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A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége,
az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2012. június 16-án 930 órakor kezdődő,
Sátoraljaújhely-Széphalomban megrendezésre kerülő

Fővédnökök: * Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke
* Dr. Bárándy Péter ügyvéd
Országos Magyar Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke
PROGRAMOK:
Dohánygyári Fúvószenekar * Hubertus-ökumenikus istentisztelet * Ünnepélyes megnyitó,
köszöntő * Kitüntetések átadása * Vadászkürtösök műsora * Népi táncegyüttes műsora * Színjátszók
zenés műsora * Vadászkutya bemutató * Vadászíjász bemutató * Solymászbemutató * Szarvasbőgő
bemutató * Gyermekműsorok * Hagyományőrzők bemutatója * Vadásztársasági
találkozó * Vadételfőző verseny * Abbasisters koncert * Blackriders zenekar koncertje
EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:
Vadászati és trófeakiállítás * Festménykiállítás, vásár * Könyvbemutató, vásár
Vadászati cikkek árusítása * Vadászgörény simogató * Filmvetítés *
Magyar termékek vására, kézművesek * Kézműves kuckó
A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Megyei Vadászbál
KAMARAI SZERVEZETÜNK ÉS
VADÁSZSZÖVETSÉGÜNK FEBRUÁR 4-ÉN RENDEZTE MEG HAGYOMÁNYOS MEGYEI VADÁSZBÁLJÁT
A MISKOLCI NÉPKERTI VIGADÓ
ÉTTEREMBEN.
Idén is elmondhatjuk, hogy igen
szép számban gyűltek össze a farsangi
szezonban a vadászok, szimpatizánsok
és baráti társaságok, hogy elbúcsúztassák az elmúlt vadászati évet és eltöltsenek együtt egy kellemes estét.
A 160 résztvevő, mely a megye
különböző területeiről érkezett, a megnyitót követően, még a vacsora előtt a
Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát
hallgathatta meg.
A svédasztalos, ízletes és mindent
kielégítő többfogásos menü, gyümölcs
és süteményes asztallal is kiegészült a
vendégek örömére.
Ezt követően került sor a főműsorra, amikor is Ihos Jószef, alias Kató
néni humorista szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű
hangulatot és jókedvet az est hátralévő részére.
Éjfélkor idén sem maradhatott el az
izgalmas tombolasorsolás, ahol az értékes tárgynyereményeken túl számos
vadkilövés és két vadászkutya kölyök is
gazdára talált.
A nyeremények kihúzása után vörösboros vadpörkölt juhtúrós sztrapacskával, majd, hogy ez ne feküdje meg túl-

ságosan a gyomrokat, hajnalig tartó
tánc és mulatság következett. Ezúton is
köszönjük támogatóinknak azt a segít-

séget, amellyel az est színvonalához
hozzájárultak.
Tóth Á. Dénes

Természettakarítás
Idén a tavaszi-nyári természettisztítási programot a VM Környezetügyi
Államtitkársága támogatásával hét szervezet a Magyar Országos Horgászszövetség, a Magyar Cserkészszövetség, a
Magyar Turista Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület, az Országos
Magyar Vadászkamara, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet, a Vadászati Kulturális Egyesület – szervezi, akik a
vadászokkal, természetszerető emberekkel kívánják a szemét- és hulladékgyűjtést megtartani.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően rugalmasan, nem kötelező, hanem
ajánlott formában, időpont meghatá-
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rozása nélkül javasoljuk ezért mindenkinek, hogy vagy igazodjanak a helyi
lehetőségekhez vagy önállóan tisztítsák meg a közvetlen környezetüket. Az
akció hatásfokát növeli, ha a helyi egységeken túl bevonják az önkormányzatokat, a tanintézeteket, erdei iskolákat,
a közútkezelőket és más, megnyerhető
intézményeket, támogató személyeket,
a figyelmet a fiatalokra fordítva.
A program végén - mely június végéig tart - szeretnénk összegezni a tapasztalatokat a többi szervezettel is, ezért,
ha tudnak részünkre konkrétumokat
közölni (résztvevők, gyűjtött hulladék
kg-ban, érdemi észrevétel – akadályo-

zó tény, figyelmeztető a jövőre nézve),
azt július közepéig felénk szíveskedjek közölni (info@vadaszszovetseg.hu).
Tisztelt vadászok! – a nyolc szervezet
közös akciójáról van szó, de a sikerhez
jó szervező, kezdeményező szükséges.
Javasoljuk, vállalják ezt a szerepet idén
is a vadászok, megéri ez nekünk. Kérjük legyenek kezdeményezőek, keressék
meg az erdőgazdaságokat, a partnereket, a helyi médiát és teremtsenek nyilvánosságot megmozdulásunknak!
Ragadjunk meg minden lehetőséget a vadászok és a vadászat sajtója további javítására!
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VI. Nemzetközi Gömöri Vadásznap
III. Vadász-rendőr Találkozó
Mozgalmas volt április utolsó hétvégéje a történelmi Gömör vármegye déli kapujában, Putnokon. A térség vadászai és vadgazdálkodói immár hatodik alkalommal
rendezték meg vadásznapjukat, mely idén is
hagyományosan a Gömör-Expo keretében,
annak társrendezvényeként, három napon
keresztül nyitva tartó vadászati kiállítással
egybekötve valósult meg.
A hétvége társadalmi eseményeinek értékét tovább növelte és gazdagította az is,
hogy ezen alkalommal került lebonyolításra
a három éves múltra visszatekintő, országos
hírű, Vadász-Rendőr Találkozó, a VaReTal
is. Ezen felül nagy fontosságú, hogy más
vadásznapoktól eltérően a putnoki rendezvény nem csupán a magyar vadászati kultúra szolgálatát tűzte zászlajára, hanem a szlovák-magyar vadászati kapcsolatok megerősítését is.
A rendezvény első napján, pénteken délelőtt nyitott a több száz agancsot, agyart
és szarvat számláló kiállítás, mely a térség
vadászható fajainak bemutatásán túl erdeimezei életképet, valamint egzotikus trófeákat is felvonultatott. Nagy látványosság volt
a nyakba preparált kafferbivaly, lóantilop,
nagy kudu, oryx és hogy mást ne mondjunk, a Szlovákiából érkezett farkas, zerge
és teljes alakos európai hód, siketfajd preparátum is. A bemutató mellett szintén
három napon keresztül festményeket, egyedi vadászbútorokat, könyveket is láthattak
az idelátogatók, valamint megtekinthették a
népes díszmadár és hüllőkiállítást is.
Délután, hirdetve a vadász-rendőr találkozó miértjét és a szakmai-baráti együttműködést, a Kazincbarcikai kapitányság és térségének vadgazdái – követve az Ózdiak példáját - írták alá azt a megállapodást, mely
a szakmai ismeretek bővítése, a személyes
kapcsolatok elmélyítése révén, célul tűzte ki
az etikus vadászmagatartás kiszélesítését, az
egyre terjedő orvvadászat visszaszorítását.
Az együttműködési megállapodások
aláírását követően szakmai konferencia
került összehívásra, ahol elsőként Bogacskó
József megyei fegyverügyi főelőadó szólt a
közelmúltban változott fegyverjogszabályról. A tanácskozáson őt követte a vadászíjászatról szóló előadásával Baló Attila a
Magyar Vadászíjász Szövetség alelnöke,
majd Wallendums Péter vadászújságíró, aki
a vadászati etikáról tartott igen tartalmas és
mindenki számára érdekes beszámolót.
Másnap, szombaton, a rendezvény
főnapja a reggeli Hubertus-ökumenikus
istentisztelettel kezdődött, ahol Cseh István kanonok, és Dérer Zsolt református lel-
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kész hirdetett igét és köszöntötte a vendégeket. A szentmise előtt a térség vadgazdálkodói fenyőágyon egy őzbakot helyeztek a
terítékre, utalva ezzel is az őzbak vadászati
idény kezdetére.
Ezt követően az ünnepélyes megnyitón
Dr. Székely László elnök, üdvözlő köszöntőjében szólt a természetvédelem és vadászat közös céljainak fontosságáról, valamint
arról is, hogy az orvvadászat elharapódzása miatt, annak visszaszorítása az egész társadalom ügyévé vált. Hangsúlyozta emellett, hogy törvénytervezet készül a hivatásos vadászok jogállásának, hatáskörének
kiszélesítésére, valamint, hogy napirenden
van az új Vadászati törvény és a Nemzeti Vadgazdálkodási Program kimunkálása,
amely hosszútávra fogja a vadászat társadalmi helyét és jövőjét kijelölni.
Az ünnepi köszöntőt követően Ríz
Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke, Tamás
Barnabás, Putnok város polgármestere és
Jan Valentik, a Szlovák vadászkamara rozsnyói térségének elnöke üdvözölte a vadászokat és a vadásznap résztvevőit, beszédükben kiemelve az ilyen rendezvények
fontosságát.
A megnyitó után Tóth Á. Dénes megyei
fővadász szólította színpadra a térség legkiválóbb szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették
át kitüntetéseiket. Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatására került sor.
Mindeközben a hagyományokhoz
ragaszkodva a vadételfőző verseny résztvevői már sürögtek-forogtak, hogy Mátyás
Rudolf, Oscar díjas mesterszakács vezette zsűri az ő főztjüket értékelhesse a legjobbnak.

és

Igaz, hogy az illatok és az embert próbáló hőség sokakat csábított a sátrak alá,
ennek ellenére mégis szép számú érdeklődő
gyűlt össze a délutáni, színpadi programokra is, mely minden generációnak nyújtó
szórakozási lehetőségekkel volt átszőve. Természetesen volt solymász, rendőr és munkakutya, valamint állathang imitáló, vadhívó bemutató is. Emellett nagy sikert arattak
a népi együttesek és a vadászkürtösök is. A
színpadi programok fénypontja Haumann
Péter színművész volt, aki történeteit, élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel.
És, hogy ne csak a felnőtteknek teljen
szórakozással a napjuk, a gyerekeket gyermekjátszótér, ugrálóvár, virtuális vadászat,
lovaglási lehetőség, valamint a díszmadár és
hüllő kiállításon túl egy vadászgörény játszóház is várta.
Mindenképpen meg kell említenünk azt
is, hogy a vadásznap, a számos programon
és lehetőségen túl egy másik fontos találkozónak is színteret adott. A fennállásának
20. évfordulóját a közelmúltban ünneplő
Vadászati Kulturális Egyesület képviselői
ezen a napon itt tartották találkozójukat,
ahol regionális képviselők megválasztására
is sor került.
A nap végét a főzőverseny eredményhirdetése, majd az azt követő rendőr rockzenekar koncertje koronázta meg.
Dicséret illeti a szervezőket, hiszen
mindannyiunk nevében elmondhatjuk,
hogy kitettek magukért, minden tiszteletet
megérdemelt az impozáns kiállítás, a számtalan kulturális program, valamint a vadászgasztronómia ízvilága és a színes vadásznapi forgatag.
Ezúton is köszönet érte a segítőknek és
a támogatóknak!
Tóth Á. Dénes
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A zselnicemeggy hatalmas területen
megtalálható, Eurázsia java részét felöleli. Európában a Skandináv-félsziget
északi csücskéig is eljut, délen viszont
az Ibériai-, Appennin- és Balkán-félszigeten ritkul.
8-18 m magas fafaj, de kedvezőtlen termőhelyeken csak cserjeméretű
marad. Feketésszürke kérge egyébként
gyógyászati jelentőségű (Cortex Pruni
Padi), amelynek hatóanyaga vizelethajtó, izzasztó hatású, s köszvény, reuma
és szifilisz ellen is használták. Különösen a skandináv országokban kérgéből
színanyagokat vontak ki, s különböző
vegyi anyagok hozzáadásával szürke,
narancssárga vagy sötétbarna gyapjúfestékeket nyertek.

Az

Az

év fája, az év madara
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év fája, az év madara

ZSELNICEMEGGY
(PRUNUS PADUS)

Borsó nagyságú, fényes fekete lédús
termései keserédesek, július végén
érnek. Bár kevésbé élvezhetőek, régészeti bizonyítékaink vannak arra nézve,
hogy a kő- és bronzkorban fogyaszEGERÉSZÖLYV
(BUTEO BUTEO)
Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, a sík- és hegyvidéken
egyaránt előfordul, így az úton-útfélen
látott „sasok” általában ennek a fajnak a képviselői. Ráadásul az egerészölyvek kifejezetten szeretnek is a forgalmas utak, autópályák mellett ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált)
gyepfelületek nyújtotta könnyebb zsákmányszerzési lehetőséget kihasználják.
A múlt században az intenzív ragadozóüldözés és a fészkelésre alkalmas
fák hiánya miatt az Alföld nagy részéről eltűnt a faj. Szinte kizárólag csak
a hegy- és dombvidéki erdős területeken költött.
A ragadozómadár-pusztítás tiltásának hatására és a II. világháborút
követő fásítások eredményeképpen az
elmúlt 20-30 évben az egerészölyv vis�szafoglalta korábbi élőhelyeit, már az
alföldi fasorokban és facsoportokban
is jelentős számban fészkel. Legjobb
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tották azokat. Ázsiai népek gyümölcslé és vegyes gyümölcsíz készítésére ma
is alkalmazzák. Fateste sárgás- vagy
vörösesfehér, közepe – az ún. gesztje –
zöldesen sávozott.
A faanyag meglehetősen rugalmas,
könnyen hasítható, jól polírozható és
esztergályozható. Nincs akkora jelentősége a faiparban, mint a közönséges
cseresznyének, de a belsőépítészetben
és csónakgyártásnál gyakran találkozunk érdekes faanyagával.

a síkvidékeken elsősorban az ártereken
jelenik meg, ahol jól elviseli a nagyobb
termetű fafajok árnyalását. Ezen kívül
ott van a láperdőkben is, ebből következően mind a mozgó, mind a pangó
vizet jól tolerálja. A hegy- és dombvidékeken a patakok mentén találjuk,
miként a láperdőkben, itt is a mézgás
éger (Alnus glutinosa) jellemző kísérő
fafaja.
(Forrás: Vidékfejlesztési
Minisztérium Sajtóirodája)

Termőhelyi igényei közül ki
kell emelni a fagyokkal szembeni
ellenállóképességét, a hidegtűrését, valamint a magas vízigényét. Ezeken kívül
tipikus mészkerülő faj, mindig mészmentes termőhelyi viszonyok között
jelenik meg. Szereti a humuszban és
tápanyagokban gazdag talajokat, lombos fafajaink közül lombalma az egyik
leggyorsabban lebomló, nagymennyiségű kalciumot juttat vissza a talajba,
ezáltal termőhelyét is javítja. Termőhelyi igényének megfelelően hazánkban
élőhelyei azonban továbbra is azok
a természetközeli mozaikos területek
maradtak, ahol nyílt gyepek, szántók
és zártabb erdők is megtalálhatóak egymás szomszédságában.
Az egerészölyv több tízezer példányra tehető hazai állománya állandó, de
télen feldúsul a hozzánk északról érkező példányoknak köszönhetően.

Fő táplálékát a kisemlősök jelentik,
legfontosabb zsákmánya hazánkban a
mezei pocok, de rovarok, kétéltűek és
hüllők, vagy kisebb testű madarak is
meghatározó részét képezhetik a tápláléknak.
(Forrás: www.mme.hu)

Az egerészölyv hazánkban 1933 óta
élvez lelövési tilalmat, 1954 óta törvény
által védett, természetvédelmi értéke
példányonként 10 ezer Ft.
Fészkét szinte kizárólag fákra, általában a lombkorona középső részébe építi. Fészekalja leggyakrabban 2-3
tojásból áll, amelyeket általában március végén - április elején rak le. Az átlagosan 35 napig tartó kotlásban mindkét szülő részt vesz, de a tojó lényegesen több időt tölt a fészken. A fiókák
júniusban hagyják el a fészket, de ezt
követően még több hétig a szülőkkel
maradnak.
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Hegyköz-völgyi

vadászünnep

Fűzérradvány-kastélypark
Fürérradvány csodálatos természeti adottságokkal, látványos építészeti örökséggel rendelkező település a
Zempléni-hegységben, egészen pontosan a „Hegyköz völgyében”. A település legfőbb nevezetességét, a csodálatos
környezetben elhelyezkedő reneszánsz
kastélyt a XVI. században a Réthey család építtette, majd közel négy évszázadig a Károlyi családé volt. Az épületet
a II. világháború után államosították,
és egészségügyi intézményként hasznosították. 1993-tól a Műemlékek Állami
Gondnoksága lett a rendkívül leromlott állagú épület kezelője.
A kastélyba, és annak gyönyörű
parkjába az év minden napján érdemes
ellátogatni, április 29-én azonban különösen sokan tették tiszteletüket, hogy
részt vegyenek a negyedik alkalommal
megrendezett nemzetközi vadétel-főző
versenyen és vadásznapon.
A védnökök, dr. Székely László, a
megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke, dr. Ódor Ferenc és dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők, Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ
Zrt. vezérigazgatója és dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója egyaránt nagy örömmel fogadta a felkérést, pedig akkor
még csak reménykedni lehetett a rendezvény sikerében.
A pompás helyszín persze illusztris
látogatókat is kívánt, így a kánikulai
napon a szervezők a vendégek között
köszönthették gróf Károlyi Lászlót és
Herceg Esterházy Antalt is. A szép
számban érkező vadászokat és „civi-

leket” ezen a nyárias tavaszi napon
vadászkürtök hangja fogadta. A terítékre hozott őzbakok mellett lobogó máglya fénye ünnepélyes, emelkedett hangulatot varázsolt a színpad környékére,
amelyet csak tovább fokozott a felcsendülő Vadászhimnusz, Hornyák Angelika előadásában.
Az ünnepélyes megnyitót követően
a kastély egyik hűs termében a zempléni muflon helyzetéről, állományáról dr.
Lenár György tartott szakmai előadást,
majd fiatalok léptek a színpadra, „Gyerekszájjal jó ebédig” című előadásukkal,
vastapsra ragadtatva a nézőközönséget.
Ifj. Bóta István a vadászbabonákról verselt, Németh Gábor és Németh Dániel
pedig néptáncolt. A gyerekeknek persze számtalan egyéb program nyújtott
lehetőséget a felhőtlen kikapcsolódásra, hiszen kipróbálhatták az ügyességüket az íjászatban, lemérhették tudásu-

kat a légpuskalövészeten, összevethették művészi rátermettségüket a rajzversenyben, a bátrabbak pedig egy toronydaru kosarában ácsorogva madártávlatból is lepillanthattak az ünnepi sokadalomra. Volt is mit nézni: az árusok
színes vásári forgataga, a trófeakiállítás „alanyait” mustrálgató szakemberek
parázs vitái, a műnyúl után loholó agarak szélsebes futása, valamint a vidám
főzőcsapatok szakács-remekei a laikus,
nem vadászó látogatóknak is bőséges
élményt nyújtott.
Az utolsó programot az abonyi
Nosztalgia kórus szolgáltatta, Bukor
Erzsébet karnagy vezérletével, ám a
jókedv és a hangulat – zárókoncert ide
vagy oda – még ezután sem csillapodott.
Bizonyosan állítható, hogy az érdeklődőket nem csupán a négynapos
ünnep, a jó idő, a kellemes környezet
vagy a sokszínű eseményfüzér csalogatta ki a Károlyi-kastélyhoz, hanem az a
sajátos hangulat, amely csak ezeket a
vadásznapokat jellemzi. Ilyenkor még
az egyébként többnyire egymásnak
feszülő haragosok is félreteszik a sérelmeiket és egymást kínálgatva anekdotáznak, ilyenkor mélyülnek el az igazi
vadászbarátságok és az ilyenkor érezhető közös öröm, az együttesen megélt
ünnep teszi – és tette ezúttal is – felejthetetlenné ezeket a rendezvényeket….
Szemán Jenő
szervező
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Jogszabályváltozások

Vadász Hírmondó

Jogszabályváltozások
Több jogszabályváltozás is történt a
közelmúltban, mely ugyan az egyesületeket (civil szervezeteket), és közhasznú
szervezeteket érinti, mégis felhívnánk
rá a vadászok figyelmét is!
Figyelemfelkeltés céljából, a teljesség
igénye nélkül néhány részletet az alábbiakban ismertetünk Önökkel.
1. 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL,
A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL,
VALAMINT A CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSÁRÓL.
* E törvény hatályon kívül helyezte
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt,
így a civil szervezetekről (egyesületekről) szóló jogi szabályozás a megjelent
új jogszabályban található.
* E törvény VI. fejezetében találhatók meg a civil szervezetek könyvvezetésére, beszámolási rendjére vonatkozó
szabályok. Továbbra is előírás, hogy az
alapcél szerinti (ezen belül közhasznú),
ill. a vállalkozási tevékenységből eredő
bevételeket, költségeket, ráfordításokat
elkülönítetten kell nyilvántartani. Fontos változás, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős
könyvvitelt vezethet!
* A civil szervezet (egyesület) a
működéséről, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni. A civil szervezet köteles
a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve
– december 31. A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által
elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti
év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni a következő pontban
ismertetett törvény előírásai szerint. Ha
a civil szervezet letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét elmulasztja és
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azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság értesíti az ügyészséget.
* A törvény rögzíti, hogy elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű az a szervezet, amelynek éves összes
bevétele 60 %-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. Ezt az előírást gazdálkodásuk, tervük elkészítésénél vegyék figyelembe, hiszen ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenységű szervezetnek minősült, az
adóhatóság a civil szervezettel szemben
törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.
2. 2011. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY A CIVIL SZERVEZETEK
BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL.
A szervezet székhelye szerint
illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba a civil szervezeteket. A beadványokat egy példányban – ha a jogszabály a beadványra űrlapot rendszeresít
– űrlapon kell benyújtani. A beadvány
kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha
- a kérelmező jogi képviselővel jár
el vagy
- a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési)
eljárás lefolytatását kéri.
A közhasznú szervezetté minősítés
iránti kérelmet kizárólag elektronikus
úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.
A törvény 20-21. §-ai részletesen tartalmazzák a nyilvántartásba vételi kérelemben feltüntetendő adatokat, valamint a csatolandó iratokat.
* A változásbejegyzési kérelem szabályait a 23-24. §-ok foglalják
magukba, míg a törlés iránti kérelem
szabályai a 25-27. §-okban találhatók.
A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását, ill. az adat változását eredményező, a szervezet arra
jogosult szerve határozatának elfogadását követő 60 napon belül kell a bíró-

ságnak bejelenteni. A létesítő okirat
módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak
(37-38. §.)
* A nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárási szabályokat a 42-43.
§-ok, míg a közhasznú nyilvántartásba
vételre-törlésre vonatkozó rendelkezéseket a 44-45. §-ok tartalmazzák.
* Az alapítványokra vonatkozó speciális szabályok a 47-62. §-okban találhatók.
* Az egyesületek nyilvántartásba
vétele iránti kérelem tartalmi elemeiről a 63-66. §-ok, míg a nyilvántartásba vételre irányuló eljárási szabályokról a 67. § rendelkezik. A civil szervezetek nyilvántartásának tartalmát a 91-96.
§-ok tartalmazzák.
3. 350/2011. (XII.30.) KORM.
RENDELET A CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS A KÖZHASZNÚSÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL.
A rendelet részletesen ismerteti az
adománygyűjtés szabályait, valamint
mellékletként csatolja a közhasznúsági
melléklet kötelező formáját.
* Az előírások között szerepel, hogy
a civil szervezet a működéséről, az adományok felhasználásáról folyamatosan,
de évente legalább egy alkalommal
tájékoztatja a nyilvánosságot az általa használt tájékoztatási eszközökön
keresztül (honlap, hírlevél).
* A civil szervezet gazdálkodása
során alapcél szerinti bevétele különösen:
- a tagdíj
- személyi jövedelemadó 1 %-os
része
- az adomány.
Az alapcél szerinti tevékenység része
a közhasznúsági tevékenység. A civil
szervezet gazdasági-vállalkozási bevéte
lének minősül különösen a befektetési
tevékenységből származó bevétel.
* A civil szervezet az éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII.19.) Korm. rendelet alapján készí-
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tett beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Gazdálkodása során
az ésszerűség elve szerint jár el, amely
alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadása és bevételei
egyensúlyban legyenek.
4. KAMARAI REGISZTRÁCIÓ
Az Országgyűlés tavaly ősszel fogadta el a gazdasági kamarákról szóló törvény azon módosítását, amely szerint a
tevékenységük alapján az ipari és kereskedelmi kamarákhoz sorolható gazdálkodó szervezetek 2012. március 1-jéig

kötelesek bejelentkezni a területi iparkamarák nyilvántartásába, regisztrációs
díj ellenében.
A kamarai regisztrációs kötelezettség azonban nem vonatkozik az
egyesületekre, illetve a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző gazdálkodó szervezetekre
és a mezőgazdasági termelőkre.
Mezőgazdasági tevékenységnek
minősül:
- a mezőgazdasági termelés;
- az erdőgazdasági, halászati és

vadászati tevékenység;
- az ezekhez közvetlenül kapcsolódó
feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek;
- valamint a mezőgazdasági termékek piacra jutását segítő tevékenységek.
Az ilyen tevékenységeket főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek tehát nem kell kérniük az
MKIK nyilvántartásába való bejegyzésüket és így nem vonatkozik rájuk a
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége sem.

A jogszabályváltozások több vonatkozásban érintik a vadásztársaságok meglévő szabályzatait, gazdálkodási viszonyait, amelyek módosítására vonatkozóan az Országos Vadászati Védegylet jogi és pénzügyi bizottságai minta szabályzatokat és végrehajtási útmutatókat dolgoznak ki, melyeknek közzétételét az év közepére ígérik.
A Védegylet jogi szakértői felhívják a vadászati szervezetek figyelmét, hogy mindaddig, amíg egységes országos állásfoglalásuk nem jelenik meg e kérdéskörben, az adminisztrációs problémák és az esetleges jogsértések megelőzése érdekében olyan változást, változtatást mely bírósági bejelentést is igényel (pl. székhelyváltozás, tisztségviselő választás,
alapszabály módosítás stb.) - lehetőség szerint - ne kezdeményezzenek, mert a bíróság a bejegyzéshez az új civil törvénynek megfelelő teljes alapszabály módosítást is megkövetelheti. Ennek elkészítését segíti majd a kiadásra kerülő
„minta szabályzat”.

Vadászkutya

info

Mindaddig azonban a vadásztársaságok figyelmébe különösen ajánljuk a www.civil.kormany.hu weboldalt, ahol fenti
változásokról több információt is nyerhetnek.

Vadászkutya

info

AMENNYIBEN A PARLAMENT ELFOGADJA, A VADÁSZKUTYÁK IS
MEGÚSZHATJÁK AZ EBADÓT!
Az új javaslat, a vadászkamara által
kiállított „sorszámmal ellátott vadászati alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező” kutyákra lenne érvényes. Az
indoklás szerint „egy aktívan vadászó
kutya tartási, orvosi és kiképzési költsége éves szinten jelentős összeg, amely
az alacsony jövedelmű hivatásos vadászokat terheli”.
A javaslat szerint nem lenne szerencsés ezeket a költségeket tovább növelni, ráadásul a hivatásos vadászok „a
törvényben számukra kötelezően előírt feladatok végrehajtásához tartják a

Szlovákiai

vadászkutyákat”. A parlament tavaly
ősszel szavazta meg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény módosítását, amelynek értelmében veszélyes eb esetén 20 ezer, egyéb
kutya esetén a 6000 forint ebrendészeti
hozzájárulást szedhetnek az önkormányzatok. A tavalyi törvénymódosításban a többi között a mentő-, a jelző,
a vakvezető, a rokkantsegítő, a terápiás,
a közfeladatot ellátó, az ivartalanított,
a menhelyről örökbe fogadott valamint
az őshonos magyar kutyákat mentesítették az ebadó alól.

trófeaszemle

A rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk küldöttsége Szlovákiában, Gömörhorka településen részt vett egy bírálattal egybekötött trófea szemlén. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során
elejtett trófeás vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is.
A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen ismertették a
bemutatott trófeákat.
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Információk Vadászati

kulturális egyesület
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20

éves

a

Vadászati Kulturális Egyesület

AZ ELMÚLT ÉVBEN VOLT 20 ÉVES A VADÁSZATI KULTURÁLIS
EGYESÜLET, AMELY A HAZAI VADÁSZATI KÖZÉLET EGYIK MEGHATÁROZÓ SZERVEZETE. AZ EGYESÜLET 1991-ES MEGALAKULÁSA ÓTA – A VILÁGON AZÓTA IS EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON –
AZÉRT KÜZD, HOGY A VADÁSZATOT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGKÉNT
ELFOGADTASSA ÉS ELISMERTESSE A KÖZVÉLEMÉNNYEL, HOGY A
VADÁSZAT AZ EMBERI KULTÚRA ALAPKÖVE, VAGY HA ÚGY TETSZIK: A KULTÚRA FORRÁSA. ENNEK ÉRDEKÉBEN AZ EGYESÜLET
FOGJA ÖSSZE ÉS MECÉNÁSKÉNT TÁMOGATJA AZOKAT A KÉPZŐMŰVÉSZEKET, FOTÓSOKAT, IRODALMÁROKAT, ELŐADÓ MŰVÉSZEKET, OKTATÓKAT ÉS VADÁSZOKAT, EGYSZÓVAL MINDAZOKAT, AKIK A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA IRÁNT ÉRDEKLŐDNEK ÉS HAJLANDÓAK IS TENNI VALAMIT A VADÁSZATI KULTÚRA, ETIKA ÁPOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN.
A VKE nevéhez fűződik az Országos Vadásznap rendezvény-sorozatának
elindítása és a Magyar Vadászok Zászlójának felszentelése is. Az egyesület alapította és adja át a vadászati-természeti
témákban alkotók rangos elismeréseit,
az életműért járó Arany Túzok, a kimagasló képzőművészetért adományozott
Arany Ecset és a vadászirodalmi tevékenységet folytató íróknak ítélt Arany
Fácán Toll-díj kitüntetéseket. 1993-ban
az Országos Magyar Vadászkamarával
együttműködve „Hubertus Kereszt”
elnevezéssel vadászati kitüntetést is alapított, melyet azok a vadászok kaphatnak meg, akik a kultúra ápolásában és
fejlesztésében érdemeket szereztek, etikus vadászati, példamutató vadgazdál-

Vadászati

Az Egyesület rendezi az Országos
Vadászati Kulturális Konferenciákat,
és ugyancsak ennek a szervezetnek a
nevéhez fűződik a szalonkakonferencia megszervezése, valamint jó néhány
vadászkürtös- és a vadászgasztronómiai fesztivál lebonyolítása. A VKE közreműködött a „Vadászok Bora” borversenyének, a rendellenes trófeák és a
rókakoponyák kiállításának, valamint
számtalan vadászati kulturális rendezvénynek az előkészítésében. Az egyesület fejlődésének alapját a különböző
tagozatok képezik, úgymint az Irodal-

2008-tól céljainak még hatékonyabb
megvalósításáért közhasznúvá vált az
egyesület, így még inkább képessé vált
tagjainak érdekvédelmére, céljainak
megvalósítására.
Az Egyesület módosított Alapszabályának megfelelően idén regionális
szervezeti egységeket is létrehozott,
melyek alakuló ülései 2012. áprilisában
kerültek összehívásra.
A regionális részközgyűléseken
kerültek megválasztásra az adott régió
küldöttei és tisztségviselői, akik az
Országos Közgyűlésen képviselik majd
a régió tagságát.
Az Észak-magyarországi Régió
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye,
Hajdú-Bihar Megye, Heves Megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye – alelnökévé, 2012. április 28-án, Putnokon
Heinemann Pált választották.

hatósági információk

Február 29-ével lezárult a vadászati
év, ezt követően pedig bírálatra került a
megyében elejtett összes trófeás vad is.
A megyei vadászatra jogosultak
területén összesen 552 gímbika esett,
melyből 73-at külföldi bérvadász, 479
db-ot hazai vadász ejtett el. Az érmes
arány 20,7%-os. Mínusz pontos elejtés
74 esetben fordult elő.
Dám, mint köztudott, megyénkben
igen csekély számban egy-két helyen
fordul csak elő. Bikát összesen 7 darabot ejtettek el, melyből 1 érmes minősítést kapott.
Az 2008 db bíráltatott őzbaktrófeából 372-t külföldi vadászok ejtettek el,
1636-ot hazai vadászok hoztak terítékre. Az érmes arány alacsony, mindös�szesen 73 db kapott érmes minősítést.
Muflon esetében a hó és hideg
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kodási tevékenységet folytatnak, életútjukkal, munkásságukkal környezetük
elismerését érdemelték ki.

mi és Képzőművész Kör, a nyári természetismereti táborokat szervező Ifjúsági Tagozat, az Országos Szalonka Klub,
az egész hazai vadászatnak új arculatot
adó Diana Vadászhölgy Klub, valamint
a vadászkürtös mozgalmat irányító és
összefogó Vadászkürt Egylet.

meghozta a várt eredményt, összesen
az idényben 124 db kos került bemutatásra, melyből 9 db érmes minősítést kapott. 2 db kos elejtését viszont
mínusz ponttal jutalmazta a bíráló
bizottság.
A bemutatott 326 vadkanból 7
db-ot bérvadász, 319 db-ot hazai vadász
hozott terítékre. Ezeknek a kanoknak
magas aránya, 65%-a kapott érmes
minősítést.
A megyei összesített adatokból
(közel 11700 db vaddisznó!!!) látható,
hogy a vaddisznó egyre terjedőben
van, eddig nem látott helyeken is előfordul. Sajnos már klasszikus apróvadas
területen is sokszorosát ejtik el a vaddisznónak, mint az apróvadnak. Megjósolható, hogy sok helyen már tarthatatlan létszámban van jelen a vaddisz-

nó, esetleg jó néhány vadászatra jogosult létét is fenyegeti az okozott vadkárral. Éppen ezért a megye egész területén fontos a vaddisznó létszámának a
csökkentése az etikai szabályok betartásával. Ehhez a vadászati hatóság is próbál segítséget nyújtani, a vadkárral érintett helyeken kérelem nélkül is engedélyezni fogja a fegyverlámpa használatát.
Végezetül informálnám a tisztelt
olvasókat arról is, hogy az állategészségügyi hatóság kéréssel fordult a vadászati hatóság felé, miszerint továbbítsa
a vadászok részére azon kérését, hogy
a vadkísérő jegyek használatával kapcsolatban a vadkísérő jegy tisztaságára jobban ügyeljenek, hogy az minden
esetben olvasható maradjon!
Varró Zoltán
vadászati felügyelő

9

Interjú

Vadász Hírmondó

Kapitális

muflonkos
a terítéken Mikóházán
Ez év február 20-án egy gyönyörű,
minden eddigi méretet meghaladó trófeájú muf lon kos került puskavégre
Mikóháza „Szompoly” erdőrészében.
A területen a Mikóházi Földtulajdonosok Közössége vadgazdálkodik.
(Korábban a sátoraljaújhelyi Spartacus
Vadásztársaság volt a vadgazdálkodó.)
Az elejtő Lente Ádám belföldi bérvadász, aki Patkó Csaba hivatásos
vadász felvezetésével jutott a nem mindennapi élményhez.
A Bírálati lap adataiból egyértelműen kiolvasható a kos kiváló adottsága,
hiszen 6 éves korra érte el a következő
méreteket: átlag csigahossz 93,75 cm
(bal: 94,5 cm), a szarv körméretének
átlaga az első harmadban 25,35 cm, a
második harmadban 24,10 cm, a harmadik harmadban 18,75 cm. Körívméret átlaga 32,85 cm, terpesztés 51,50
cm, szarvvégek távolsága 19 cm, CIC
pontok összesen: 220,45 azaz magasan
aranyérmes!
A nem mindennapi teríték apropójából szeretném egy rövid összefoglalóban ismertetetni a MikóházaRudabányácska – Vágáshuta - Kovácsvágás térségében élő muflon állomán�nyal kapcsolatos tapasztalatokat.
Az itt élő állomány elődei a harmincas évek második felében, a II. világháború előtti években jelentek meg a négy

község erdeiben. Származási helyük a
gróf Károlyi uradalom füzérradványi,
közelebbről korom-hegyi vadaskertje,
ahová Nagyapponyból (Nyitra mellett)
a Forgách grófok Európa hírű vadaskertjéből kerültek. A tulajdonos, gróf
Károlyi István írja, hogy az 1940-es
évekre nagyon szépen szaporodtak, és
a grófi birtokon elérték a 800 darabos
példányszámot.
Nyilvánvaló, hogy az élettér szűknek
bizonyult, ezért a szomszédos területekre is jutott belőlük, ott „meg is telepedtek”. Az 1940-es rendkívül szigorú
tél megritkította az állományt, majd
az ezt követő háborús évek sem kedveztek a muflonoknak. Hosszú éveken
keresztül nem lehetett észlelni jelenlétüket, csak az ötvenes évek végén adtak
egyre inkább életjelt magukról. Az állomány minősége azonban nagyon gyenge volt. A kosok csigái többnyire szűk
állású kisívű, csekély körméretű trófeák voltak. Nagyon gyakori volt közöttük az állba növő (öngyilkos) csiga. Az
1984-ben elvégzett vizsgálatok bizonyítják, hogy az állomány tüdőféreggel
(Müllerius capillaris ) teljes mértékben
fertőződött.
A korábbi vadásztársaság elnökeként nagy örömmel fogadtam, amikor
a MAVOSZ 1984-ben a Vadgazdálkodási Alapból vérfrissítési akciót szervezett. Társaságunk pályázott és lehetősé-

get kapott az ország legjobbnak minősített élőhelyeiről muflonok betelepítésére, a Mátrai EFAG markazi területéről 9 egyedet, majd a Buda-vidéki
EVAG Budakeszi muf lonpopulációiból 12 egyedet. Így 2 év alatt 21 példányt helyeztünk ki messziről észlelhető sárga krotália jelölésekkel. Bár a
minőségi javulás nem volt ugrásszerű,
de most már bátran ki lehet jelenteni,
hogy bekövetkezett. Hogy miért ilyen
nagy késéssel? Arra az egyetlen ésszerű
magyarázat az, hogy az utóbbi közel
5 évben a vaddisznók tüdőférgessége
ellen kihelyezett Invermectinnel kevert
takarmányt a muflonállomány is felvette és jól hasznosította. Ezt bizonyítja,
hogy ennek a gyönyörű kosnak a tüdeje ép és egészséges volt.
A vadászterületen jelenleg is mintaszerű vadgazdálkodás folyik. A szakmai
vezetés és a vadászati szakszemélyzet
a vad érdekében és védelmében, összhangban dolgozik. A felelősségteljes
vadgazdálkodásnak meg is van az eredménye.
Még sok hasonló szép élményt és
eredményt kívánok nekik, hogy öregbítsék a zempléni vadászok hírnevét!
dr. Lenár György
erdőmérnök, nyugdíjas vadász

FeHoVa
Idén, február 16-19 között, hasonlóan az elmúlt
évekhez, több mint 12 000 négyzetméteren zajlottak az események, 12 ország 230 kiállítójának részvételével.
A kiállítás nyelvi sokszínűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy szlovák, szerb, horvát, román,
lengyel, német, olasz és angol szavakat is lehetett a
magyarral keveredve hallani.
A kiállításon megyei sikerekről is beszámolhatunk. Csoma István, az Ózdi székhelyű Hegyháti Béke Vadásztársaság hivatásos vadásza 5., míg
a magyar versenyzők között 3. helyezést érte el a
szarvasbőgő versenyen. Ezúton is gratulálunk neki!
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Magasles

Vadász Hírmondó

A

vadászterület berendezései

MAGASLES
A vadászatot, illetve a vadásztatást
elősegítő, eredményesebbé tevő építményeket vadászati berendezésnek nevezzük. Ezek közül a magaslesekről szeretném a gondolataimat megosztani az
olvasókkal.
A leseknek kétféle változata fordulhat elő, a földi les és a magasles.
A magasles lehet hordozható, fix, nyitott, tetővel ellátott és zárt les. A lesek
nem csak a vadászatot, hanem a vad
megfigyelését is szolgálhatják. Feladatuk, hogy a vadász a vad érzékszerveit kijátszva többé-kevésbé elbújva, takarásba húzódva kísérelje meg annak
minél biztonságosabb és eredményesebb elejtését.
A vadászati gyakorlatban rengeteg
típus megtalálható teret adva az emberi
találékonyság gyakorlatban épített formáinak. Időszakos vadváltóknál, mezőgazdasági kultúrák szélein valamint
erdészeti területeken a jelenlegi vadkár problémák megoldásában is segítségünkre lehet.
A természetet kedvelő kirándulók
és vadászok számára a vadgazdálkodói tevékenyég kapcsán az első szembe
ötlő benyomást azok a létesítmények
jelentik, amelyek a túráink és vadászataink során a szemünk elé kerülnek. A
vadászterületen található etetők, magaslesek, sózók és egyéb létesítmények
kivitele árulkodik a vadászterület gazdáiról. Nagyon fontos, hogy a létesít-

Közhasznúsági

mény illeszkedjen a tájba, az építésnél
használt anyaga és alakja megfeleljen az
elvárt esztétikai és gyakorlati alkalmazásban használt követelményeknek. Az
országot járva szomorúan tapasztalható, hogy különböző hulladék anyagok
felhasználásával készített etetők, magaslesek ormótlan megépítésük miatt
elcsúnyítják a táj harmóniáját és természeti környezetét. Lehet, hogy ezek az
anyagok sokszor olcsóbbak és egyszerűbb megoldást jelentenek, mégis rossz
benyomást keltenek. A les építésnél felhasznált anyagok minősége, kezelése és
építése meghatározó a létesítmény élettartama és gyakorlati alkalmazhatósága
szempontjából.
A magasles telepítésekor leglényegesebb szempont mindig az uralkodó
szélirány, az arról történő belátható
távolság és a vad várható megjelenése.
A magasles egyben a vadászat biztonságát is szolgálja, mivel az erről leadott
lövés a földbe csapódva lényegesen kisseb balesetveszélyt rejt magába, mint
a felszínnel párhuzamosan tett lövés.
Telepítés szempontjából fontos, hogy
a magaslest, illetve az ahhoz vezető
cserkészutat is takarásban, csendben
tudjuk megközelíteni.
A magasles építésénél első és legfontosabb a biztonság, jól rögzített legyen,
ne mozogjon, kényelmes legyen, és az
időjárás minden tényezőjétől védje a
vadászt. A magaslesen történő mozgás esetén a padozat ne recsegjen, ülése
ne nyikorogjon, mert ilyen esetekben

a vadászat sok esetben meghiúsulhat.
Tavasszal a terület hivatásos vadászának fontos és elsődleges szerepe a
magaslesek létráinak és szerkezetének
ellenőrzése, azok javítása, szükség esetén cseréje vagy elbontása. A nem megfelelő faanyagból készítet lesek állandó
balesetveszélyt rejtenek magukban.
Mindezek mellett mindenképpen
ajánlott és előírás is, a magasles kihelyezésénél a terület gazdáival, tulajdonosaival történő előzetes egyeztetés.
A vadászatban mindenkinek egy a
cél, hogy egy jól megépített lesen, jó
helyen, jó széllel sokszor kedvezzen
nekünk a vadászszerencse. Ezt kívánom én is valamennyiüknek!
Szemán Jenő
Vadgazd. biz. tagja

jelentés

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége (Adószám: 19066754-2-05) alapszabálya értelmében ezúton kívánja nyilvánosságra hozni a független könyvvizsgáló által is ellenjegyzett közhasznúsági jelentésének főbb
adatait:
Eszközök összesen: 12.114 eFt (Befektetett eszközök: 7.579 eFt, Forgóeszközök: 4.535 eFt)
Források összesen: 12.114 eFt (Saját tőke: 10.582 eFt, Tartalék: 683 eFt, Kötelezettségek: 849 eFt)
Cél szerinti és közhasznú tevékenység bevétele: 15.596 eFt. Cél szerinti és közhasznú tevékenység ráfordításai: 17.003
eFt. Vállalkozási tevékenység bevétele: 8.139 eFt. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 8.387 eFt. Tárgyévi eredmény cél szerinti (közhasznú) tevékenységből: 134 eFt. Fizetendő társasági adó: 28 eFt. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:
-276 eFt. Az előzőekben bemutatott források és ráfordítások alapvetően Szövetségünk tartós közérdekű céljainak megvalósítása, többek között a vadászat kulturális örökségének megóvása, a vadgazdálkodással, vadvédelemmel kapcsolatos oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenység, a természet közeli vadgazdálkodás támogatása és a vadászat társadalmi elfogadottságának javítása, a megyei vadászati közélet megújítása érdekében a 2011-es esztendőben folytatott sokirányú tevékenységet szolgálták.
Dr. Székely László
A Szövetség Elnöke
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Fegyvertörvény

Vadász Hírmondó

Jelentős

változások a fegyvertörvényben

A LŐFEGYVEREKRŐL ÉS LŐSZEREKRŐL SZÓLÓ 2004. ÉVI XXIV.
TÖRVÉNYBEN (TOVÁBBIAKBAN: FTV.) ÉS A FEGYVEREKRŐL ÉS
LŐSZEREKRŐL SZÓLÓ 253/2004. (VIII. 31.) KORM. RENDELETET
(TOVÁBBIAKBAN: R) ÉRINTŐ, MÁJUS 1-ÉN HATÁLYBA LÉPŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL.
I. Engedélyezési eljárás
Az engedélyezési eljárás menete
lényegesen egyszerűsödik. Megszűnik
a megszerzési engedély, helyette a fegyvertartási jogosultságot igazoló hatósági engedély, illetve hatósági igazolvány
kerül bevezetésre, melyekkel lőfegyver
vásárolható.
Első lőfegyver megvásárlására a R.
2. § alapján hatósági engedély birtokában 90 nap áll rendelkezésre. A R.
38. § (1) bek. m) pontja szerint a
már lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek meglévő fegyvertartási engedélyük bemutatásával további lőfegyvert vásárolhatnak. A megvásárolt lőfegyvert 8 napon belül a lakhely szerint illetékes rendőrhatóságon
be kell jegyeztetni a fegyvertartási engedélybe.
További változások:
A fegyvertartás személyi akadályaként a Ftv. 3/A (2) bek. b) pontjában
felsorolt bűncselekmények közül kikerült a lopás, csalás, sikkasztás, természetkárosítás, hűtlen kezelés, orgazdaság. A cselekmények köre ugyanakkor
kiegészült a személyi szabadság megsértése, zaklatás, embercsempészés, hatóság eljárásának megzavarása, visszaélés
haditechnikai termékekkel és szolgáltatásokkal, harckészültség veszélyeztetése
bűncselekményével.
Fenti jogszabályi helyben felsorolt bűncselekmények elkövetése után
a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alóli mentesítést követően
- 5 évet meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés esetén 12 év helyett
8 év
- 5 évet el nem érő végrehajtandó
szabadság vesztés esetén a mentesítéstől
számított 10 év helyett 5 év után engedélyezhető a lőfegyvertartás.
Közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számí-
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tott 5 év helyett a mentesítés beálltától
engedélyezhető a lőfegyvertartás.
A végrehajtásban felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 év helyett 4 évig nem
engedélyezhető a lőfegyvertartás.
Amennyiben szabálysértési hatóság
a Ftv. 3/A. § b) pontjában meghatározott szabálysértések elkövetése miatt
jogerősen megállapította a felelősséget,
a határozat jogerőre emelkedését követő 2 év helyett 6 hónapig terjed a fegyvertartási jogosultságban való korlátozás.
A Ftv. 3/A. § e) pontja alapján a
hatóság visszavonhatja az engedélyt 6
hónapi időtartamra, ha az engedélyes
a kötelezettségét súlyosan megszegi.
Jelentős változás, hogy a Ftv. 5. § (1)
bek. b) pontja - a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve
következményeihez mérten - mérlegelési jogkört biztosít a rendőrhatóságnak.
További könnyítés, hogy a R. 32. §
(1)-(2) bekezdése alapján az önvédelmi
illetve vagyonvédelmi célú lőfegyverek
kivételével a kiadott engedélyek visszavonásig hatályosak.
II. Lőfegyvertartás szabályaiban
bekövetkezett változások:
1. Tárolás R. 42. § (1) b)
Új elem, hogy korábban az engedélyes által állandóan lakott lakás helyett
az alkalmanként visszatérő módon
látogatott lakásban is engedélyezhető a lőfegyver tárolása. További kön�nyítés, hogy a lőfegyver tárolására szolgáló fém szekrény helyett a jogszabály
megfogalmazása szerint a „számottevő
mértékű külső erőhatásnak is ellenálló
anyagból készült” szekrény is elfogadható.
A R.42. § (3) bekezdés alapján a
lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a
tartásukra jogosult személy folyamatos

jelenléte esetén elzárás illetve elkülönítés nélkül is tárolható.
2. Szállítás R. 38. § (1) bek.
Az engedélyes a lőfegyver szállítása
során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy
a lőfegyveréhez, lőszereihez illetéktelen
személy ne férhessen hozzá.
A R. 38. § -át kiegészítő (1a),
(1b) bekezdések szerint hivatásos
vadász szolgálati lőfegyverét működési
területén belül a település közigazgatási
területén, valamint közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével ürítetlen állapotban illetve a tokban történő szállítást mellőzve is szállíthatja.
Társas vadászat során a vadász a
vadászterületen belül a település közigazgatási területén valamint közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével ürítve, a tokban történő szállítást is mellőzve is szállíthatja
lőfegyverét.
3. Lőfegyver átadás
Változott a lőfegyver átadására vonatkozó szabály. A R. 37. § (2) bekezdés
alapján az engedélyesnek legkésőbb az
átadást megelőző napon kiállított teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni az átadás tényét, melyet az átadónak az engedélye hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őriznie. A
jövőben megszűnik a fegyver átadására
vonatkozó, a rendőrhatóság felé teljesítendő bejelentési kötelezettség.
III. A tartással kapcsolatos egyéb
változások:
R. 5. § (1a) bek.: Engedélyessel
szemben indult büntetőeljárás során
az engedélyt vissza kell vonni, majd a
büntetőeljárás befejezését követően felmentés esetén intézkedni kell a lőfegyver visszaadásáról és tárolási díj nem
számolható fel. (R. 5. § (1a) bek.)
A rendőrség a jövőben értesíti a
vadászati hatóságot az engedély visszavonásáról!
Lőfegyver engedély elvesztését követően a R. 38. § (5) bek. szerint a jövő-
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Vadász Hírmondó
ben haladéktalanul értesíteni kell az
engedélyező hatóságot, a régi szabályozás e kötelezettség teljesítésére 5 napot
biztosított az engedélyes számára.
IV. Házilagos lőszerszerelés és
újratöltés R. 42. § (2) bek.

Hírek

Az eljárás - mely kérelemre indul a rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozik. Házilagos lőszerszerelésre és újratöltésre kizárólag lőfegyver, lőszer tartá-

sára jogosító engedéllyel rendelkezőnek
adható meg az engedély, feltéve, hogy a
lőszerelem tárolásának feltételeivel rendelkezik az engedélyes. A tevékenység
előzetes vizsgakötelezettség teljesítéshez
is kötött.
Engedély birtokában is csak az engedélyes engedélyébe bejegyzett lőfegyver
kaliberéhez használható lőszer készíthető, és nem adható át illetve nem forgalmazható a házilagosan készített lőszer.
A tevékenység során számos egyéb fizi-

Vadászkamarai Vadászszövetségi
* A vadászjegyek érvényesítésének kampányfeladata január-február hónapban zökkenőmentesen lezajlott. A vadászjegyek mellé a kamara
továbbra is díjmentesen biztosította a
Vadászévkönyvet. A tagnyilvántartás
az előírásoknak megfelel, naprakész.
Lapzártánkig 3520 fő váltott illetve
érvényesítette vadászjegyét.
* Állami Vadászvizsgát idén először március végén-április elején, 3
napos vizsga keretében tartunk. A
vizsgára minden eddiginél nagyobb
számú vadászjelölt, 109 fő jelentkezett, ami annak köszönhető, hogy
az év első felében változik az Állami Vadászvizsga Szabályzat. Ez a
jelenlegi rendszertől eltérően nagyobb
hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek képzésére, és a balesetvédelmi előírások fokozott betartására. A vizsga mellett felkészítő tanfolyam elvégzése is kötelező lesz, ahol tanpályán,
terepi vadgazdálkodási ismeretekből is
fog oktatás zajlani. A központi tematikájú képzés emelt óraszámmal, ezáltal magasabb költségekkel fog megvalósulni, ami magyarázata a mostani, jelenlegi rendszer szerint működő vizsgára, ilyen mértékben történő
jelentkezésre.
A vizsgán a 109 fő jelentkezőből 68
fő tett eredményes vizsgát.
* Ezt megelőzően a Vadászszövetség, mint bejegyzett Felnőttképzési
22. évfolyam 1. szám

kai biztonsági szabálynak is eleget kell
tenni.
Kérem, amennyiben tájékoztatásommal, illetőleg a fegyvertartással kapcsolatban bárminemű információra van
szükségük, közvetlenül tájékozódjanak
az illetékes rendőrkapitányság fegyverügyi előadóitól, az esetleges félreértések
elkerülése végett.
Bogacskó József r. őrnagy
B.-A.-Z. megyei Rendőr-főkapitányság

hírek

Intézmény, március 8-ával kezdődően
Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH szám: 19066754-9133529-05, Nyilvántartási szám: 004932008) tartott 46 fő jelentkezőnek. A
tanfolyam során a hallgatók összesen
45 órában sajátíthatták el a vadászatvadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés
szabályaival, illetve készülhettek fel a
vadászvizsgára.
* Hosszas egyeztetést követően a lőfegyverekről és lőszerekről
szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete, a
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
– öt éve húzódó és az illetékes minisztériumok által válaszra sem méltatott
kezdeményezéseink után – dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes úr segítő közreműködése eredményeként
módosításra került. A jogalkotók elfogadták az Országos Magyar Vadászkamara és Országos Magyar Vadászati Védegylet által előterjesztett valamennyi módosítási javaslatot, melyeknek kizárólagos célja a jelenleg hatályos jogszabályok feleslegesen bürokCserépkályha, kandalló
kemence készítés
vadászmotívumokkal is.
Horváth József • Tel.: 30/481-0072
ed.horvath@freemail.hu

ratikus előírásainak, eljárási rendjének
és esetenként megalapozatlan előírásainak a megszüntetése volt. Az elfogadott módosítások eredményeként
nem csupán a lőfegyvertartó vadászok
és sportlövők helyzete vált könnyebbé, a módosult eljárások az érintett
rendőrhatóságok számára is költségcsökkentést eredményeznek.
* Sertéspestis vonatkozásában az
elmúlt évi könnyítések után idén már
újabb sikerekről adhatunk számot. A
2012/2013-as vadgazdálkodási évben
a vaddisznók KSP fertőzésre irányuló
monitoring vizsgálata megyénk teljes
területén „visszaáll” a 2008. július 1.
előtti rendjébe. Ennek következtében
2012. március 1-től már nem kötelező valamennyi elejtett vaddisznó KSPre irányuló mintavétele és laboratóriumi vizsgálata.
A 2012/2013-as vadászati évben
elejtett vaddisznók közül a KSP-re
kötelezően megvizsgálandó egyedek
számát a vadászterület helye szerint
illetékes kerületi főállatorvos közigazgatási határozatban írja majd elő a
vadászati év első felében.
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!
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szalonka monitoring

A kutatási céllal elindított középtávú (5 év) szalonka monitoring-program
közepénél járunk. Eddig 5 (3 tavaszi és
2 őszi) különböző vonulást figyeltünk
meg és ugyanennyi vár még ránk.
A természetben élő vadász ember
minden alkalommal rácsodálkozik
erre a hosszúcsőrű, avarszínű madárra, az erdő királynőjére, akit elképedve várunk, hogy a 7-8 ezer kilométeres vonulásának 40 napjából egyszer a
mi fejünk felett libbenjen el csendben
magányosan vagy hangját hallatva többed magával.
A 2010-es oroszországi meleg nyár és
tőzegtüzek miatt a Ny-Európai országok egy részében nagyon kis létszámú volt a telelő állomány. Ezen országok vadászati hatóságai a hideg tél és
a kevés madár miatt szigorú korlátozásokat vezettek be a szalonkák védelmében. A költés idején uralkodó kedvező meteorológiai viszonyok következtében, a fiatal szalonkák jól felhízva várhatták a vonulás idejét. Az oroszországi gyűrűzések már igazolták, hogy
a szaporulat bőséges volt 2011-ben és
pótolta a 2010-es kiesést. A franciáknál végzett 2010. őszi gyűrűzések során
csak 50-55%-os volt a fiatal-öreg arány,
de ezzel szemben már 65-75%-ra emelkedett a fiatalok aránya 2011. év azonos időszakában.
A magyarországi 2011-es nyár óriási
szárazságot hozott és talán ezért a 2011-

es őszi vonulás alkalmával csak szórványos és kis számú volt az őszi észlelt
vonuló állomány. A szokásos nagy hullám szinte az egész Kárpát-medencében
kimaradt, ennek magyarázatát a francia költőterületen végzett gyűrűzések
során találták meg, miszerint az érkezett fiatal madarak között sok volt a
200 gramm alatti súlyú madár, szemben az ekkor normálisnak tekinthető
280-320 gramm súllyal. Ezek a madarak a hosszú utat szinte táplálkozás
nélkül tették meg, mert a táplálkozásra alkalmatlan területeket - így Magyarországot is - szinte megállás nélkül átrepülték.
2012. tavaszán nagy reményekkel
vártuk az érkező madarakat, de sajnos
most már leszögezhetem, hogy későn
kezdődő, nagyon rapszódikus, kevés
madárral kecsegtető húzásokat tapasztaltunk. 2011. tele Közép-európában
elhúzódott és az ehhez társuló Földközi tenger vidéki bőséges csapadék
és táplálékbőség mágnesként húzta a
szalonkákat. Valószínűsíthető, hogy a
2011 őszén tapasztalt „átrepülés” ismétlődött meg idén tavasszal is.
A 2012. tavaszi megf igyelésben
Magyarországon összesen 450 vadgazdálkodási egység vett részt. BorsodAbaúj-Zemplén megye 37 vadgazdálkodási egysége, 79 megfigyelési pontján
folyt a kutatás, megfigyelés és néhány
kivétellel mintavétel is. A 2012. tavaszi
adatgyűjtés február 11-én kezdődött és

IN MEMÓRIAM
Báthori Gábor (1937-2012)
Hozzád szólunk, bár Te ezen sorokat már csak az égi
vadászmezők magaslesén üldögélve hallgatod, s talán azon
gondolkozol, hogy este melyik nyiladékon fogod várni az
erdő vadjait.
Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy szeretett
vadászterületeiden többé már nem fogunk együtt cserkelni,
és még el sem búcsúztunk tőled.
Életedben fontos szerepet töltött be a vadászat, a vadgazdálkodás, több területen is gondos vadgazdaként tevékenykedtél az állomány megóvása érdekében.
1972-től tartozol a vadászok népes táborába, amit mi
sem bizonyít jobban, minthogy majd 30 évig voltál elnöke
a Miskolci Húsipari Vadásztársaságnak, mely később átalakult a mai Bódvavölgye Vadásztársasággá.
Elnökségi tagként segítetted a MAVOSZ, majd a
Vadászszövetség munkáját, elnöke voltál a Vadászkamara
Etikai Bizottságának, ahol fontosnak tartottad az emberek
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– tizenkét héten keresztül - április 28-ig
tartott. Az észlelések dandárja március
24-én zajlott. Az első észlelés március
3-án volt megyénkben és lekésőbb április 21-én tapasztaltak madarat.
A magam és a szalonka várók népes
tábora nevében köszönetemet fejezem
ki mindenkinek, aki akár csak eszmei
támogatóként is a szalonka monitoring-program mellé állt, de különösképpen azoknak, akik ennek az elérésében
segédkeztek. Azoktól akiket nem érintett meg a „szalonkavarázs”, csupán
annyit kérek, hogy ne legyenek gátjai annak, hogy a rengeteg tenni kész
vadász áldozatos munkája elérhesse a
kitűzött célt.
Amennyiben a monitoring eredménye alátámasztja, hogy a tavaszi vadászat nincs káros hatással az állományra és hazánk teljesíti valamennyi, korábban felsorolt jogi feltételt, akkor van
esély arra, hogy az erdei szalonka vadászatára (szigorú hatósági engedélyezéssel és ellenőrzéssel) tavaszi idény úgy
kerüljön megállapításra, hogy azt az
Európai Bizottság is elfogadja.
Az évenkénti eredményekről és
következtetésekről a következő számokban folyamatosan fogunk tájékoztatást
adni.
Galambos Kálmán
Vadgazdálkodási és Vadvédelmi
Bizottság elnöke
megyei szalonka koordinátor

szemléletének a helyes irányba való terelését, valamint a
vadászati kultúra és hagyományaink ápolásának és tiszteletének széles körben való terjesztését. Halálod napjáig a Vadászszövetség Kulturális Bizottságában is tevékenykedtél. Munkásságod gyümölcseként Nimród érem
kitüntetetésben részesültél, majd 2005-ben az Országos
Magyar Vadászkamara aranyérme, 2008-ban a Borsod
megye Vadászatáért érdemérem erősítette meg vadászéleted elismerését.
Időt és fáradtságot nem kímélve tevékenykedtél a
Kányahegyi Erdőbirtokosság megalakulásában, ahol
vezetőségi tag, majd elnökhelyettes voltál.
Az 1997-ben alakult akkori Hasdát-völgye, ma már
Kéked és Környéke Földtulajdonosi Vadásztársaság alapító tagjaként, a kezdetektől titkárként vettél részt a munkában.
Mozgalmas életed után kívánjuk neked, hogy békében és megnyugvásban pihend ki fáradalmaidat, s az égi
vadászmezőkön is földi életed céljai vezéreljenek.
Nyugodj békében!

22. évfolyam 1. szám

A Vadászszövetség

ajánlata

Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve továbbra is folytatja a Larsen, élvefogó
csapdák forgalmazását, mely a dolmányos varjú mellett legfőképpen 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 segítséget jelent az apróvadállománynak.

A

szövetség ajánlata

Vadász Hírmondó

A

DIÁNA
FEGYVERSZEKRÉNY
5 fegyver
tárolására

44.000 Ft

csapdák ára

12.500 Ft +

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

100Ft/kg
3-8 megapixeles GSM rendszerű éjjellátó mobil vadmegfigyelő kamera. Alkalmas telephelyek, vadászati létesítmények
trófeás vadak, fatolvajok, orvvadászok otthonról történő
megfigyelésére. A készülék azonnali képet küld! 400 Ft/hó
működési költség!! 76.000.- Ft. Futóvadlövő „piros pont”
15.000.- Ft. Lézeres távcsőbelövő (több kaliber ellenőrzésére, beállítására alkalmas, lövés nélkül beállíthatja, ellenőrizheti magának a fegyverét) 15.000.- Ft. Elektromos nyakörv:
13.000.- Ft
Legalacsonyabb áron közvetlenül az importőrtől!!!

Érdeklődni: 30/566-5855
vadaszat2@g-mail.com

áfa
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Recept
Fekete ribizli borban pácolt vad szűzérmék, grillezett darával,
szalonnás libamáj koronával kapros-paprikás mártással.
80 dkg szűzérme • 5 dkg akácméz • 1 liter fekete ribizli bor
• 2 dl tejföl • Chili por • kakukkfű • vad fűszerkeverék
(őrölt) • 15 dkg bacon szalonna • 40 dkg hízott libamáj • 3
dkg dijoni mustár • 20 dkg búzadara • 4 dl víz a főzéshez •
őrölt fekete bors • olajos magvak keveréke
A szűzérmét bedörzsöljük a fűszerekkel, bekenjük akácmézzel
és dijoni mustárral, majd beletesszük a fekete ribizli borba,
amiben 3 napon keresztül érleljük. A libamájat bacon szalonnába tekerve grill fölött megpirítjuk. A pecsenyét felszeleteljük, ízesítjük sóval, fűszerezzük őrölt borssal. A búzadarát olajos magvakkal együtt vízzel felengedve puhára főzzük.
A pecsenyét grill fölött megsütjük, csakúgy mint a főtt darából készült pogácsákat is. A húst a bacon szalonnás libamájjal koronázzuk, és paprikás mártással tálaljuk.
Elkészítési idő: 60 perc

Vadászok,

erdészek bor- és
pálinka versenye!
Január 26-án került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor- és pálinkaversenyére,
majd február 10-én a regionális főzőversenyre Mátrafüreden.
A legeredményesebb versenyzők Bokros Lajos és Orosz Zoltán voltak, akik mindketten pálinka kategóriában indultak
saját főzeteikkel. A főzőversenyen megyénket három csapat, a
Borsodnádasdi FTK, az Északerdő ZRt. és saját vadászkamarai
főzőcsapatunk képviselte, akik közül az Északerdő ZRt., Szívós Béla vezényletével, a verseny I. helyezését szerezte meg.
Az Észak-magyarországi Vadászszövetség és a Vadászkamara Területi Szervezete
továbbra is támogatja a

TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK

szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetekhez kell
benyújtani. Bővebb felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920
Információ a 2012-es térségi vadásznapokról lapzártáig:
- július 7. Kács, Országos Vadételfőző Verseny és Fesztivál
- augusztus 4. Bükkaranyos, Nimród Vadászati Fesztivál
- augusztus 25. Bükkzsérc, Országos Favágóverseny és Térségi Vadásznap

V

a d á s z
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MIRE SZABAD
VADÁSZNI?
Május, június, július: őzbak,
vaddisznó, róka, pézsmapocok,
nyestkutya, mosómedve
Június 1-től: borz, aranysakál
Július 1-től: dolmányos varjú, szarka

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

