóvását. Árvíz vagy 
egyéb természeti katasztrófa bekövetke-
zése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén 
a vadállomány megmentésének elősegí-
tését, közreműködést a természetközeli 
vadgazdálkodással kapcsolatos tudo-

mányos eredmények közzétételében, a 
vadgazdálkodással, vadászattal és vad-
védelemmel kapcsolatos oktatás, neve-
lés és ismeretterjesztés támogatását, a 
vadászat és a természetvédelem kapcso-
latának ápolását, együttműködésének 
elősegítését.

Fentiek elősegítése érdekében kér-
jük alapítványunk támogatását. Támo-
gatás esetén a részünkre juttatott ado-
mányról igazolást állítunk ki, melynek 
alapján az adományozó a reá vonatko-
zó adójogszabályok szerint az adózás 
előtti eredményét csökkentheti.

S zámla számunk :  10402764 -
49534852-49511017.
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Nézzük a fontosabb bejelentése-
ket: A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. r. 
38. § (1) bek. f) pontja alapján a vál-
tozást követő 8 napon belül be kell 
jelenteni a lőfegyver megszerzési enge-
dély kérelemben szereplő adatok meg-
változását. Az adatlapon 13 adat talál-
ható, melyek közül a következőkben 
nem következhet be változás: a szüle-
tési név, a születés ideje, születés helye, 
anyja születési neve és a személyi azo-
nosító jel. 

Változhat viszont:
–  családi és utónév,
–  személyazonosságot igazoló hatósági iga-

zolvány típusa és száma,
–  foglalkozás,
–  állampolgárság,
–  ország,
–  lakóhely,
–  fegyvertároló hely,
–  szolgálati lőfegyverrel rendelkezők eseté-

ben munkáltató neve és címe.
A családi és utónév általában a csa-

ládi jogállással (házasságkötés, válás) 
változik. Ha valaki ettől függetlenül 
változtatja meg a családi és utóne-
vét, akkor is ki kell cserélni az összes 
okmánnyal egyetemben a fegyvertartá-
si engedélyt is. A személyazonosságot 
igazoló hatósági igazolvány típusa és 
száma egyrészt akkor változik, ha kicse-
réljük, illetve elhagyjuk és újat kérünk.  

Az állampolgárság-változásról akkor 
beszélünk, amikor a magyar állampol-
gárnak megszűnik az állampolgársá-
ga, vagy külföldi állampolgár magyar 
állampolgárságot kap. Itt az adatvál-
tozás időpontja az állampolgárságból 
való elbocsátás, illetve az állampolgár-
sági eskütétel időpontja.

A lakóhelyváltozás esetén az állan-
dó lakóhely megváltozását kell beje-
lenteni, ennek időpontja az, amikor 
az okmányirodában a változást beje-
lentjük. A fegyver tárolóhelye akkor 
változik, ha a bejegyzett tárolóhelyről 
más állandó tárolóhelyre telepítjük át a 
fegyvert anélkül, hogy az állandó lakó-
helyünk megváltozna vagy más részé-
re a fegyvert átadnánk. A foglakozás-, 
illetve munkahely-bejelentési köte-
lezettség arra vonatkozik, amikor a 
lőfegyvertartás oka szolgálati lőfegyver-

re jogosultság. Itt egyértelműen a mun-
kaviszony munkajogi szempontból tör-
ténő megszűnése, illetve a munkahe-
lyen belüli foglalkozásváltozás időpont-
ja az irányadó. Azonban itt azt is figye-
lembe kell venni, hogy a munkavégzé-
si célú lőfegyver esetén az alkalmazá-
si feltétel vagy a munkakör megszűnése 
esetén a szolgálati lőfegyvert 5 napon 
belül az engedélyező hatósághoz kell 
beszolgáltatni.

Az érvényes lőfegyver megszerzé-
si engedéllyel megszerzett lőfegyvert 
nemcsak bejelenteni kell, hanem be is 
kell mutatni 8 napon belül az enge-
délyt kiadó rendőrkapitányságon, illet-
ve amennyiben a lőfegyver megszer-
zésére az engedély érvényességi ideje 
alatt nem került sor, akkor az enge-
dély kiállításától számítottan legké-
sőbb a  98. napon az engedélyt le kell 
adni. Amennyiben az engedéllyel ren-
delkező a lőfegyverét elidegeníti, akkor 
ennek tényét az erre vonatkozó okirat-
tal együtt 8 napon belül kell a rendőr-
hatóságnak bejelentenie.

Egészségügyi alkalmasság
Az egészségügyi alkalmasság igazo-

lását illetően tekintettel arra, hogy az 
alkalmasság nem a használatra, hanem 
a birtoklásra vonatkozik, gyakorlati-
lag nem lehet olyan időpont, amikor 
a lőfegyvertartó nem rendelkezik orvo-
si alkalmasságival. 

Átadás
A lőfegyver átadása már nem csu-

pán bejelentési aktus, hanem abban a 
hatóságnak is aktívan részt kell venni. 
Az átadási okmányt 3 példányban 
kell elkészíteni még a lőfegyver átadá-
sa előtt. Az okmányon a rendőrható-
ság az átadó és az átvevő felé is igazol-
ja az átadás tényét és ezáltal legitimálja 
az engedélyestől eltérő személy részére 
a lőfegyver birtoklását, tárolását, hasz-
nálatát. A példányok közül egyet az 
átadó, egyet az átvevő köteles magánál 
tartani, egy példány az átadó, rendőr-
hatósági nyilvántartási aktájába kerül.

Vadászat
A vadászatra jogosult a 79/2004. (V. 

4.) FVM r. 66. § (2) bek. szerint a tár-
sas vadászatok (értelemszerűen a követ-
kező év február 28-ig terjedő időszakra 

szóló) ütemtervét minden év szeptem-
ber 30-ig köteles a rendőrhatóságnak 
bejelenteni azzal, hogy változás esetén 
a megváltozott időpontot a vadászat 
előtt 2 nappal kell bejelenteni 

A 34. § (4) bek. alapján a vadászatra 
jogosult 15 napon belül köteles a hiva-
tásos vadász alkalmazásáról és szolgála-
ti helyéről, illetve az alkalmazás meg-
szűnéséről a működés helye szerint ille-
tékes rendőrkapitányságot tájékoztatni.

Elvesztés, ellopás, bevonás
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. r. 38. 

§ (5) bek. 5 napos határidőt szab meg 
annak bejelentésére, ha a lőfegyvert, a 
lőfegyvertartási, illetve a lőfegyver meg-
szerzési engedélyt valaki elveszíti vagy 
tőle ellopják. Ezt egyaránt be kell jelen-
teni az állandó lakóhely, illetve az 
elvesztés vagy az eltulajdonítás helye 
szerint illetékes rendőrkapitányságon. 

A 49/2004. (VIII. 31.) BM. r. 12. § 
(1) bek. 5 nap határidőt ad arra, hogy 
akitől a hatóság a lőfegyvertartási enge-
délyét bevonta – és nem rendelték el 
az azonnali végrehajtást – mind lőfegy-
verét és lőszereit, mind az annak tar-
tására jogosító engedélyt a hatóságnak 
leadja. Tehát a 6. napon a lőfegyvertar-
tási engedélynek már nincs hatálya és 
beáll a lőfegyverrel és lőszerrel vissza-
élés bűntette. A bejelentéseket írásban 
kell megtenni az adott rendőrkapitány-
ságon, mely bejelentés egy példányát az 
ügyintézővel át kell vetetni.

Akadályoztatásunk esetén az iratot 
postai úton is megküldhetjük, lehető-
leg tértivevényes küldeményként pos-
tázzuk. A határidők vonatkozásában a 
Ket. szabályai szerint határidőben tör-
ténik a bejelentés, ha a határidő utol-
só napján a levelet a posta továbbítás 
céljából felveszi. Ezt a bélyegzőlenyo-
mat fogja igazolni. Egyedül ez ad biz-
tosítékot arra, hogy a későbbiek során 
bizonyítható legyen az adatbejelentés 
megtörténte. Ezzel együtt a bejelentési 
kötelezettség teljesítésének megtörtén-
tét annak kell bizonyítani, aki az adat-
bejelentésre kötelezett. 

Bogacskó József r. őrnagy
B-A-Z. Megyei

Rendőr-főkapitányság



721. évfolyam  3. szám

Vadász Hírmondó
43

/2
01

1.
 (
v.

26
) 
v
m

. 
r

en
d
el

et 43/2011. (v.26) vm. rendelet
43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről 

                  Az elejtő vadász teendői: - elejtés előtti viselkedés megfigyelése, 
- zsigereléskor tapasztalt elváltozások megfigyelése,
- nagyvad - azonosító jel behelyezése

        - egyéni lőjegyzék, majd vadászati napló kitöltése 

A vad elejtése után

Az elejtett vad forgalmazásának lehetséges útjai

Ha a vadászatra jogosult, vagy az elejtő, 
vagy a vadgazdálkodásban résztvevő 
végső fogyasztó használja fel, akkor: 

Nincs mennyiségi korlátozás!
Nem kell:
           - vadkísérő jegy,  
           - apróvad-gyűjtő igazolás, 
           - képesített vad- húsvizsgálói illetőleg 

hatósági állatorvosi vizsgálat,
- trichinella vizsgálat

Az összes elejtett vad így
magánfogyasztásra
korlátozás nélkül felhasználható!

Ha a végső fogyasztó az elejtőtől eltérő más 
magánszemély, jogi személy, szervezet, helyi
kiskereskedelmi, vendéglátó egység használja fel, akkor:
Követelmény: vadkísérő jegy, 
                         apróvadgyűjtő  igazolás, 

képesített vadhús - vizsgálói, hatósági
állatorvosi vizsgálat, trichinella vizsgálat,

                         vadbegyűjtő hely működtetése. 
Szállítás: hűtés nélkül 1 óra alatt elérhető hely 
Hűtött raktérrel (nagyvad: 0ºC - 7 ºC, apróvad: 0ºC- 4ºC) az 

ország bármely forgalmazó helyére!
Mennyiségi korlátozás: nagyvad: 100 db + 40 %

apróvad: 5000 db + 40%
(a kilövési tervnek megfelelően: 100 db nagyvad  illetve az 
5000 db apróvad fölötti mennyiség 40 %-a.)

I. II.

Felvásárlással,
továbbértékesítéssel
foglalkozó vállalkozó,
vadfeldolgozó részére történő 
értékesítés esetén

Követelmény:
- vadkísérő jegy, apróvad  
   gyűjtő igazolás, 
- képesített vadhúsvizsgáló
   közreműködése 

Nincs mennyiségi korlátozás!

A vad más EU tagállamba megy:
Követelmény:
- vadkísérő jegy, 
- apróvad  gyűjtőigazolás, 
- vizsgálat: képesített vadhúsvizsgáló
- vadászatra jogosult másolatot készít

a dokumentumokról,
- 24h belül megküldi az

Élelmiszerlánc Biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságra,

- eredeti dokumentumok a
szállítmánnyal mennek,

- Hűtés: nagyvad: 0ºC - 7 ºC 
apróvad: 0ºC - 4 ºC

Nincs mennyiségi korlátozás!

III. IV.

Elejtett vad szállítása: Elejtés helyéről: vadbegyűjtőbe, vadfeldolgozóba, 1 órán belül elérhető kiskereskedelmi, vendéglátó egységbe: Hűtés nélkül.
Vadbegyűjtőből: vadfeldolgozóba, EU tagállamba,  az  ország más  részén lévő kiskereskedelmi,  vendéglátó egységbe:  Csak hűtéssel!

Kerülni kell a vadak egymásra halmozását. Nem kötelező a függesztve szállítás!

Az elejtett vad kezelésében, forgalmazásában részt vevők feladatai:

Vadászatra jogosult Elejtő vadász
A II. számú tevékenység esetén: I. II. III. IV. sz. tevékenység esetén:
-  írásban 8 napon belül nyilvántartásba vételt kérni a Kerületi Főállatorvosi Hivatalban,          - elejtés előtt a vad viselkedésének megfigyelése, 
- hatósági állatorvos értesítése a 48h belüli húsvizsgálathoz, - nagyvad azonosító behelyezése,
-  trichinella vizsgálat eredményéig a vad megőrzése,                                                                 -  zsigerelésnél tapasztalt elváltozások megfigyelése  
- Nyilvántartást vezet: II. III. IV. sz. tevékenység esetén:
- az értékesített vad fajáról, darabszámáról, - vadkísérő jegy, apróvadgyűjtő igazolás kitöltése,
- nagyvad, apróvad gyűjtőigazolás sorszámáról,                                                                          - a zsigerelésnél tapasztalt elváltozások rögzítése
- a vadat megvásárló kereskedelmi, vendéglátó egységről,                                                          Mindent olvashatóan !!!!!
- minden év március 20-ig megküldi az Álleteg. Igazgatósághoz
-  vadbegyűjtő hely üzemeltetése,                                                                                                 Képesített vadhúsvizsgáló

II., III., IV. sz. tevékenység esetén:
Más EU tagállamba szállított vad esetén: - haladéktalanul elvégzi a húsvizsgálatot,

- másolat készítése a vadkísérő jegyekről,                                                                                    - kitölti a vadkísérő jegy, apróvadgyűjtő igazolás rá   
   apróvad gyűjtőigazolásról, kereskedelmi okmányról,                                                                 vonatkozó részét, 
- szállítást követően 24 h belül megküldi az Igazgatóságra, - nem kifogás mentes a vad értesíti a hatósági állatorvost,
-  országos vagy területi szintű monitoring programban részt venni                                            - ha tevékenységét nem folytatja 8 napon belül bejelenti
-  tevékenysége megszűnését 8 napon belül a Kerületi Főállatorvosi Hivatalnak bejelenteni        az Állateg. Igazgatósághoz.. 

- részt vesz a továbbképzéseken.
Hatósági állatorvos
- a képesített húsvizsgáló által kifogásolt vadat haladéktalanul megvizsgálja, Vadbegyűjtő helyet üzemeltető
   fogyaszthatósági döntést hoz,                                                                                                     - nyilvántartásba vétel a Kerületi Főállatorvosi Hivatalnál, 
- a vadászatra jogosult kérésére a vadat 48 h belül megvizsgálja, a vadbegyűjtő helyen,            - Nyilvántartást vezet:
- hússzállítási igazolást állít ki, beszállított vad: fajáról, db-számáról, nagyvad azonosító
-  hulladékot minősít,                                                                                                                       apróvadgyűjtő igazolás sorszámáról, a beszállítás idejéről, 
-  vadkísérő jegyet, apróvadgyűjtő igazolást bevon, az ÉlbÁI - ra visszaküldi.                              a beszállító személy nevéről, címéről, a vad beszállításkor 
- Nyilvántartást vezet:                                                                                                                     mért hőmérsékletéről, a kiszállítás idejéről, a kiszállítást 
                                     - a húsvizsgálat eredményéről,                                                                   végző személy adatairól, a vadtestek hőmérsékletéről, 
                                     - a nagyvad azonosító  jegyekről,                                                                a vadbegyűjtő hőmérsékletéről 
                                     - vadkísérő jegy db-számáról, az elejtett vad fajáról,                               Vadbegyűjtő feltételei
                                     - apróvad fajáról, db-számáról, gyűjtő igazolás sorszámáról                   - szilárd burkolat, csatornázott v. szennyvízakna, 
- a vadfeldolgozóban: - másolatot készít a vadkísérő jegyekről,                                                  - bekerített hely, ivóvíz minőségű víz,  
                                     - az eredetit visszajuttatja az ÉLbÁI – ra.                                                 - vadhűtőben függesztve tárolás, fényforrás: min. 540 lux, 

- Hússzállítási Igazolást állít ki. - teljesítmény: nagyvad: 00C – 70C, apróvad: 00C – 40C
- csurgás mentes tartányok.

( Készítette: dr. Csillag Gyula B.A.Z. Megyei Kormányhivatal ÉLbÁI Miskolc)

az elejtett vad Kezelésében, forgalmazásában részt vevőK feladatai:

(Készítette: dr. Csillag Gyula B.A.Z. Megyei Kormányhivatal ÉLbÁI Miskolc)

az elejtett vad KezeléséneK és értéKesítéséneK élelmiszer-higiéniai feltételei
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AZ ÉSZAKERDŐ ZRT. 2011. OKTÓ-
BER 14-ÉN, A HÁROMHUTAI 
VADÁSZHÁZ KÖRNYEZETÉBEN 
RENDEZTE MEG A 2011. ÉVI 
SZARVASBŐGÉSI SZEZONBAN 
TERÍTÉKRE KERÜLT GÍMBIKÁK 
TRÓFEÁINAK BEMUTATÓJÁT, A 
SORON KÖVETKEZŐ III. TRÓ-
FEAMUSTRÁJÁT. 

A házigazda szerepét a Hegyaljai 
Erdészeti Igazgatóság látta el. A Bor-
sod megyei Vadászkürt Egyesü-
let által előadott üdvözlést követően 
Zay Adorján vezérigazgató köszön-
tötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy 
a terítékre került bikák trófeáinak nagy 
részét, 86 darabot sikerült visszatarta-
ni a trófeaszemlén történő bemutatá-
sukra. Felkérte a hozzáértő látogató-
kat, hogy 3 trófea esetében becsüljék 
meg a bika korát és súlyát, kiemelve, 
hogy a szakszemélyzetnek a vadászta-
tás során milyen nehéz dolga van, ami-
kor másodpercek alatt kell a látott bika 
elejthetőségéről döntést hoznia. Ezt 
követően Szabó Ferenc a Vidékfejlesz-

tési Minisztérium Erdészeti, Vadászati 
és Halászati főosztályvezető-helyette-
se emelte ki a szarvasbőgés szépségét. 
Megemlítette, hogy az elsősorban hegy-
vidéki vadászterületek gímtrófeáinak 
minősége nem mérhető a zalaihoz, de 
az itteni táj mutatja meg igazán a vadá-
szat szépségeit. Kiemelte az ÉSZAKER-
DŐ Zrt. áldozatos munkáját és szólt 
néhány szót a Minisztérium eddig és 
jövőbeni munkájáról. 

Pecze István, a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal vadászati felügyelője a 
trófeabírálati adatokra alapozva ismer-
tette a szarvasbőgés megyei tapaszta-
latait. Elmondta, hogy az idei bőgés 
későn kezdődött, mely a csapadékmen-
tes, meleg időjárás rovására volt első-
sorban írható. A megyei trófeabíráló 
bizottság október 13-ig 254 bika trófe-
áját bírálta el. A megyei átlagsúly 5,15 
kg (2010-ben 5,45 kg), az érmes arány 
30-32 %, a hibás kilövések aránya a 
szokásos 18-20 % körüli. 

Szentléleki Tibor a Zrt. vadászati 
és idegenforgalmi osztályvezetője ismer-
tette a vadgazdálkodási eredményeket. 

A Zrt. 8 vadászterüle-
ten, mintegy 89 ezer 
hektáron folytat vad-
gazdálkodást. Ezeken 
a vadászterületeken, 
a 2011-es szarvasbő-
gési szezonban 104 
(2010-ben 90) bika 
került terítékre, ez 
az éves tervezettnek 
mintegy 2/3-a. Bár az 
idei, 5,31 kg-os átlag-

súly valamelyest elmarad (5,57 kg), de 
az érmes arány 6 %-al meghaladja a 
tavalyi év (27 %) eredményét. Sikerült 
a hibás elejtések arányát 10% alatt tar-
tani, mely a megyei átlag alig fele. A 
Társaság vadászterületei közül az idei 
évben a Tállyai Erdészeti Igazgató-
ság által kezelt vadászterület emelke-
dett ki, ahol a terítékre került bikák 
érmes aránya 67 %-os volt, illetve erről 
a vadászterületről származik a legna-
gyobb trófeasúlyú (8, 4 kg) és a legma-
gasabb pontszámmal (200,63 IP) bíró 
bika is. Az időjárás a hideg és erős szél 
ellenére kegyes volt. Napsütéses, igazi 
késő őszi időben, kellemes és tanul-
ságos szakmai programban volt része 
minden érdeklődőnek.

Szentléleki Tibor
Vadászati és Idegenforgalmi

osztályvezető
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Minden vadász, saját felelősségé-
re vesz részt a vadászaton, azonban a 
vadászat rendjéért felelős által megha-
tározott szabályokat köteles megtarta-
ni. A társasvadászatokon ez a személy 
a vadászatvezető, aki korra és nemre 
való tekintet nélkül felelős mindenért 
és mindenkiért.

Minimum középfokú szakmai vég-
zettséggel kell rendelkeznie és alapkö-
vetelmény a terület ismerete. A vadá-
szatvezető utasításai mindenkire kötele-
zőek még akkor is, ha ezt nem minden-
ki ismeri el. A vadászatvezető vadászat 
közben irányít, szervez, utasít és ha kell 
bárkit kizárhat a vadászatból, aki meg-
szegi az írott vagy íratlan szabályokat. 

A renitenskedő vadászt a vadászat-
vezetőnek – vérmérséklete alapján – 
figyelmeztetnie kell az első vadásza-
ton – lehetőleg négyszemközt – hogy 
nem értünk egyet a viselkedésével. 
Többszöri figyelmeztetés után a fegy-
vert ki kell üríttetni és felkérni arra a 
vadászt, hogy döntse el, hajtóként sze-
retne részt venni a továbbiakban, vagy 
köszönjük meg az aznapi tevékenységét 
és akár haza is küldhetjük.

A továbbiakban rátérnék az általá-
nos tudnivalókra és a követelmények-
re, amely minden vadászatvezető kol-
légámra nézve kötelezőek. A vadászat 
rendjét a Vt. tagságával és a hivatásos 
személyzettel évente legalább egy alka-
lommal ismertetni kell, ez lehet egy 
szezon  előtti közgyűlés is, ahol min-
den részletre kiterjedően és minden 
közös vadászat előtt balesetvédelmi 
oktatást kell tartani, melyet a vadá-
szat megkezdése előtt jegyzőkönyvez-
ni kell. 

A jogszabály előírásai szerint nagy-
vad társas vadászatán – kísérőként vagy 
hajtóként is – kizárólag 16 éven felü-
li személyek vehetnek részt, apróvad-

A VADÁSZATI TÖRVÉNY ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELET KÜLÖNBÖZŐ PARAG
RAFUSAI ÉS PONTJAI SZABÁLYOZZÁK A VADÁSZAT RENDJÉT ÉS A VADÁSZ 
KÖTELEZETTSÉGEIT, AMELYEK MINDENKIRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ
EK. PONTOKBA SZEDVE NEM ISMERTETNÉM EZEKET, AZT SZERETNÉM, HA 
AZ ELMÉLETI ALAPOKRÓL ÁTTÉRNÉNK A KÖZÉRTHETŐ(BB) NYELVEZETRE, 
AMELYRE A CIKK CÍME IS UTAL.

vadászaton a 14 éven felüliek, ennek 
betartása szintén a vadászatvezető 
kötelessége.

A vadászatvezetőnek a társas vadá-
szat megkezdése előtt elsőként kell 
megjelennie a kitűzött gyülekezőhe-
lyen, ahol elvégzi az adminisztrációs 
és ellenőrzési feladatait. A vadászat 
reggelén a kezdési időponthoz képest 
ötperces várakozás után a vadászatve-
zető röviden és egyértelműen ismertes-
se a napi programot és ekkor kell a bal-
esetvédelmi szabályokról is szót ejteni. 

A beírások után a Vt. elnöke vagy 
vadászmestere köszönti a vadászaton 
megjelenteket. Sok esetben tapasztal-
tam, hogy a vadászatvezető és a vadász-
mester nem egy és ugyanaz a személy.

Amennyiben külön-külön szemé-
lyekről van szó, akkor fontos a közös 
nevező és a közös álláspontok kép-
viselete. A vadászatot megelőzően a 
megbeszélni valókat egyeztetni kell, 
soha nem szabad az eligazítás alkalmá-
val „ütköztetni” az álláspontokat, ne 
tegyük ki a társaságunkat különböző 
szóbeszédnek és intrikáknak. A köszön-
tés után megtörténik az eligazítás, ahol 
nem csupán a vadászokat kell eligazíta-
ni a vadászatvezetőnek, hanem a felve-
zetőket és a hajtókat is, ennek tényét 
dokumentálni kell, minden résztvevő-
vel alá kell íratni a naplót.

A területre kiérkezés után a vadászat-
vezető felállítja a vadászokat, nagyvadva-
dászaton felvezetők segítségével a kisor-
solt/megbeszélt lőállásokra. Kényes kér-
dés a számozott lőállások kiosztása, 
vagy kisorsolása. Vadásztársaságon belü-
li, az ún. „házi hajtásokban” a legjobb 
lőállásokra állítsuk a jól lövő vadásztár-
sakat, mert így eredményesebb lehet a 
hajtás, „fizetős” vadászatnál a kalapból 
történő számhúzásnál elkerülhető a sér-
tődöttség, viszont előfordulhat, hogy a 
legjobb lőállásokra gyengébb lövők jut-

nak, ami nagyban befolyásolja a hajtá-
sok sikerességét. 

Az eligazítás során közöljük, hogy 
milyen jelre kezdődik el és fejeződik be 
a vadászat, kürtjel, esetleg lövés, vagy 
szóbeli utasításra.

A társas nagyvadvadászatok szer-
vezése komoly felkészültséget igényel, 
balesetveszély szempontjából legkriti-
kusabb vadászat a vaddisznóhajtás és a 
riglizés. A hajtások hosszát a meghaj-
tandó terephez igazítsuk, lehetőség sze-
rint a két kilométernél hosszabb hajtá-
sokat kerüljük el és egy napra 3, legfel-
jebb 4 hajtást tervezzünk, figyelembe 
véve a téli nappalok rövidségét. 

A vadászatvezetőnek a hajtást meg-
előzően gondoskodni kell a lőállások 
kijelöléséről, a lőállások környékének 
megtisztításáról, gallyak eltávolításáról. 
Sík vidéken kötelező az emelt lőállások 
használata, célszerű a nem túl magas 
2-3 m-es lőállások. A leállóhelyek, 
standok kitűzésekor jobbra-balra ki 
kell jelölni a tilos lőirányokat feltű-
nő színű szalaggal, festékkel. A megen-
gedett lőirányokon belül, az abba az 
irányba leadott lövések semmi esetre 
ne veszélyeztessék mások testi épségét 
és az összelövés kizárható legyen. 

A nagyvad társasvadászatán résztve-
vőknek kötelező hajtástérképet készí-
teni, amelynek tartalmaznia kell ugyan-
azon a lapon valamennyi lőálláson álló 
puskás helyzetét a tilos lőirányok egy-
értelmű feltüntetésével, a hajtás irányát, 
a vadászatvezető, illetve a felvezetők 
elérhetőségeit. Fontos, hogy a hajtástér-
képen minden hajtást külön kell szere-
peltetni. 

Nagyvadvadászaton egyre gyakoribb 
a kutyás brigádok használata, a kutya 
tulajdonosok egy összeszokott csapat-
tal dolgoznak, a segítői irányítják haj-
tás közben az ebeket. 

A terelő vadászatnál elsődleges cél 
a tarvad mennyiségi és minőségi sze-
lekciója, ezért a hajtólétszám kevesebb, 
mint a disznóhajtásokon és tilos a haj-
tókutyák alkalmazása. A vadat ennél 
a vadászati módnál lehetőleg csend-
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ben hajtsuk, tereljük a saját váltóikon, 
mert nem fejvesztett menekülésre akar-
juk késztetni a vadat, hanem nyugodt 
vonulásra. Csak így van lehetőség a 
minőségi szelekcióra és a pontos lövé-
sek leadására. A terelővadászaton lőhe-
tő a vaddisznó korra- és nemre való 
tekintet nélkül, a gím-, dám-, muflon 
tarvad, őzsuta, gida, illetve a vadászha-
tó szőrmés ragadozók. 

Apróvad vadászatán a vadászatve-
zetőnek „könnyebb dolga” van abba 
a tekintetben, hogy átláthatóbb a terü-
let. Alapvető szabály, hogy szárnyas 
vadra minimum 45 fokos szögben sza-
bad lőni, ekkor ugyanis a hulló sörét-
szemeknek már csekély a becsapódási 
energiájuk. Figyelmeztessük a nem meg-
felelően leadott lövések tulajdonosait, 
de azt hiszem ezt megteszik a vadász-
társak is.  Néha egy-egy szempillantás 
vagy fejcsóválás „többet ér” a vadászat-
vezető figyelmeztetésénél.

A kutyásokat egyenletesen kell elhe-
lyezni úgy, hogy egymást ne zavarják, 

de mindkét szárnyon legyen kutyás 
vadász.  A vadászkutyáknak a jogsza-
bály a vadászati alkalmassági vizsga 
meglétét is előírja, amelynek ellenőrzé-
se szintén a vadászatvezető dolga. 

A vadászatvezető azonban nem csak 
a kutyák papírjait köteles ellenőriz-
ni, hanem a vadászaton megjelent sze-
mélyek okmányait (személyazonosító, 
vadászjegy vagy vadászati engedély, fegy-
vertartási engedély, puska műszaki tanú-
sítványa) is. Fontos megjegyezni, hogy 
megkülönböztetett kalapszalagot kioszta-
ni a vadászatra jogosult jogszabályi köte-
lezettsége, ha tehát valakinél ez hiányzik, 
ezért nem vonható felelősségre.

Célszerű ha a vadászatvezetőnél tar-
talék sebkötöző csomag is van és aki-
nek nincs, annak a vadászat idejére tud 
kölcsönözni. Ez az Ő érdeke is, mert 
ha a rendőrhatóság ellenőrzést tart, 
és valakinél nincs, akkor a vadászatve-
zető is felelősségre vonható, mert az 
ellenőrzési kötelezettségét nem teljesí-
tette. Némely esetben előfordul, hogy 

a vadásztársnak fontos elintéznivalója 
akad, ekkor minden esetben jelentkez-
ni kell a vadászatvezetőnél és engedélyt 
kell kérni a távozásra. 

Vadászat végét jelezzük egyértelmű-
en, követeljük meg a fegyverek ürítését, 
mert töltetlen fegyver nincs!  

A teríték készítésekor tartsuk be a 
vadászetika írott és íratlan szabályait, 
tegyük ünneppé és felejthetetlen pillanat-
tá a terítékkor való jelentést, az új vadá-
szok avatását, egy-egy bravúros lövést 
leadók dicséretét. Bizony-bizony ezekben 
a percekben minden vadásztársunknak 
van valami gondolat, élmény, felejthe-
tetlen pillanat az eszében, melyekre akár 
évek múltán is emlékezni fog.

Sok mindenről nem esett szó ebben 
a feljegyzésben, de mint a cikk elején is 
említettem, a jogszabályok nem ismeré-
se nem mentesíti a vadászokat az egyé-
ni felelősség alól és felhívom minden 
vadásztársam figyelmét a vadászatveze-
tővel való szíves együttműködésre.

Durda Péter Pál
etikai bizottsági tag

A 2011 tavaszi adatgyűjtés február 12-én kezdődött, és 
- tizenkét héten keresztül - április 30-ig tartott. A tavaszi 
megfigyelésekben összesen 448 vadgazdálkodási egység vett 
részt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 53 db. A megye idén 
is viszonylag sok, összesen 78 db megfigyelési ponttal vett 
részt a tavaszi programban. A mintaszám már a program 
kezdetén lényegesen meghaladta a várakozásainkat és a fel-
dolgozáshoz szükséges legalacsonyabb adatmennyiséget is. 
Örvendetes, hogy ez a szám 2009. óta számottevő mérték-
ben nem változott.

A vonulás megyei dinamikájának bemutatásához minden 
megfigyelési időpontra ábrázoltuk a megyében az észlelt sza-
lonkák számának középértékét, illetve minimális és maximá-
lis értékeit (1. ábra). A korábban bemutatott átlagértékekhez 
képest némileg bonyolultabbnak tűnhet, azonban sok olyan 
információt tartalmaz, melyet az átlagok egyszerűen elfed-
nek. A minimális és maximális értékek mutatják, hogy az 
egyes időpontokban a különböző standokon észlelt mada-
rak számában bizony jelentős eltérések lehetnek. A minimá-
lis érték minden esetben, még a vonulás csúcsán is 0, tehát 
minden alkalommal volt olyan stand, ahol valamilyen okból 
nem észleltek szalonkát. A maximális értékek pedig felhívják 
figyelmünket arra, hogy néhány helyen kivételesen jó húzá-
sokban is volt része a megfigyelőknek, valamint arra, hogy 
egyes helyeken akkor is történtek észlelések, amikor a leg-
több ponton már nem. A tapasztalt szalonka vadászok jól 
tudják, hogy éppen ez a nagy bizonytalanság jellemzi a sza-
lonka vonulását, ezért is olyan izgalmas a vadászata.

Nagyon fontos a monitoring folytatása ősszel is az állo-
mány változásainak nyomon követéséhez. Emellett segítheti 
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a hazánk területén telelő, vagy költő állomány feltérképezé-
sét is. Az őszi adatfelvételezés a szervezési nehézségek ellené-
re immár harmadik alkalommal szeptember 20-án kezdődött, 
és jelen cikk írásakor is zajlik. Ősszel, az eget kémlelve egyéb-
ként is kevesebb szalonkát lehet észlelni, mint tavasszal, idén 
ezt a rendkívül száraz időjárás is jelentős mértékben befolyá-
solhatta. Előzetes kimutatásaink alapján az idei őszi észlelé-
sek jóval alulmúlják a korábbi években tapasztaltakat.

A széleskörű összefogás eredményeként reméljük, hogy a 
tavaszi szalonkavadászat hagyományát fenn tudjuk tartani. 
Köszönet illet mindenkit, aki tevékenyen, vagy akár csak esz-
mei támogatóként is a program mellé állt.

Schally Gergely
Szemethy László

1. ábra: erdei szalonka észlelések Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a 2011 tavaszi programban
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CSUHAI ISTVÁN IDÉN KIÉRDE-
MELTE AZ ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA LEGMAGASABB 
ELISMERÉSÉT, AZ „ARANYÉREM” 
KITÜNTETÉST. EBBŐL AZ ALKA-
LOMBÓL BESZÉLGETÜNK VELE.

„Annak idején az egyik szomszé-
dom vitt el egy idős vadászhoz, ahol 
én annyira rácsodálkoztam a trófeák-
ra, és mindarra, amit ott a vadászattal 
kapcsolatban éreztem, hogy az azon-
nal megfogott, magával ragadott” – 
tudtuk meg az önzetlen segítéségéért, 
újító ötleteiért, aktív közreműködéséért 
korábban a Nimród Vadászéremmel, 
Borsod megye Vadászatáért érdem-
éremmel, majd az általa vezetett társa-
sággal a Gróf Nádasdy Ferenc-emlék-
plakettel kitüntettet Csuhai Istvántól. 

Az Ön által 31 esztendeje vezetett Mező-
kövesdi Matyó Vadásztársaságot méltán 
nevezhetjük Észak-Magyarország egyik pél-
dás vadászszervezetének. Mikor került ebbe 
a társaságba?

1971-ben lettem a már a háború előtt 
is működő Mezőkövesdi Matyó Vadász-
társaság tagja, mely örömet, érzést sza-
vakban a mai napig sem tudom kifejez-
ni. A régi öregektől tudom, hogy tár-
saságunkban annak idején olyan híres 
emberek is itt vadásztak, mint Zsóry 
Lajos földbirtokos, akit a mezőkövesdi 
gyógyfürdő alapítójaként ismerhetünk. 

Belépésem után elértem a vadászje-
löltséget, majd a házivizsga után jutot-
tam el az állami vadászvizsga bizottság 
elé, ahol sikeres vadászvizsgát tettem. 

1979-ben társaságunk titkárává 
választottak, majd egy évvel később az 
elnöki feladatokkal ruházott fel a tag-
ság, melynek bizalmát azóta is bírom 
ezen a poszton. 

Sajnos ma már az a helyzet, hogy 
bár életkorban vannak nálam időseb-
bek, de a magam 40 éves vadászmúltjá-
val a 25-26 vadászt - köztük dunántúli és 
Gödöllő környéki tagokat is - számláló 
csapatunkban én vagyok a „rangidős”. 

Az elmúlt évtizedekre visszagon-
dolva, arra lehetünk a legbüszkébbek, 

hogy ma is létezünk. Nagy gondot for-
dítunk a vadkárok és a vadütközések 
elhárítására. Ennek is betudható, hogy 
bizonyos értelemben anyagi stabili-
tást tudtunk elérni. Szerény viszonyok 
között, de rentábilis a gazdálkodásunk.

Vadászterületünk Mezőkövesd és 
környéke (Bogács, Tard, Bükkábrány, 
Mezőnyárád), vagy másképpen szólva a 
Bükk-hegység lábától az M3-as autópá-
lyáig határolható be – folytatta az egyéb-
ként a megyei Vadászszövetség elnökségi tag-
jaként és az OMVK B.-A.-Z. megyei szerve-
zet etikai bizottságának tagjaként is hosszú 
évek óta társadalmi munkában tevékenyke-
dő mezőkövesdi elnök. 

Az apróvadak, fácán, nyúl, őz a jel-
lemző errefelé, de a mezőgazdasági kul-
túrától függően, főleg a nyári időszak-
ban a vaddisznó is elég gyakran elő-
fordul. Mindezek mellett, mintegy 
váltóvadként, 3-4 gímszarvast is teríték-
re hozunk évente. 

Több település közigazgatási terüle-
tén is érdekeltek vagyunk, így onnan is 
felléptek, fellépnek felvételi igénnyel a 
földtulajdonosok, akiket a jó kapcso-
lat ápolásának részeként felvesszük tag-
jaink sorába. Második ciklusát éljük 
annak a földtulajdonosi közösségnek, 
melyhez először 1997-ben csatlakozhat-
tunk. Akkor ugyan-
is földtulajdonhoz 
kötötték a vadászati 
jogot, melyet a 2007-
es ciklusban is sike-
rült ily módon meg-
szereznünk. Egyéb-
ként nem zárt a 
közösségünk, nyitot-
tunk vagyunk min-
den olyan megoldás-
ra, ami a vadásztársa-
ságot előre lendíti. 

Arra a kérdésre, 
hogy melyik vadászél-
ményére emlékszik visz-
sza legszívesebben az 
elmúlt évtizedekből, 
Csuhai István már-
már hitvallásszerűen a 
következőket mondta: 

Elődeink fogalmazták meg, de 
nekem is nagyon tetszik, „a vadászat-
ban nem az a lényeg, mit kapunk, 
hanem az, hogy mit ígér!”. A legki-
sebb trófeába is belefér a legnagyobb 
vadászélmény. Minden nap más, két-
szer ugyanaz a dolog nem ismétlődik 
meg. Minden kint töltött nap vadász-
emlék, függetlenül attól, hogy történt-e 
vadelejtés, vagy sem. 

Amióta nyugdíjas vagyok, a vadá-
szat tölti ki a szabadidőmet, de termé-
szetesen a családi kötelezettségeknek 
is eleget teszek. Két fiú unokám még 
kicsi ahhoz, hogy magammal vigyem 
őket a vadászatra, talán majd később, 
ha úgy alakul az életünk. 

Keveset beszélünk róla, éppen ezért 
itt is el kell mondanom, hogy a vadász-
feleségek azok, akik nagyon sokat eltűr-
nek nekünk, miközben hozzásegítenek 
bennünket ehhez a csodálatos hobbi-
hoz. Ezt a gesztust mindenkinek viszo-
noznia kell valamilyen formában élete 
párja és a családja felé. 

Közeledvén az ünnepekhez, az 
általam képviselt vadásztársaság és a 
magam nevében is szeretnék békés, 
meghitt Karácsonyt és sikerekben gaz-
dag boldog új esztendőt kívánni min-
den kedves olvasónak! 

Szűcs István
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vaddisznós KutyáK

Egyes esetekben a visszaforduló vad-
disznó ellen bizony csak a gyors fára-
mászás vagy a jó kutya segíthet. Még-
pedig úgy, hogy a hajtóvonal érkezése 
előtt felkelti a vackán fekvő disznót és 
az menekülni kénytelen, vagy ugatásá-
val eltereli a figyelmüket.  

Napjaink disznóhajtásain sokfé-
le kutyafajta szorgoskodik. Sajnos 
nem mindegyik igazán hasznos segí-
tő. Az erdélyi kopók túl nagytestűek, 
a sűrűben lomhán mozognak, köny-
nyen megsérti őket a disznó. A tacs-
kók a magas szederindában vagy nagy 
hóban könnyen elakadnak és az még 
csak a jobbik eset, ha csak az erejük 
fogy el. Véleményem szerint a legjobb 
hajtókutyák, amelyek minden időjárási 
körülményt és minden területi nehéz-
séget legyőzve fáradhatatlanul segítik a 
vadászok munkáját a terrierek, szlovák 
kopók, tacskókopók és természetesen 
ezek keverékei!

Anatómiai felépítésük, természetük, 
vérmérsékletük, szenvedélyük a legtö-
kéletesebb a disznóhajtásra. Persze a 
disznóskutyáknál is fontos lenne az 
alapkiképzés, ezen belül a behívás meg-
tanulása. Hajtás közben gyakran fordul 
elő, hogy a menekülő disznót a kutya-
falka üldözi a második falun túl és a 

hajtók kutya nélkül kénytelenek foly-
tatni a munkát.

A jó kutya szakadjon el vezetőjétől, 
céltudatosan, szisztematikusan keres-
sen, kajtassa át a területet. A keresés 
közben használja az orrát a frissebb-
nél frissebb disznónyom közül a leg-
melegebbet kövesse. A disznóval szem-
ben félelmet nem tanúsíthat, megtalálá-
sa után azt csipkedve, forgatva igyekez-

zen helyben tartani illetve az elállósor 
felé terelni. Ha a vad megáll a sűrűben 
azt a kutya állandóan támadja. Ezek 
a legfontosabb követelmények az iga-
zán eredményes jó vaddisznós kutyák-
tól. Szerencsére megyénkben jó néhány 
megrögzött hajtókutyás csoport tevé-
kenykedik sikeresen, hétről-hétre segít-
ve a téli vaddisznóhajtások eredményes-
ségét!

És még valami! Ne feledjük, hogy 
kis vadásztársunk mindig legyen ott a 
terítéknél, hogy velünk együtt örülhes-
sen a közösen megszerzett zsákmány-
nak

Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság elnöke

SOKAN ÚGY GONDOLJÁK, HOGY AZ EGYIK LEGSZEBB, LEGIZGAL-
MASABB VADÁSZAT A VADDISZNÓHAJTÁS. VALÓBAN SZÉP, ÉS VALÓ-
BAN IZGALMAS IS, KINEK- KINEK ÍZLÉSE ÉS VÉRMÉRSÉKLETE SZE-
RINT, DE HOGY A LEGVESZÉLYESEBB VADÁSZATI MÓD, ABBAN MIN-
DENKI EGYETÉRT. TERMÉSZETESEN A VESZÉLYFORRÁSOKAT LEHET 
CSÖKKENTENI, PL. A HAJTÓVONALAK FEGYELMEZETT TARTÁSÁVAL, 
A LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK VISELÉSÉVEL, A MEGFONTOLT FEGY-
VERHASZNÁLATTAL, ÉS MÉG SOROLHATNÁNK.
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vadászKamarai - vadászszövetségi híreK

emléKezés vadászelődeinKre

A Vadászkamara területi szervezete 
az őszi időszakban két alkalommal tar-
tott állami vadászvizsgát. Szeptember 
28-án 36 fő vizsgázó közül 24-en, míg 
november 30-án 32 főből 17-en szerez-
tek vizsgabizonyítványt.

Mindkét vizsgát megelőzően 
Vadászszövetségünk felkészítő tanfolya-
mot (KSH szám: 19066754-9133-529-
05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) 
is tartott. A képzés során összesen 22 
jelentkező hallgató ismerkedhetett meg 
a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a 
vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, 
ismereteivel, továbbá a fegyverismeret 
és biztonságos fegyverkezelés szabá-
lyaival. A tanfolyam során a lőkészség 
elsajátítását sportlőtéren biztosítottuk. 
A következő Állami Vadászvizsga idő-
pontja, 2012. márciusa. 

 * * *
Október 11-én országos Kamarai 

és Védegyleti közös elnökségi ülés 
került lebonyolításra, ahol a résztvevők 
egy munkacsoport létrehozásáról dön-
töttek, mely a Nemzeti Vadgazdálko-
dási Program létrehozására hivatott. 
A szakmai csoportnak a programot 
2012. márciusáig kell elkészíteni, illetve 
eljuttatni a minisztérium részére, úgy, 
hogy ezt megelőzően az összeállításhoz 
szükséges főbb irányelveket a megyék-
nek december hónapban kellett átadni 
a munkacsoport részére. 

 * * *

Idén 20 éves a Vadászati Kul-
turális Egyesület, mely alkalomból 
október 22-én a Gödöllői Szent István 
Egyetem rektori dísztermében nemzet-
közi vadászati kulturális konferencia 
került lebonyolításra, melyen megyénk 
is képviseltette magát. A konferencia fő 
témája a vadászati etika volt, és éppen 
ennek apropóján az OMVK és a VKE 
között egy megállapodás is született, 
mely szerint a két szervezet közösen 
fogja a vadászati etikai kódexet felül-
vizsgálni, továbbfejleszteni, és annak a 
vadászati életben történő használatát 
szorgalmazni. 

 * * *
A Magyar Tudományos Akadé-

mia Erdészeti Bizottsága és az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Kulturá-
lis Bizottsága tudományos ülésen 
emlékezett meg az 1971-es budapes-
ti Vadászati Világkiállítás nagysza-
bású rendezvényről, annak 40. évfor-
dulóján.

A konferencia helyszíne a 
Vajdahunyadvár tanácsterme volt 
november 11-én. A felszólalók közül 
többen fogalmaztak meg ajánlásokat 
a vadászat-vadgazdálkodás szabályai-
nak változtatására, mások a természet-
védelem és kultúra helyzetét mutatták 
be, míg megint mások a vad- erdő- és 
mezőgazdaság harmonizálásának fon-
tosságát hangsúlyozták. 

 * * *

Nov. 22-én ülésezett az országos 
Kamarai elnökség, ahol napirenden 
volt az állami vadászvizsga szabály-
zat megújítása. A megyei elnökökből 
álló tagság megtárgyalta az új szabályo-
kat, amely várhatóan jövő év márciu-
sától lépnek életbe. Elfogadásra került 
a vizsgát megelőző kötelező tanfo-
lyam rendszere is, mely alapján sok-
kal gyakorlatiasabbá, életszerűbbé ala-
kul az oktatási rendszer. A tanfolyam 
különös hangsúlyt fektet a biztonságos 
fegyverkezelésre, lőgyakorlásra, vala-
mint a vadászat és vadgazdálkodás tere-
pi modellezésére is. 

 * * *
Mind ezen, mind a korábbi elnöksé-

gi ülésen szó esett a vadászati törvény 
módosításáról is, melybe az országos 
szervezetek be kívánják vonni a megyei 
szervezeteket is, hogy javaslataikkal, 
módosító indítványaikkal segítsék a köz-
ponti irányítás véleményező, javaslat-
tevő munkáját. Erre tekintettel megyei 
szervezeteink bizottságai is foglalkoz-
tak e témával. A bizottságok javaslata-
it, november 29-én megyei kamaránk és 
vadászszövetségünk elnökségei együttes 
ülésen vitatták meg, és saját ötleteikkel 
egységesítve december hónapban továb-
bították a központ felé. A központban a 
megyei véleményeket jövő év márciusá-
ban, egységes szerkezetbe foglalva továb-
bítják a törvényalkotók felé. 

* * *

A Miskolci Nagy Lajos Vadászklub 
mind gyakrabban veszi programjaiba 
jeles vadászelődeink életének ismerteté-
sét. Ez év szeptember elején egy öreg 
vadászkunyhónál gyűltek össze, hogy 
felidézzék dr. SAÁD FERENC /1899-
1989/ a híres vadász, a lelkes természet-
védő, az elismert vadászíró emlékét.

Bükk, Kis-fennsík, Csúcs-vágás. Ez 
a vidék volt Feri bácsi legkedvesebb 
vadászterülete. Az itt rejtve meghúzó-
dó házacska most rendbehozva, meg-
újulva emléktáblát kapott, melyet lánya 
a vadászokkal együtt meghatódva leple-
zett le. Az eredetileg erdésznek készülő, 
majd orvossá képzett fiatalember a fel-
vidéki családból hozta a vadász géne-
ket. A 30-as évektől már Ő az összes 

bükki falu orvosa. Gyarapodó, szép 
sikereket ér el a vadászat terén. A csúcs-
vágási háznál - amit rajongásig szeretett- 
zajlott most a kihelyezett klubfoglalko-
zás. Köszönet illeti dr. Székely Lászlót, 
aki a házigazda Borsodi 
Bányász Vt. elnökeként 
kezdeményezte és szor-
galmazta az ünnepi ese-
ményt. Bevezető szavai 
után Nagy Gábor a klub 
krónikása méltatta dr. 
Saád Ferenc életútját. De 
köszönet a társaság min-
den érintett vadászának, 
barátoknak, közreműkö-
dőknek. S nem utolsó 
sorban köszönet a család 

részéről megjelent lányának és unokájá-
nak, akik elfogadva a meghívást, meg-
tisztelték és meghitté tették a vendéglá-
tással befejezett ünneplést.   

Nagy Gábor
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A 2011-es évben megyénkben a szar-
vasbőgés meglehetősen nehezen indult. 
A bikák a szokatlanul meleg és száraz 
időjárásnak köszönhetően az esti órák-
ban csak későn, általában sötétben szó-
laltak meg. Ennek következtében az 
esti vadászatok csak ritkán vezettek 
eredményre. A meleg időjárás miatt, a 
levegő hőmérséklete az éjszakai órák-
ban sem csökkent jelentősen, ezért haj-
nalban a szarvas már gyakran sötétben 
visszaváltott a nappali pihenőhelyére. 
A száraz időjárás és a nagy mennyiségű 
makktermés a cserkelést, és a vad hang-
talan megközelítését ritkán tette lehe-
tővé. A szeptember második felében 
érkező lehűlést követően, már megyénk 
egész területéről jó bőgésről számoltak 
be a vadászatra jogosultak.

A nem kifejezetten szarvasos terüle-
teken gazdálkodók több esetben adtak 
hírt jó bőgésről, olyan vadászterülete-
ken ahol a gímszarvas korábban csak 
váltóvadként fordult elő. Természete-
sen az ilyen vadászterületeken, f iatal 
esetleg középkorú bikákat sikerült elej-
teni.

A trófeabírálatra bemutatott gím-
bikák alapján megállapítható, hogy 
a bemutatott trófeák súlya jelentő-

sen, akár egy kilogrammal elmaradt a 
becsült súlytól.  A lapzártáig bemuta-
tott 344 darab trófea alapján számított 
átlagsúly 5,06 kg, ami közel 40 deka-
grammal elmarad az elmúlt év hasonló 
időszakában elbírált gímtrófeák átlag-
súlyától. 

Megyénkben az elbírált gímtrófeák 
29%-a kapott érmes minősítést, ami az 
elmúlt évekhez képest nem változott.

Figyelemre méltó eredményt sikerült 
elérni a Martonyi és Vidéke Vadásztár-
saságnak, ahol az elejtett 11 db gím-
bika közül, 8 db ért el érmes minősí-

tést (4 db ezüst, 4 db bronz). Az elej-
tések szakszerűségének megállapítása 
során, a trófeabíráló bizottság az elbí-
rált trófeák közül 60 db trófea elejté-
sét minősítette hibás lelövésnek, amely-
ből 18 db gímtrófea -3 pontos minősí-
tést kapott.

A 2011-es évben egy darab kiemel-
kedő gímszarvas bikát ejtettek el 
megyénkben, amely a mérlegen 10,30 
kg-ot nyomott, valamint a bírálat során 
216,75 IP pontot ért el. 

Pecze István
vadászati felügyelő

IP SÚLY VADÁSZTERÜLET ÉREM

1. 216,75 10,30 kg 659410 számú FTVK (Fűzérkomlós) A

2. 212,93 9,20 kg Zempléni Boldogkő Vt. A

3. 207,35 8,77 kg Kéked és Környéke Ft Vt. E

4. 200,63 8,02 kg Északerdő Zrt. Tállya E

5. 199,57 8,21 kg 659620. számú FTVK (Mikóháza) E

6. 196,65 8,34 kg Martonyi és Vidéke E

7. 196,46 8,23 kg Gróf Károlyi István Vt. E

8. 195,44 8,02 kg Északerdő Zrt. Szendrő E

9. 194,17 8,40 kg Északerdő Zrt. Tállya E

10. 193,69 7,54 kg Martonyi és Vidéke Vt. E

Könyvespolc

Gr. Apponyi Henrik: Úti- és 
vadásznaplóm Indiából és a Hima-
lájából; Bársony István: Árnyak az 
éjszakában; Csányi Sándor-Heltai 
Miklós: Vadbiológiai olvasókönyv; 
Faragó Sándor: Élőhelyfejlesztés 
az apróvadgazdálkodásban; Heltai 
Miklós (szerk.): Emlős ragado-
zók Magyarországon; Retter Lász-
ló: Üregi nyúltól a medve vadásza-
táig; Széchenyi Zsigmond: Ahogy 
elkezdődött; Széchenyi Zsig-
mond: Afrikai tábortüzek; Szé-
chenyi Zsigmond: Nahar; Thurn-
Rumbach István: Erdélyi szarva-
sok és medvék nyomában; Varga 
Zoltán-Kása Zoltán: Vadkár; 
Ugray Tamás: Vadászatok itthon, 
otthon és a csúcsokon.

Monostori László preparátor és 
dermoplasztikai műhely, Miskolc, 

Madarász Viktor u. 12.
Tel: 46/348-013, 20/9335-457

www.preparatorlap.hu

APRÓHIRDETÉSEINK
15 SZÓIG DÍJMENTESEK!

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy a Mezőkövesdi Matyó 
Vadásztársaság tagja, Bálint Gás-
pár István 78 éves korában, októ-
ber 2-án elhunyt. Tíz évig volt 
vadászmester és öt évig a felügye-
lő bizottság elnöke. Emléked köz-
tünk él, nyugodj békében Pista 
bácsi!

* * *
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy Komenda László, a Baktakéki 
Hubertus Vadásztársaság vadász-
mestere, alapító tagja elhunyt. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

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

monostori Balázs (nagyBarCa)
30/769-4222

németh szaBolCs (méra) 
20/3162-522

ruszinkoviCs FerenC

(Felsővadász) 70/261-40-21
szaBó ádám (szögliget) 

30/986-2556
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Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve tovább-
ra is folytatja a Larsen, élvefogó csapdák (és a hozzájuk való 
rugók) forgalmazását, mely a dolmányos varjú mellett leg-
főképpen a szarka elfogására használható rendkívül nagy 
eredményekkel. A megyében az elmúlt években már több 
helyen csapdát használók visszajelzései szerint egy csapda 
naponta 2-4 szarkát is képes befogni. Így a tavaszi szezonban 
egy vadászterületről akár 60-80 szarka is eltávolítható, nem 
beszélve a kieső szaporulatról, mely hiánya így jelentős segít-
séget jelent az apróvadállománynak.

A csapdák ára 12.500 Ft + áfa.
A rugók ára 200 Ft + áfa

NYALÓSÓ!!!

Vadászszövetségünk megkezdte az Erdélyből, (Parajdról) 
származó kősók forgalmazását! Azért, hogy könnyen kezel-
hető és szállítható legyen, a kiszerelést 50-60 kg-os zsákok-
ban oldottuk meg, 5-6eFt/zsák áron. A zsákokban a nyers, 
fejtett kősó 3-10 kg-os tömbökben található. A természe-
tes só jóval ellenállóbb a nedvességnek, mint préselt társai, 
ugyanakkor a szabálytalan alakú tömböket méretüknél fogva 
a vadak sem tudják elgörgetni.

100Ft/kg

a vadászszövetség ajánlata

a 2011-es év szarvasbőgéséneK eredményei
KépeKben
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Vadász Hírmondó

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 •  Megjelenik 3700 példányban

a kiadVányt terVezte, kiVitelezte: ad grafikai stúdió

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2012. január 2-án 
kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság visszavonhat-
ja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 2012. március 1-jén már megújított 

vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Hétfőtől-Csütörtökig  8.30 - 15.00
Pénteki napon nincs ügyfélfogadás

A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL:
• vadászjegyét • 2011/2012. évi egyéni lőjegyzékét • személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját •

fegyvertartási engedélyét

A VADÁSZJEGY ÁRA (TAGDÍJJAL, BIZTOSÍTÁSSAL) VÁLTOZATLANUL 14.000 FT.

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

figyelem!!!
ezúton híVjuk fel a Vadgazdálkodók

figyelMét, 2011. deceMber 1-től
a Vadkísérőjegyeket és az apróVad

gyűjtőigazolásokat
a VadászkaMara Megyei területi szerVezete 

bocsájtja a jogosultak
rendelkezésére!

felhívás! valamennyi vadászatra jogosult figyelmébe!
A rókák veszettség elleni szájon át történő tavaszi immunizálásának eredményességét ellenőrző mintagyűjtés a vakciná-

zott területeken 2011. november 14. – 2012. február 28.-ig tart. Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen idő alatt 
az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott határozatban rögzített számú felnőtt rókát juttassák el vizsgálatra. A nem 
vakcinázott területeken az előírt mintaszámot 2011. március 25.-től 2012. február 28.-ig lehet elejteni és leadni vizsgálatra. 
A hatályos elszámolási rend szerint eljárva, a vadászatra jogosult állítja ki a számláját a Hubertus Kft felé (7.000 Ft/róka + 
ÁFA összegben, amelynek kötelező melléklete a rókaminta átvételi elismervény eredeti példánya). A számlát és mellékletét 
kérjük, haladéktalanul küldje el a HUBERTUS Kft (1024 Budapest, Ady E. u. 1.) címére. Az őszi mintagyűjtési időszakban, 
a vakcinázott területekről és a nem vakcinázott területekről 2012. március 15.-ig tudják a számlákat befogadni. Ezen időpon-
tokat követően beérkező számlákat a KFT-nek nem áll módjában teljesíteni! Kérjük, hogy a mintagyűjtésre és az elszámolás-
ra megállapított határidőket a zökkenőmentes és pontos elszámolás érdekében szíveskedjenek betartani! 

További információk a www.hubertus.com honlapon állnak rendelkezésre.


