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Megyei Vadásznap

Vadász Hírmondó

Megyei Vadásznap,
X. Nemzetközi Vadételfőző Verseny
Sátoraljaújhely-Széphalom 2012.

Első nap, június 15-én, pénteken,
mintegy bemelegítésként, óránként a
Kossuth Lajos Művelődési Központ
mozitermében a „Vad Magyarország”
című természetfilm vetítése várta az
érdeklődőket.
Másnap, szombaton, a rendezvény
főnapján, a hivatalos program délelőtt
fél tízkor a Dohánygyári Fúvószenekar hívogató zenéjével vette kezdetét.
Ezt követően a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlő szignáljának kíséretében a
térség vadgazdálkodói saroglyán három
őzbakot helyeztek terítékre, melyet a
Hubertus Ökumenikus istentisztelet
keretében Gubala Róbert plébános
és Halász Dániel református esperes
szentelt meg.
A mise után a vendégeket és az elnökségben helyet foglalókat, dr. Székely
László, az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke, az Észak-magyarországi Vadászszövetség és Kamara Területi Szervezetének elnöke köszöntötte.
Üdvözlő köszöntőjében szólt a természetvédelem és vadászat közös céljainak
fontosságáról, valamint tolmácsolta dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének szavait, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott a vadásznapon részt venni.
Ezt követően a rendezvénynek helyt
adó Sátoraljaújhely város polgármestere, Szamosvölgyi Péter, majd dr.
Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője üdvözölte a megjelente-
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június

15-16-17.

ket. A rendezvényt dr. Bárándy Péter,
az Országos Magyar Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke nyitotta meg.
Ezt követően Tóth Á. Dénes
megyei fővadász szólította színpadra a
térség és a megye legkiválóbb szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették át kitüntetéseiket. Az elismerések átadása mellett idén először a megyei kamara által,
- az ifjúság vadásszá válásának ösztönzésére - alapított kitüntetés, a Kiváló Ifjú
Nimród Vándordíj is gazdára talált.
Az oklevelek és emlékérmek átadását
követően már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet
kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatására került sor.
A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, miközben a kert alsó
részéből áradó illatok jelezték, a - rendkívül nagyszámú, több országból érkező, több, mint 100 nevezett ételt felvonultató - vadételfőző verseny résztvevői hamarosan készen állnak a megmérettetésre.
Sok érdeklődőt vonzott a vadászkutya-, a vadászíjász-, valamint állathang
bemutató és szarvasbőgés imitáció is,
csakúgy, mint az ezeket követő látványos solymász műsor is.
Jól szórakozhattak egész nap a zenét
és táncot kedvelők is, amelyről a borsodi vadászkürtösök, a KLMK Kamara
Néptáncegyüttes, a KLMK Színjátszók,
az ABBA SISTERS és a BLACKRIDERS
együttes tagjai gondoskodtak.
A színpadi programok mellett érdekes és látványos bemutatókkal szolgáltak a Colonia Rostallo, Sátorelő Íjászklub és az Abaújvár Vitézei hagyományőrző csapatok is.

Az egésznapi programok mellett mindenképpen meg kell említeni azt a rendhagyó vadászati és trófeakiállítást,
„Vadászok utcáját” is, melyet ezévben
valósítottak meg először a térség, illetve
a megye vadgazdálkodói a vadászkamara irányításával. A többszáz agancs, mufloncsiga, agyar és vadbőr minden egyes
vadgazdálkodó sátra mellett különkülön volt kiállítva, bizonyítva ezzel a
térség kiváló adottságát, kiemelkedő természeti kincseit, vadállományát.
A szabadtéri kiállítás mellett gombabemutató, vadászgörény simogató, magyar termékek vására, kézműves
kuckó és vadászvásárosok hada várta a
rendezvényre kilátogatókat.
Igaz ugyan, hogy a vadásznap programjai a vadételfőző verseny eredményének kihirdetésével hivatalosan befejeződtek, azonban a társaságok főzősátrai alatt a hangulat tovább folytatódott,
megalapozva a másnapi megmérettetésre az erőt és a jókedvet, hiszen a programok vasárnap is zajlottak.
A jelentkezőknek ezen a napon „vadmalac teljesítménytúrán” és favágó versenyen kellett bizonyítaniuk a helytállásukat. Emellett a nem versenyzők tűzoltó bemutatót tekinthettek meg, valamint részt vehettek és bekapcsolódhattak a „jó ebédhez szól a nóta” színpadi
előadásba. A program a RetNewRock
zenekar koncertjével ért véget.
Annyi bizonyos, hogy egy nagyon
tartalmas vadásznapi rendezvényt tudhatunk magunkénak, amely jónéhány
ember önzetlen munkájának, támogatásának volt köszönhető. Ezúton is
köszönjük segítségüket. Remélhetőleg a
megye területéről és máshonnan idelátogatók is jól érezték magukat!
Tóth Á. Dénes

Vadételfőző verseny vadász kategória:
I. Zempléni Hubertus Vadásztársaság
II. Mikóháza és Környéke FTK.
III. Nyíregyházi Vasas Vadásztársaság
Különdíj: Sóváradi Vadászok – Erdély
OTP Különdíj: Spartacus 2007 Vadásztársaság
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Vadászati

törvénymódosítás

Vadász Hírmondó

Vadászati

törvénymódosítás előkészítése

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden vadásztársat, hogy az érdekképviseleti szervezetek egy széleskörű konzultációt kezdeményeznek a vadászati
törvény módosítását illetően.
A konzultáció célja, hogy kerüljön
felszínre és lásson napvilágot minden
olyan építő gondolat és javaslat, mely
elsősorban a vad érdekét szolgáló vadászati törvény módosítását, illetőleg egy
új törvény megalkotását segíti elő.
Néhány fontosabb szempont a
hatályos vadászati törvény módosításához:
A teljesség igénye nélkül gondolatébresztőnek szánjuk a jelenleg hatályos
vadászati törvényben, illetve végrehajtási rendeletében szabályozott, többek
által módosításra javasolt kérdésköröket, melyhez várjuk a vadgazdálkodás
és vadászat iránt elkötelezett valamen�nyi szakember véleményét. Véleményük
– valamint az esetleges újabb szempontok, javaslatok – megírásával nagymértékben segítenék a Vtv. módosításának
kodifikációs munkálatait.
1. Felmerült a vad tulajdonjogának
problémája. Jelenleg a vadonélő állatok
az állam kizárólagos tulajdonában vannak. Kérdés, hogy ez a megoldás megmaradjon-e, esetleg úgy, hogy az állami tulajdonra tekintettel növekedjen az
állam felelősségvállalása a vadért, avagy a
néhányak által újabban ismét felvetett res
nulliussá (uratlan jószággá) minősüljön.
2. Az előző ciklusok évekig húzódó
bírósági pereinek tapasztalatai alapján
felmerült, hogy a vadászterület határát
– a vad élőhelyének sajátosságaira tekintettel, amely szakmai kérdés – a megyei
vadgazdálkodási tanácsok javaslatára, a
vadászati hatóság állapítsa meg, a további kérdések eldöntése viszont a földtulajdonosok kompetenciájába tartozna.
3. A jelenlegi szabályozás értelmében a vadászterület minimális nagysága
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3000 hektár. Többen javasolják, hogy
ez a minimális méret apróvadas jellegű
társaság esetén 1500 hektárra csökkenthető lenne, nagyvadas jellegű területen
gazdálkodó vadászatra jogosult esetén
viszont maradna a minimum 3000 hektár, de inkább növelése lenne indokolt.
4. A földtulajdonosi vadászati közösségek jogi helyzete a Vtv-ben gyakorlatilag rendezetlen. Kérdés, maradjon-e
a vadászati közösség jelenlegi szabályozatlan formája, vagy csak abban az
esetben gyakorolhat vadászati jogot, ha
civil szervezetet, vadásztársaságot alapítanak a földtulajdonosok?
5. Sok éves bírósági tapasztalat a
10 évenként megtartandó „ügydöntő”
földtulajdonosi gyűlések összehívásának kezelhetetlen volta. Kérdés, hogy
maradjon-e ez a jelenlegi rendszer, vagy
a vadászati hatóság hívja össze hirdetménnyel és a vadászterület kijelölt
határvonalának megjelölésével a földtulajdonosok gyűlését.
6. A jelenlegi szabályozás értelmében a haszonbérleti szerződések 10
évre, az üzemterv időtartamára köttetnek. Eldöntendő, hogy maradjon-e ez
a megoldás, vagy a vadászatra jogosult
hosszabb távú vadgazdálkodási céljainak megvalósításához a haszonbérlet
időtartamát 15, vagy 20 évben kellene
meghatározni.
7. A fenti kérdés megválaszolásához
kapcsolódik a vadgazdálkodási üzemterv időtartama is. Kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán üzemtervre, ha van
regionális és éves terv?
8. A hivatásos vadászok tevékenysége meghatározó a vadászatra jogosult vadgazdálkodási feladatai vonatkozásában. Szükséges lenne-e egy szigorúbb ellenőrzés, amely már a hivatásos vadász alkalmazásánál kezdődik
és folyamatos munkavégzését is érinti?
9. Vissza kellene állítani a trófeabírálat korábbi rendszerét, mely szerint
a mínuszpontos trófeák anyagi természetű szankciót vonnak maguk után,

miután bizonyítható, hogy a szankciók megszűnésével a kilövések jelentős
része vadgazdálkodási érdeket sért. Kérjük ezzel kapcsolatos álláspontjukat.
10. Feltétlenül újragondolandó a
vad által és a vadban okozott károk
kérdésköre. Meg kellene vizsgálni azt,
hogy hány százalékra kell emelni azon
kármennyiséget, amelyet a földhasználónak kell viselnie, mert a jelenlegi 5
%-os mérték erre nem alkalmas.
11. Véleményünk szerint elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy az autópályákon bekövetkező vad és gépjármű
összeütközések felelősségét sok bíróság
automatikusan a vadászatra jogosultra
terheli. Várjuk ezzel kapcsolatban is a
véleményüket.
12. Több javaslat érkezett azzal
kapcsolatban, hogy a vadászati hatóságok hatás- és feladatkörét szükséges lenne bővíteni, kiemelt feladatként
pedig előírni a vadászatra jogosultaknál
– és ebben a földtulajdonosi vadászati
közösségek is benne lennének – a jogszabályszerű működés rendszeres ellenőrzését. Természetesen ez nem helyettesítené az ügyészségek és a bíróságok
hatáskörébe tartozó feladatokat, a vadászati hatóságok a szakmai, vadgazdálkodási előírásokat, az éves terv betartását ellenőrizhetnék azzal, hogy jogsértő gyakorlat, vagy mulasztás esetén meg
kellene határozni, milyen intézkedéseket tehetnek (pl. az ügyészség értesítése,
eljárás kezdeményezése, stb.).
Kérjük, hogy a fenti szempontrendszert is figyelembe véve, illetőleg önálló
gondolatai alapján a vadászati törvény
kialakításával kapcsolatosan véleményeit, javaslatait részünkre

2012. október 5-ig
az info@vadaszszovetseg.hu e-mail címre vagy a Miskolc, Tass utca 18.
szám alatti postacímre megküldeni szíveskedjen. A beérkezett javaslatokat
összegezzük és továbbítjuk a jogszabályalkotók felé.
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Hivatásos

vadászok szakmai napja

A hivatásos vadászok tevékenységének gyakorlásához, annak elősegítése
érdekében július 3-án szakmai továbbképzést, hivatásos vadász napot és
megyei versenyt tartott vadászkamarai
szervezetünk.
A továbbképzés témái voltak a fegyvertörvény hivatásos vadászokat érintő
változásai, valamint a hivatásos vadászok törvényes intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill. bűncselekmény
elkövetésének észlelésekor.
A szakmai előadásokat követően
hivatásos vadász verseny lebonyolítására is sor került.
A versenyzők először elméleti tudásban (témakörök: vadászat, vadgazdálkodás, természetvédelem, vadászati kultúra), majd gyakorlati feladatokban (trófeabírálat, ragadozómadár-, koponya-,
nyom-, hullaték-, növényfelismerés)
mérték össze tudásukat. A lövészetre a
következő napon a Tomori sportlőtéren került sor.

Változtak

A megyei megmérettetésen az I.
helyezést Mérész Gergő érte el. II.
helyezett Demetrovits Tibor lett, harmadik helyen végzett holtversenyben
Csató Gábor és Gál István.
Az országos versenykiírásnak megfelelően a Gemenc ZRt-nél megrendezésre
kerülő országos hivatásos vadász szakmai napon Mérész Gergő, a Zempléni
II. Rákóczi Vt. hivatásos vadásza képviselte megyénket. Mellette részt vett a

versenyben Varga László, az Északerdő
ZRt. Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóságának erdész-hivatásos vadásza is, aki a
korábbi országos megmérettetésen III.
helyezést ért el, és ezzel automatikusan
jogosult volt a vetélkedőre.
A Karapancsai Kastély és Majorban
18 megye 20 legjobb versenyzője bizonyította szakmai rátermettségét, ahol
megyei versenyzőink a 7. és 9. helyet
szerezték meg.

a kutyatartás szabályai
Utánkeresést
vállalnak

Kutyatartás

szabályai

Szakmai

nap

Vadász Hírmondó

Egyéb szabályok 2012. augusztus 1-jén életbe léptek. Így most már
tilos a kutyák fülének csonkítása, és
farokkurtításra is csak az állat hétnapos
koráig lesz lehetőség.
Az új előírások értelmében a kisebb
kutyák (20 kilóig) legalább 10, közepes
testűeknek (20-40 kilogramm) 15, nagytestűeknek 20 négyzetméter területet
kell biztosítani a jövőben.
Változnak a kikötve tartás szabályai
is. A kistestű ebeket legalább 4, a közepes testűt 6, a nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánccal, kötéllel stb.) szabad
csak megkötve tartani. Szintén újdonság, hogy a kutya-, macska-, és görénykölyköket nyolchetes korukig kötelező
lesz anyjukkal tartani.
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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
Szabon Gábor (Bánhorváti)
30/9955-095

5

Jogszabályváltozások

Vadász Hírmondó

Jogszabályváltozások
Az egyesülési jogról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.),
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
a módosított 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet és a 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a 11/2012.
(II.29) KIM rendelet több vonatkozásban
alapvetően változtatta meg az egyesületek
alapítására és működésére vonatkozó korábbi szabályozást.
Néhány, fontosabb szabályozást az
alábbiakban kiemelünk, ugyanakkor
javasoljuk minden vadgazdálkodó számára, hogy fent hivatkozott jogszabályokat alaposan tanulmányozza át!

- Beszámolók letétbe helyezése

Új szabály, hogy az egyesület, működéséről folyamatosan, de évente legalább egy
alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot
(az általa használt tájékoztatási eszközökön
keresztül, így különösen honlapján, hírlevelében, …, stb.).
- Az egyesület a jövőben köteles a jogosult testület (általában a taggyűlés) által elfogadott beszámolóját, valamint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni (az
Országos Bírósági Hivatalnál) és közzétenni. (Amennyiben saját honlappal rendelkezik,
úgy kötelezettsége kiterjed a saját honlapon
történő elhelyezésre is és biztosítania kell a
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második
üzleti évre vonatkozó közléséig.) A beszámoló adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni.

- Alapszabály változtatási
kötelezettség

Az egyesület az alapszabályában meghatározott cél (alapcél) megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre,
ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében kiegészítő jelleggel végezhet, amennyiben az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.
- Új szabály, hogy amennyiben az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétele meghaladja az
összes éves bevételének hatvan százalékát, úgy elsődlegesen gazdasági – vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, ami
egyesület esetében nem fordulhat elő, mert
ha igen, akkor az adóhatóság az egyesülettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az ügyészségnél.
Nem minősül ugyanakkor gazdasági-vállalkozási tevékenységnek a bevétellel járó,
létesítő okiratban (alapszabályban) meghatározott célszerinti tevékenység. Ezért
lényeges, hogy a vadásztársaság alapszabályában a célszerinti tevékenységnél a
TEAOR számok megjelölésével felsorolásra kerüljenek e tevékenységek.
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A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül tehát:
- egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR 9319’08)
- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 0170’08)
- gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.11’08)
- egyéb nem évelő növény termesztése
(pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.19’08)
- állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR
0162 ’08)
A megjelent új jogszabályok, a civil
szervezetek gazdálkodásán, működésén túl
a vadásztársaságok alapszabályának az
aktualizálását, változtatását is előírják!
Ezek a változások természetesen nem igénylik a teljes alapszabály módosítást, viszont
a meglévő szabályzat kiegészítését mindenképpen.
Alapszabályba - a teljesség igénye nélkül
- beépítendő legfontosabb változások, előírások:
- Mindenekelőtt a meglévő alapszabályban (amennyiben tartalmaz) a már hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat célszerű törölni vagy azokat a jelenleg
hatályos hivatkozásokra javasoljuk módosítani, aktualizálni.
- Alapcél szerinti tevékenységeket,
TEÁOR számokkal együtt szerepeltetni kell.
- A vadásztársaságok a területi hatókörbe tartoznak, melyet az alapszabályban is
rögzíteni kell.
- Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és feltételeiről
- Az egyesületnek a „rendes tagok” mellett lehetnek „különleges jogállású” tagjai
(pártoló tag, tiszteletbeli tag), amelyről az
egyesület alapszabálya rendelkezhet.
- Új elem a szabályozásban, hogy a legfőbb szerv ülése (taggyűlés) személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható
(pl. interneten webkamera segítségével), ha
a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és
ennek lehetőségét és módját az alapszabály
rögzíti.
- Ugyan nincs kötelezően előírva, hogy a
visszahívás és a tisztségviselő választás eljárási rendje rögzítve legyen, mégis több megyei
bíróság (jelenlegi nevén törvényszék) általában hiánypótlásként követelte meg a választás szabályainak részletesebb meghatározását.
Az iménti jogszabályváltozásokról,
szabályokról a Vadászszövetség részletes anyagokat és alapszabály mintát küldött ki a tagszervezetei részére, azonban fontos, hogy minden gazdálkodó tisztában legyen a változásokkal és még az év során módosítsa alapszabályát!

- Adózási változások

A tájékoztatókkal párhuzamosan az
OMVK és az OMVV ebben a témában állásfoglalást kért a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól is, hogy a vadásztatás és a vadhús értékesítés milyen tevékenységnek minősül?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalásában leírta, hogy:
„Az 1996. évi LV. vadászati törvény 40.
§-a szerint vadgazdálkodásnak minősül a
vadállomány és az élőhelyének - ideértve
a biológiai életközösséget is - védelmével,
a vadállomány szabályozásával kapcsolatos
tevékenység. Ily módon a vadgazdálkodás
körébe tartozik a vadállomány szinten tartása, azaz a vadállomány mennyiségi szabályozásával kapcsolatos tevékenység, amely a
vadgazdálkodási üzemtervben meghatározott keretek között végrehajtott vadászatot
jelenti (akár bérvadásztatás útján). A vadhús a vadgazdálkodási tevékenység sajátos
végeredménye, mivel a vadgazdálkodásnak a
része a vadállomány szabályozása, a vadvédelem, azaz a vadállomány túlszaporodásának, ugyanakkor az adott vadfaj fennmaradását veszélyeztető túlzott vadkilövéseknek
a megakadályozása.
A vadásztársaságok - a Vtv. 16. § (1)
bekezdése szerint - egyesületi formában
működő, elsődlegesen a fenti célok megvalósítására létrejött vadászatra jogosult szervezetek, amelyek társasági adókötelezettségére a Tao. tv. egyesületekre vonatkozó szabályai az irányadóak. Tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél szerinti tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását,
azok körében a vadászatot, vadásztatást, a
vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését, ezért ezek a tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből
következően - a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében a vadásztatás során a vadásztársaság által
fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti tevékenység költségét, illetve a külső
vadász által a vadásztársaság részére fizetett
díj a cél szerinti tevékenység bevételét
képezi, továbbá az üzemtervben meghatározott mennyiségű elejtett, kilőtt vadak - a
vadhús – értékesítéséből származó bevétel
is a vadásztársaság cél szerinti tevékenysége bevételének minősül a Tao. tv. 6.
számú melléklete „A” fejezetének 1. pontja alapján.”
Erről részletesebben az Adó- és Vámértesítő legközelebbi számában (NAV honlapján) olvashatnak. Javasoljuk, hogy ezen
információkról értesítsék a társaság könyvvezetését végző személyt is.
***

- Élelmiszer felügyeleti díj

Több hónapos ügyintézés, levelezés
után, melyet megyei és központi szervezeteink folytattak a vadászatra jogosultak érdekében, - tájékoztatunk minden vadászatra
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Vadász Hírmondó
jogosultat, hogy a 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet alapján a vadgazdálkodó szervezetek
is kötelesek élelmiszerlánc-felügyeleti
díjat fizetni!
A folyamatos egyeztetések és tárgyalások
ellenére a VM kitartott azon álláspontja
mellett, hogy a vadászatra jogosultak a vadhús értékesítés révén mindenképpen az élelmiszerlánc szereplőivé váltak, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására és megfizetésére ők is kötelezettek.
A vadászati tevékenység önmagában
nem felügyeleti díj köteles, azonban a vad, a
vadhús értékesítés (illetve amennyiben van,
pl. terményértékesítés) igen, ezért az ezekből
a tevékenységekből származó nettó árbevétel (jövedelem) után élelmiszerlánc-felügyeleti díjat köteles minden gazdálkodó fizetni!
„A 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 2. §
(1) bekezdés értelmében a felügyeleti díj összegét
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10032000-00289782-30006016 számú fizetési
számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve.
(2) A felügyeleti díj megfizetését átutalással
kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a 3. § (5) bekezdése szerinti tranzakció azonosítót.
3. § (1) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve kell bevallani a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozattal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett
elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével.
(5) A NÉBIH a bevallásról elektronikus
úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó
visszaigazolást küld az ügyfél részére.”
Vadászszövetségünk a könyveltetést
végző tagszervezeti részére a bevallást
elkészítette!
Amennyiben a bevallásból illetve a befizetésből eredően bárkinek problémája adódott volna, úgy soron kívül értesítsenek,
ugyanis az elhúzódó állásfoglalás megszületése során ígéretet kaptunk, hogy bírság ill.
szankció a jogosultakat nem érheti!
***

- Azonosítójel használat

A 45/2012. (V. 8.) a nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályokról szóló VM rendelet 34. § (1) bekezdése módosította a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletet.
A módosítás értelmében a Vhr. 43. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az azonosító jelet a nagyvad hátsó
lábán a csánk fölött – a horgasínat (Achilles-ín) befoglalóan – a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. A
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behelyezéskor az elejtés, illetve a birtokbavétel hónapját és napját az azonosító jelről el kell távolítani. A vad elszállítását csak azonosító jellel történt megjelölését követően szabad megkezdeni.”
(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 43.
§ (1) bekezdés utolsó mondata hatályát
veszti.
Ez egyben azt is jelenti, hogy korábbi
évből származó azonosító jelek érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség!
***

- Hivatásos vadászok...

Testi kényszert és vegyi eszközöket is
alkalmazhatnak a hivatásos vadászok, ha
a törvényben meghatározott feladataikkal
összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén érnek valakit - egyebek mellett erről
is rendelkezik a rendőrségi törvény július
12-én elfogadott módosítása, amely 2013.
január 1-jétől válik hatályossá.
Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító indítványa egységesítette a rendészeti feladatot ellátók – így a hivatásos
vadászok mellett a természetvédelmi őrök,
az erdővédelmi szolgálat tagjai, a hegyőrök,
az erdészeti szakszemélyzet tagjai, a halászati őrök, a közterület-felügyelők, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a mezőőrök - intézkedési jogait.
A felsoroltak felszólíthatják a tetten ért
személyt cselekménye abbahagyására, megakadályozhatják annak folytatásában, épületet zárhatnak le, szükség esetén testi kényszert és vegyi eszközt alkalmazhatnak, valamint a rendőrség megérkezéséig – de legfeljebb két órán keresztül – visszatarthatják a
tetten ért, a személyazonosságának igazolását megtagadó vagy az előállításnak ellenszegülő embert.
A szabályok szerint a belterületnek nem
minősülő, a település elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési célra szolgáló részén
– a szolgálati feladatok ellátása során nyíltan viselve – a mezőőr, a hegyőr és a halászati őr sörétes lőfegyvert, az erdővédelmi
szolgálat tagja, az erdészeti szakszemélyzet
és a természetvédelmi őr önvédelmi célból
maroklőfegyvert, a hivatásos vadász pedig
vagy maroklőfegyvert, vagy vadászlőfegyvert
tarthat magánál.
***

- Orvvadászok büntetése

Az Országgyűlés elfogadta az új büntető törvénykönyvet (Btk.), amely az
eddiginél sokkal hangsúlyosabban, határozottabban és pontosabban ad választ
a természetet károsító bűncselekményekre, valamint az orvvadászatra és orvhalászatra.
Az új büntető törvénykönyv elfogadásával 2013. július 1-től bűncselekménnyé
vállik az úgynevezett külső és belső orvvadászat, a vad tiltott eszközökkel történő
elejtése, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az új Btk. a hatályostól eltérően külön – az állatkínzásból kiemelt
– tényállásokként értelmezi az orvvadászatot

és orvhalászatot. Előbbinek már nemcsak a
vad elejtése számít, hanem az is bűncselekmény, amikor a vad elejtése még nem történt
meg, de a magatartás erre irányul.
Büntethető lesz az úgynevezett külső orvvadászat (amikor az orvvadászatot nem vadász
követi el) és a belső orvvadászat is, amikor a
vadászok idegen vadászterületen végeznek vad
elejtésére, elfogására irányuló tevékenységet
anélkül, hogy bérvadászként, vendégvadászként erre engedélyük lenne.
Büntetendő az a magatartás is, amikor
vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj
egyedét ejtik vagy fogják el. Orvvadászatnak
minősül továbbá, ha valaki külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy kíméleti területen zsákmányol vadat.
***

- Vadászati idény változások

A Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában jelent meg a vidékfejlesztési
miniszter 72/2012 (VII.24.) VM rendelete, amely módosította a Vtv. végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 (V.4)
FVM rendeletét.
A módosítás lényege, hogy újólag felsorolásra kerültek a vadászható állatfajok, az
ezekkel kapcsolatos kiegészítő szöveges rendelkezések, illetve az új vadászati idények,
melyekben jelentős változások tapasztalhatók! (az új idények, a jogszabályi szöveges kiegészítésekkel megtekinthetők a www.borsodivadasz.
hu honlapon)

- Vadászvizsga

Ezen túl a rendelet 14.§ (3a) bekezdése
újólag meghatározta, hogy kik mentesülhetnek az állami vadászvizsga letétele
alól. (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 55.§
és 8. melléklet)
A rendelet azonban azt is kimondja,
hogy a mentesség nem vonatkozik a fegyverismeretre és használatra, azaz a lőtéren ezen
személyeknek is eleget kell tenni a vadászvizsga szabályzatban a kamara által előírt
gyakorlati vizsgakövetelményeknek.
Valamennyi megyében történő egységesítés érdekében a mentességet élvező személyekkel kapcsolatban az eljárási rend a
következő:
- A mentességhez be kell mutatnia a –
rendeletben rögzített a vadgazdálkodásivadászati képzettségek, képesítések jegyzékében szereplő – szakképesítést igazoló dokumentumot.
- Jelentkezni kell a lakóhely szerinti vadászkamaránál a gyakorlati fegyverismereti és lövészeti vizsgára, egyidejűleg be
kell fizetni a vizsgadíjat, mely a mindenkori vadászvizsga díj 50%-a, azaz megegyezik
a kiegészítő vizsgák (solymász, íjász) díjával.
- Ezt követően a lőtéri vizsgához személyére szóló „Tanúsítványt kap” melyet a
sikeres gyakorlati vizsga után a lőtéri vizsgabiztos és a kamara titkára ír alá.
- A vizsgabizonyítvány és a tanúsítvány
alapján a vadászjegyet kiváltani szándékozó személyt a kamara nyilvántartásba veszi.

7

Hírek

Vadásztábor

Vadász Hírmondó

Ifjúsági

vadásztábor

Telkibányán

2012. július 20-27-ig került
megrendezésre az immár
hagyományosnak mondható IV. Nyári Ifjúsági Vadásztábor Telkibányán. Őzhívás, trófeabírálat, vadbiológiai ismeretek, különböző élőhelyek bemutatása, hagyományápolással
kapcsolatos tevékenység
várta az érdeklődő gyerekeket.
Első napunk a megérkezés és sokak
számára a viszontlátás örömével telt el,
amellett, hogy az este már mindenkit a magaslesen, vadmegfigyelésen
talált. Másnap a Hernádmenti VadászHorgász Egyesület felajánlásában horgászattal telt el. Hétfőn és kedden, két-

napos túrára indultunk a Bélusvölgye
Vadásztársasághoz. A vadászházig egy
akadálypálya teljesítésével jutottunk el,
ahol többféle feladat várt ránk. Természetesen az este itt is mindenki vadmegfigyelésen vett részt, majd az éjszakát a
szabad ég alatt töltöttük. Napközben
magasles és kézműves ajándékok készítésében jeleskedhettek a gyerekek.
Szerda reggel Bozóki László, világjáró vadászunk érkezett hozzánk. Két
napig volt velünk és az előadásain kívül
mindenkinek szívesen mesélt tartalmas
vadászélete különleges történeteiből.
Másnap a Sárospataki Kossuth
Vadásztársaságnál vendégeskedtünk,
ahol kihelyezett trófeabírálat is zajlott.
Kilátogattunk a fácánnevelő telepre is,
ahol betekinthettünk a félvad rendszerű nevelés technológiájába, majd

Vadászkamarai,

vadászszövetségi hírek

- Vadászati jogi konferencia
A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar fennállásának 30. évfordulója alkalmából ünnepi konferenciát
szervezett „A vadászat aktuális jogkérdései” címmel 2012. június 14-én.
A konferencia nyitó előadását Dr. Székely István az Országos Magyar Vadászkamara Jogi Bizottságának Elnöke tartotta, aki az orvvadászat jogi szabályozásának aktuális kodifikációs és szakmai kérdéseit ismertette. Ezt követően az előadók között tisztelhettük Wallendums Péter újságírót, Dr.
Kormos Erzsébetet a B-A-Z Megyei
Főügyészség Csoportvezető Ügyészét,
Dr. Kiss Istvánt a Miskolci Törvényszék
gazdasági kollégiumvezető bíráját, Dr.
Nyitrai Péter egyetemi docenst a Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék vezetőjét. A Civilisztikai Tudományok Intézetét a három tanszék egy-egy oktatója képviselte az előadók sorában: Dr.
Barta Judit tszv. egyetemi docens, Dr.
Leszkoven László egyetemi docens és
Dr. Olajos István egyetemi docens.
- Szolgáltatásaink
Szövetségünk legfőbb feladataként jogi segítségnyújtással, különböző szolgáltatásokkal, könyvvezetéssel,
szaktanácsadással kívánja segíteni tagszervezeteit. Ezáltal azok az új, lapunk
hasábjain is bemutatott jogszabályi feladatok, feltételek, melyek jelentkeztek,
tagszervezeteink részére biztosítottak.
Folytatjuk a könyvelési szolgáltatá-
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sunkat is, amely tartalmazza bizonylatok teljes körű könyvelését, a havi és
az éves bevallások, adatszolgáltatások,
a mérleg és eredmény-levezetés elkészítését. Kereskedelemi tevékenységünk
keretében hivatásos vadász ruha, fegyverszekrények, egészségügyi csomagok,
nyomtatványok, szakkönyvek értékesítése folyamatosan zajlik.
Folytatjuk a Szövetség hírlevél szolgáltatását is, melyet minden hónap
végén egy egységes szerkezetű kiadvány
formájában juttatunk el valamennyi
tagszervezetünkhöz aktuális teendők,
gazdálkodás, jogi infó, hírek, információk témakörökben.
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot az elmúlt időszakban két alkalommal tartottunk (KSH
szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008). Az első képzés június első felében, míg a második
lapzártánkat megelőzően, a hónap első
heteiben zajlott. A tanfolyam során a
hallgatók megismerkedhetnek a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés szabályaival. A
tanfolyamoknak megfelelően az Állami Vadászvizsga is két időpontban
zajlott, július 4-én az első, amikor is 59
jelentkezőből 32-en tettek sikeres vizsgát és szereztek bizonyítványt. A következő vizsga időpontja 2012. szeptem-

héjacsapdát és rókacsapdát láthattunk
működése közben.
Pénteken összefoglalva a hét folyamán tanultakat Kadlicsek János és
Godzsák Tibor tartott előadást az
őzbakról, megyénkre és azon belül a
különböző régiókra levetítve.
Ezúton is szeretnék mindenkinek
köszönetet mondani, aki táborunkat bármilyen formában is támogatta.
Külön köszönetemet fejezem ki a Vadászati Kulturális Egyesület Ifjúsági Tagozatának a programok lebonyolításában
nyújtott segítségéért.
Bótáné Batta Olga
(Részletes tábori beszámolót és fényképeket a www.borsodivadasz.hu honlapon
tekinthetnek meg.)

ber 26-a, melynek eredményét következő számunkban fogjuk közölni.
- Vadászati közélet
A vadászkamarával közösen mindenképpen folytatni kívánjuk azt a törekvésünket, ami egy aktív vadászati közéletet próbál biztosítani a különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák, vadászklub élet, a képzések és egyéb
fontos rendezvénysorozatok megteremtésével. A vadászati közélet biztosításának egyik következő eleme egy szakmai
tanulmányút lesz október 4-én és 5-én,
melyre a kamara és szövetség bizottságának elnökeit és vadászati vezetőket hívtunk meg. A kirándulás során meglátogatjuk a Tisza-tavi Ökocentrumot, az
abádszalóki fácánnevelőt, majd a nyírerdő ZRt. Guthi Erdészetét.
- Agrárkamarai törvény
2012. július 12-én elfogadta az
Országgyűlés a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt. A jogszabály legfontosabb célja, hogy egy olyan egységes agrárkamarai szervezet jöjjön
létre, amelyben kötelező módon tagok
a mezőgazdasági termelők is. Az előzetes tervek szerint az imént felsorolt
körbe beletartoztak volna a vadászatra
jogosult szervezetek is, azonban hos�szas vita és egyeztetést követően újabb
pozitív eredménynek könyvelhetjük el,
hogy sikerült elérni, hogy a vadgazdálkodókat ne terhelje a kötelező tagság!
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Fegyvertartásról,

vizsgáztatásról

Vadász Hírmondó

Fegyvertartásról,
mindenkinek

vizsgáztatásról

2012. június 26. napján módosultak a fegyverek,
lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI.1.) GKM rendelet (továbbiakban: R.)
rendelkezései. A jogszabály változásával kapcsolatban
a következőkre hívom fel szíves figyelmüket.
A lőfegyver megszerzését (tényleges
birtokbavételét) megelőzően az értékesítésre, vagy ajándékozásra szánt vadász és
sportlőfegyvert (függetlenül attól, hogy
érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik-e vagy sem) a konkrét jogügylethez kapcsolódóan ismételten vizsgálatra kell bemutatni. E bemutatási kötelezettség a felek eltérő megállapodása hiányában a fegyvertől megváló
személyt (tulajdonos, forgalmazó) terheli. Az eltérő megállapodást írásban kell
rögzíteni, melyet célszerű a jogügyletre
vonatkozó szerződésben rögzíteni.
A R. szerint a már használatban lévő
sport és vadászlőfegyverek műszaki vizsgáztatására vonatkozó mentesség javításig, fődarabcsere, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítás, helyreállítás vagy a birtoklásban bekövetkezett
változásig áll fenn. Ezen fegyverek javítása vagy megszerzése (adás-vétel, ajándékozás) esetén a műszaki vizsgáztatás
alóli mentesség megszűnik és a fegyverek műszaki vizsgáztatásra történő ismételt bemutatása, azaz a fegyverek friss
műszaki tanúsítvánnyal való ellátása a
R.-ben meghatározottak szerint a konkrét jogügylethez kapcsolódva kötelezővé válik.
Kereskedő által engedélyes részére
történő új fegyverek forgalmazása esetén
az R. 7.§ (2) bekezdésében előírt megszerzés előtt történő vizsgálatra bemutatási kötelezettség a forgalmazás céljából
már érvényes műszaki vizsgával rendelkező új fegyver esetében nem áll fenn.
A fentiekből következik, hogy új fegyver vásárlása esetén a bevizsgálást igazoló tanúsítvánnyal rendelkező fegyvert
– kizárólag ehhez a konkrét jogügylethez kötötten – ismételt műszaki vizsgára nem kell bemutatni.
Abban az esetben azonban, ha a
kereskedő használt fegyvert értékesít,
az érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkező fegyvert is műszaki vizsgálatra
kell bemutatni a R. 7.§ (2) bekezdésé-
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ben meghatározottak szerint az adott
jogügylet előtt.
A R. a megszerzéshez kapcsolódóan
nem határozza meg azt, hogy a műszaki
vizsgáztatásnak pontosan mennyi időn
belül kell megelőznie a megszerzést, az
azonban egyértelmű, hogy a jogalkotó
az adott lőfegyver újabb birtokos általi megszerzéséhez minden egyes jogügylet esetében ismételt vizsgáztatási kötelezettséget írt elő.
Tekintettel a fentiekre, és figyelembe
véve a Polgári Kézilőfegyver Kft. távolságát megyénktől, valamint a vizsgák időpontjait, eltérő rendelkezésig a lőfegyver birtokbavételét megelőző 30 napon
belüli vizsgáztatást megyénk rendőrkapitányságai elfogadják.
A lőfegyver kereskedő részére történő
értékesítése, vagy bizományosi értékesítés keretében történő átadása esetén a
megszerzéshez kapcsolódó vizsgáztatási kötelezettség nem áll fenn. A lőfegyver kereskedők közötti átadására vonatkozóan hasonló szabályozás érvényes.
A megszerzéshez kapcsolódó műszaki
vizsgáztatást csak végfelhasználók részére történő értékesítés, vagy végfelhasználók egymás közötti megszerzése során
kell érvényesíteni.
Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály vonatkozik a saját lőfegyver kereskedőtől történő visszavásárlása esetében
is, hiszen ebben az esetben a korábbi
tulajdonos ismét végfelhasználó lesz. A
rendőrhatósági eljárásban is ugyanez az
elv tükröződik: a kereskedőnek történő
leadáskor kivezetésre kerül az engedélyes
fegyvertartási engedélyéből, ezzel egy
időben a fegyverkereskedő nyilvántartásába, (nevére) kerül az adott lőfegyver.
Visszavásárlás esetén a jogalkotó
szándéka szerint a rendőrhatóság nem
a tulajdonost vizsgálja a lőfegyver tartásával, megszerzésével kapcsolatban,
hanem azt a személyt, aki engedéllyel
rendelkezik a lőfegyver megszerzésére. Az újabb rendőrhatósági eljárással a
korábbi tulajdonos ismét végfelhaszná-

lóvá válik.
Itt kell megjegyeznem, hogy a lőfegyverrel kapcsolatos jogszabályban előírt
kötelezettségek és rendelkezési jogok
nem a lőfegyver tulajdonjogához,
hanem a hatóság által az annak tartására
feljogosítást kérő vagy azzal bíró engedélyes személyéhez kötődnek. Hatósági
eljárást a fegyver tulajdonosával a rendőrhatóság kizárólag egy esetben folytat:
az engedélyes elhalálozása esetén annak
törvényes örökösével, aki természetszerűen nem feltétlenül engedélyes is.
A már használatban lévő sport és
vadászlőfegyverek műszaki vizsgáztatására vonatkozó, R-ben foglalt fentiek
szerinti mentességet 2012. augusztus
24-i hatállyal a Kormány 226/2012.
rendeletében a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R1.) 38. § (1)
bekezdés j) pontjának módosításával
kiterjeszti a következők szerint:
„A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó
személy
j) lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét nem
használhatja
ja) – a vadász- és sportlõfegyver kivételével – az annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig,
jb) a próbajel érvénytelenítése esetén;”
Fenti rendelkezés – a változások
miatt, augusztus 24-től –, a lehetővé
teszi a már használatban lévő, (lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett) lejárt
műszaki tanúsítvánnyal rendelkező
sport, illetve vadászlőfegyverek használatát! Fenti rendelkezésekben problematikus lehet a műszaki érvényesség és
a próbajel érvényességének elhatárolása,
melyek az alábbiak szerint nem állnak
feltétlenül összefüggésben egymással.
A R. szerint a fegyvert, fegyver
fődarabjait és lövőkészüléket, illetve
a lőszert, töltényt forgalomba hozatal
előtt vizsgálatra be kell mutatni. A vizsgálat célja, hogy a fegyver, fegyver fődarabjai és lövőkészülék, illetve a lőszer
működése megfelel-e e rendelet előírásainak. Amennyiben a fegyver, fegyver
fődarabjai és lövőkészülék, illetve lőszer,
töltény a vizsgálaton megfelel, a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a további-
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akban: Vizsgáló) a fegyveren, a fegyver fődarabjain és lövőkészüléken, illetve lőszer, töltény legkisebb csomagolási egységén próbajelet vagy próbabélyeget helyez el, és megfelelőnek minősített
értékelésű tanúsítást ad ki.

Országos

vadásznap

Ez a próbajel azonban nem azonos
az időszakos műszaki vizsgálat során
beütött próbajellel, hiszen a Vizsgáló
azt még a forgalomba helyezés előtt
helyezi el a lőfegyveren vagy fődarabjain. Tehát a jelenlegi jogszabályi környezetben a vadász- ill. sport lőfegyvereken feltalálható időszakos próbajelnek-jeleknek, (esetlegesen a bennük lévő évszámnak) a fegyver műszaki érvényessége szempontjából továb-

Országos

biakban nincs jelentősége, figyelmen
kívül hagyható.
A vadász- és sportlőfegyverek használata fenti rendelkezések szerint a próbajellel összefüggésben a jövőben csupán
akkor esik tilalom alá, ha a már használatban lévő fegyver R. 10. § -ban foglalt
valamely speciális okból elvégzett ismételt ellenőrzése során a Vizsgáló megállapítja, hogy a fegyver használata veszélyes és a feltárt hiba nem szüntethető
meg javítással.
Ez esetben a Vizsgáló a R. 16. § szerint a nem javítható szerkezeti elemen
a próbajelet „X” alakban történő átütéssel érvényteleníti, és a fegyver a továbbiakban nem használható.

vadásznap

2012. augusztus 18-án, szombaton a Győr-MosonSopron megyei Szany látta
vendégül az Országos
Vadásznap rendezvényei
keretében az ország és a
Kárpát-medence vadászait és a természet, vadászat,
vadvédelem iránt érdeklődő vendégeket, ahol
megyénk is képviseltette
magát.
A Vadásznap – a hagyományoknak
megfelelően – Hubertus-misével vette
kezdetét a helyi háromtornyú templomban. A megnyitó ünnepségen – többek
között – dr. Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke,
miniszterelnök-helyettes is köszöntötte
a rendezvényt és a vendégeket. Ünnepi
köszöntőjében célként jelölte meg, hogy

- Szany

Magyarország ismét vadászati nagyhatalommá váljon. Ennek jegyében bontották le az indokolatlan, bürokratikus terheket, amelyek az 1950-es évek végétől
a magyar vadászokat sújtották. Az eddigi intézkedések közül kiemelte a fegyvertörvény módosítását és a hozzá kapcsolódó rendeletet. Fontos feladatként
jelölte meg az új vadászati törvény megalkotását. Hozzátette, a törvényjavaslatot az erdészetekkel, a gazdákkal, a természetvédőkkel történő egyeztetés után
nyújtják majd be az Országgyűlésnek.
Az országos vadásznapon kitüntetések átadására is sor került, ahol Pintér
Sándor belügyminisztert és Dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettest munkásságuk elismeréseként Országos Magyar
Vadászkamara Aranyérme kitüntetésben
részesítették.
A rendezvényt vadászkutya- és solymászbemutató, főzőverseny, vadásza-

Rókák veszettség elleni
immunizálása 2012. őszi kampány
A vadon élő ragadozó emlősök 2012. évi őszi veszettség elleni országos orális vakcinázási (immunizálási) kampánya 2012.
október 01. - 2012. október 15. között zajlik hazánkban. Az
országosan érintett terület nagysága: 41.627 km2. BorsodAbaúj-Zemplén megyében a megye területének egy részén:
a Sajó vonalától keletre eső területen történik immunizálás
2012. október 01. - 2012. október 14. közötti időszakban.
Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi
főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől, azaz 2012. október
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A R. 10.§ szerint:
„(1) bek. A már használatban lévő fegyvert új fegyverként kell vizsgálni, ha
a) azon nincs elismert próbajel;
b) a fegyver csövén vagy a szerkezetén olyan eltérések észlelhetők,
amelyek kétségessé teszik a biztonságos használatot;
c) a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek valamelyikét kicserélték, vagy méreteit
megváltoztatták.
(2) bek. Ismételt vizsgálatnak kell a
fegyvert alávetni akkor, ha azt
a) a fegyver tulajdonosa kéri,
b) az illetékes rendőrhatóság kezdeményezi.”
Bogacskó József r. őrnagy
B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

ti vetélkedő, kulturális műsorok, képzőművészeti és trófeakiállítás is színesítette.

01-től 14 napig tartó ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el határozatban a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8.§
(5) bekezdése alapján.
A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra jogosultaknak a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően intézeti vizsgálatra rókákat kell kilőniük és beküldeniük a megye egész területéről díjazás ellenében.
A kampány részleteiről a www.borsodivadasz.hu honlapon a hírek,
események menüpontban olvashatnak!
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
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Társasvadászatok

szervezése

Vadász Hírmondó

Társasvadászatok

szervezése

A megyei vadászati hatóság az alábbiakban tájékoztatást szeretne nyújtani a vadászatra jogosultak részére a fokozott balesetveszéllyel járó társasvadászatok
szervezésére vonatkozó jogszabályi előírásokról, valamint azok gyakorlati alkalmazásáról, kiegészítve az
ellenőrzések során szerzett tapasztalatokkal.
A társas vadászatok szervezése során
első lépésként a tervezett vadászatok időpontját szükséges meghatározni. A vadászatok időpontjait tartalmazó ütemtervet a vadászati hatóság részére a szeptember 30-ig meg kell küldeni. A tervezett vadászatok időpontjaiban beálló változást, a vadászat kezdetét megelőző két nappal a vadászati hatóság részére be kell jelenteni. A
vadászati ütemtervnek tartalmaznia kell
a vadászat napját, a gyülekező időpontját és helyét továbbá, szükséges meghatározni, hogy a vadászatot apró, vagy
nagyvadfajokra tervezik. Amennyiben
a vadászat megtartását az időjárási,
vagy egyéb tényezők nem teszik lehetővé, kérjük haladéktalanul a vadászati felügyelő kollégák részére telefonon
jelezni.
Társas vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A vadászat vezetője érvényes vadászjeggyel, és legalább középfokú vadászati-vadgazdálkodási képesítéssel rendelkező személy lehet. A vadászati végzettséget ellenőrzés során igazolni szükséges, ezért a képesítést igazoló dokumentumot, vagy annak másolatát a vadászatvezetőnek a vadászaton
magánál tartani.
A vadászatvezető kötelessége a vadászat személyi feltételeit (érvényes állami vadászjegy, vagy vadászati engedély, érvényes fegyvertartási engedély)
a vadászat megkezdése előtt ellenőrizni. A vadászat előtt megtartott eligazításon ismertetni szükséges a fontosabb
balesetvédelmi szabályokat, a vadászat
kezdetét és végét jelentő jeleket, és a
vadászat során elejthető vadfajokat.
A társasvadászat naplózása során a
vadászok aláírásukkal igazolják a balesetvédelmi oktatáson való részvételt.
A vadászaton részvevő egyéb személyek
részére (hajtók, vadösszeszedők) külön
lapon szükséges balesetvédelmi jegyzőkönyvet készíteni.
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Felhívom a figyelmet, hogy a Magyarországon állandó lakcímmel nem rendelkező személyek (külföldi állampolgárok) kizárólag állami vadászati engedély birtokában folytathatnak vadászatot. A vadászati engedéllyel rendelkező
személy vadászatát, a vadászat megkezdése előtt 24 órával a vadászati hatóság
részére írásban be kell jelenteni. Ha a
vadászati engedélyt a vadászatra jogosult biztosítja a külföldi vadászvendég
részére, akkor a következő iratok szükségesek a vadászati engedély kiváltásához: meghívólevél, személyazonosságot
igazoló iratok fénymásolata, fegyvertartási engedély vagy fegyverútlevél fénymásolata, felelősségbiztosításról készült
számla és bélyeg, meghatalmazás.
A vadászaton hajtóként résztvevő
személyek részére a vadászatra jogosult
köteles a környezettől eltérő színű mellényt biztosítani, és a mellények használatáról a vadászat alatt gondoskodni.
A vadászok részére a kalapszalag használata kötelező, de javasoljuk a vadászok részére is a mellény használatát. A
környezettől eltérő színű mellény használata a vadászat eredményességét nem
befolyásolja, ugyanakkor a baleset megelőzési szempontból nagyméretű, és
fedett terepen jobban látható felületet
ad, mint a kisméretű kalapszalag, amelyet akár egy vastagabb ág is kitakarhat.
A lőállásokat, és a lőállásoktól 5-15
méter távolságban a tilos lőirányokat
feltűnő színű festékkel vagy szalaggal
ki kell jelölni. A tilos lőirányok kijelölése során figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy a lőálláson helyet foglaló
vadász nem egy ponton fog tartózkodni. Életszerűtlen azt feltételezni, hogy
a hajtások időtartama alatt a vadász
kizárólag egy ponton áll és onnan nem
mozdul el. Mindezek tudatában a tilos
lőirányokat úgy célszerű kijelölni, hogy
a vadász kis mértékű (1-2 métert nem
meghaladó) elmozdulását követően is
betöltsék baleset megelőzési funkciójukat. A tilos lőirányok kijelölése során

célszerű a tiltott szakaszok két végét
jelölni, majd a lőállásra állított vadászt
tájékoztatni arról, hogy a két végén
jelölt terület irányába tilos lövést leadni. A felvezetők részére érdemes jól látható festéket, vagy szalagot biztosítani,
így a korábban kijelölt és esetleg megrongálódott jelöléseket azonnal lehet
pótolni.
A lőállásokra a vadászatvezető, vagy
a felvezetők kísérik a vadászokat. A
lőállás elfoglalásakor a felvezető tájékoztatja a vadászt a szomszédos lőállások helyzetéről, a tilos lőirányokról,
a hajtás irányáról, továbbá a hajtás kezdetét és végét jelölő jelzésekről. A hajtás lefújása után engedély nélkül leadó
vadászt a vadászatból ki kell zárni.
A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20.000 mértarányú hajtástérképet kell készíteni. A
hajtástérkép egy példányát a vadászat
megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban helyet foglaló valamennyi
vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az
utánkeresőknek.
A hajtástérkép tartalmi követelményei:
• valamennyi lőálláson álló vadász
helyzetét (ugyanazon a lapon),
• a lőállásra felállított vadász helyzetét
a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével,
• a hajtás irányát,
• a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, a vadászatvezető, illetve
a felvezető(k) elérhetőségét.
Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a felsorolt tartalmi követelményeket a vadászati hatóság a társasvadászat megrendezését megtiltja!
Vaddisznó vadászatánál hajtóként az
a személy alkalmazható, aki a 16. életévét, apróvad vadászatánál pedig a 14.
életévét betöltötte. Sebzett, vagy lefogott vadat a hajtóknak tilos megközelíteni. Ha a vadászat során a vad támadása miatt valakit veszély fenyeget, a
szomszéd vadász köteles haladéktalanul a segítségére sietni.
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Családi Lövésznap

Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Lőfegyverrel okozott személyi
sérülés esetén a helyszínt biztosítani
kell. A lőfegyverrel okozott személyi
sérüléssel járó balesetről a rendőrhatóságot és a vadászati hatóságot haladéktalanul (telefonon) tájékoztatni

Vadász István 20/2197336
Varró Zoltán 20/4294408
Pecze István 20/5724347

szükséges, majd írásban be kell jelenteni.
A vadászatra jogosultak, és vadászatvezetők a társasvadászatok szervezése során
felmerült kérdéseikkel keressék a B.-A.-Z.
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának vadászati felügyelőit.

Vadászélményekben gazdag, balesetmentes vadászatot kívánva
Pecze István
Vadászati felügyelő

III. Zempléni Családi Lövésznap
2012. július 28.-án immáron 3. alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt.
területén található Koplalói lőtéren a családi lövésznap, amely a korábbi évekhez hasonlóan most is amatőr sportvadászok, hivatásos vadászok és erdészek részére volt meghirdetve.
A koronglövő gépeket Buday Péter,
az Északerdő ZRt. hegyközi erdészeti igazgatója biztosította, aki egyben Szabó János karcagi sportvadás�szal együtt a lövészetvezetője is volt a
koronglövő bajnokságnak.
A rendezvényt meghívott vendégünk
Bán Beatrix, a Dinana Vadászhölgy
Klub elnöke nyitotta meg. Megnyitóját követően, illetve a Vadászhimnusz
eléneklése után, kezdődhetett a fieszta.
A regisztráció után gyakorlás majd egyéni és csapatversenyek zajlottak.
Valamelyik szaklapban olvastam valamikor, hogy „A magabiztosság a jó lövés
– a gyakorlás pedig a magabiztosság kulcsa.” Ezt a lövésznapon be is igazolódott, hiszen mindenki kénye-kedvére
gyakorolhatta a lövést, és győződhetett
meg magabiztosságáról, lőkészségéről.
Repültek a korongok sokszor szabadon, találat nélkül, miközben sokat viccelődve mondogattuk a poénokat egymásnak: „Rövid a cső, a szűkítés sem
jó” vagy „Lehetne erősebb is ez a töltény!” „Talán sörét sincs a lőszerben!”.
Az idén először a lövészet főzőversennyel is kiegészült, mivel jónéhány társaság is képviseltette magát. Sőt, mitöbb,
elmondhatjuk, hogy „nemzetközivé”
nőtte ki magát ez a kis rendezvény, mivel
megtisztelt bennünket a rozsnyói erdészet területi igazgatója, valamint erdészeti és vadászati munkatársai is.
A programok közt elmaradhatatlan
volt a gyermekek számára a kézműves
foglalkozások, az íjászat, légpuska lövészet, valamint a virtuális vadászat, mely
a felnőtteknek is kellemes szórakozást
nyújtott. A késő délutáni eredményhirdetés szoros eredményeket hozott mind
egyéni, mind csapatban is.
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Ezúton szeretném megköszönni
minden vadászó és nem vadászó segítő
barátomnak és családjainak segítő szándékát, valamint azok vadásztársaságok

elnökeinek a hozzáállását, akik értékes
kilövésekkel járultak hozzá a nap színvonalához.

Eredmények:
Egyéni
I. díj
Fülöp László
II. díj Dávid Gábor
III. díj Torma István

nyereménye őzbak a Hernádmenti Nimród Vt-nél
nyereménye vaddisznó süldő a Kéked és Körny. FTVt-nél
nyereménye muflon jerke a Hernádvölgye VHE-nél

Csapatverseny
I. helyezés		
II. helyezés		
III. helyezés		

„Hallgatók”
„Őzbakok”
„Béke Mix”

Főzőverseny
I. hely 			
II. hely			
III.hely 			

Szlovák-Magyar baráti társaság (Palócleves)
Kéked és Környéke FTVt. (Perzselt vadmalac pörkölt)
Északerdő ZRt. (Sült keszeg)

22. évfolyam 2. szám

VAV

vizsga

Múlt

és jövő

Vadász Hírmondó

Négy

nap a múltról és jövőről

Beszámoló
a Vadászklub
tanulmányútjáról
Sikeres ismeretterjesztő tanulmányúton vettek részt a Miskolci Nagy Lajos
Vadászklub tagjai és vendégei. A négynapos kirándulás első állomása Bükkzsérc
vadásznapja és favágó versenye, majd a
Gyöngyösi Mátra Múzeum volt. A gödi
szállásról másnap az útirány Nagymaros, a Kittenberger emlékhelyek, Visegrád történelmi színterei (Fellegvár, Királyi Palota) következtek.
A harmadik nap igazi különlegessége a gödi Nemeskéri-Kiss Kúria megtekintése volt, annak jelenlegi tulajdonosa, Murvai Zoltán vezetésével. A

XVIII. századból származó birtoknak
a Madách, Grassalkovich, NemeskériKiss családok, illetve az állami tulajdonlás viszontagságai után lett lelkiismeretes gazdája az ismert vadász és műgyűjtő. E káprázatos műemlék együttesben
rendezvényterem, hotel, St. Hubertus
étterem, söröző, képzőművészeti galéria, háromhektáros őspark képezi a látványos muzeális centrumot. Történelmünk, vadászvilágunk egy színvonalas
szelete tárul itt a látogató elé.
Az utolsó napon Vácrátót hihetetlenül gazdag Botanikus Kertjét csodálhatták meg a résztvevők. Végül Hatvanban volt az utolsó szakmai program. A Magyar Természettudományi
Múzeum Kiállítóhelyeként az egyko-

Vadászkutya Vadászati
Alkalmassági Vizsga
„Itt van Ősz, itt van újra, s szép, mint
mindig, énnekem. Tudja Isten, hogy mi
okból szeretem? De szeretem.”
E rövid, mindenki számara ismerős Petőfi verssel kezdem e sorok írását, hiszen valóban ennek az évszaknak
megvan a maga szépsége. Szarvasok őszi
románca, fácán, nyúl vadászat és a felejthetetlen késő őszi, téli vaddisznóhajtások
olyan élményekkel gazdagítanak minket,
amire amíg élünk, emlékezni fogunk!
Amiben én személy szerint és rajtam
kívül természetesen még nagyon sokan
mások is érintve vagyunk, az az apróvad
vadászat és hozzá nagyon szorosan illeszkedő vadászkutyázás, vizslázás.
Egy apróvad vadászatban sokaknak
a vizsla munkája nyújtja a legnagyobb
élményt a vad előtti, közbeni és lövés
utáni munkájában. Egy ilyen korrekt
munkafolyamatra nagyon kevés vizsla
képes, mert annyira összetett, ezen felül,
mind a gazdának, mint pedig a kutyának
nagyon össze kell lenniük szokva. Mindig
is hangoztattam, hogy egy jó vizsla vagy
egy jó utánkereső kutya nagyon nagy
munka értékkel rendelkezik, amit sajnos,
sokan nem vesznek komolyan. Pedig kívánatos az lenne, ha minden vadásztársaságnak a területi sajátosságokat figyelembe véve lenne olyan kutyája, ami jó
utánkereső,vércsapázó, így sokkal kevesebb lenne az elveszett vad is.

22. évfolyam 2. szám

Vizsláknál ugyan ez a helyzet, apróvadra vadászni jól képzett vizslák nélkül eredménytelen, értelmetlen! Apróvad vadászaton nagyon fontosak a jó kereső, jó orrú
vizslák. Ennek kiszűrésére nagyon fontosnak tartom a VAV vizsgákat, hiszen itt
azért képet kaphat a gazda, hogy milyen
a kutyája ill. a bírók is értékelik a kutyák
munkáját. Ha a vadásztársaságok, a társaság nagyságához képest rendelkeznének
5-6 vizsgázott kutyával, sokat tennénk a
kulturált vadászatért.
És akkor végezetül, néhány gondolat
az őszi vizsgák előtt a követelményekről:
Kizáró ok: lövésfélőség, agresszív, kontrolálhatatlan viselkedés, túlzott engedetlenség, vad iránti közönyösség, tépés, elásás,
félelem a víztől.
Feladatok a vizsgán: láb melletti fegyelem, (közben lövés), vonalhajtásban keresés, visszahívás, mezei keresés elhozással,
csapamunka tollas vonszalékkal és vízből
elhozás.
Olyan kutya, akiben a veleszületett
képességek megvannak és foglalkoztak is
vele, minden gond nélkül megfog felelni a vizsgán.
Mindenkinek sikeres felkészülést és
eredményes balesetmentes vadászatot
kívánok erre a szezonra is!
Kiss Zoltán
vadász kutya kiképző

ri Grassalkovich-kastélyban kap majd
helyet a felújítás után a „Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum”. A vadászat mellett
a halászat-horgászat, természetvédelem,
erdőgazdálkodás is be fog mutatkozni.
Hivatalos megfogalmazásban: „Az új
múzeum legfőbb célja, hogy erősítsék,
korábbi presztizsére emeljék a vadászat társadalmi elfogadottságát, illetve
megjelenítsék a magyar vadgazdálkodás
világszerte elismert szerepét.”
A négy nap alatt a változatos és
folyamatos élmények Heinemann Pál
szervező munkáját dicsérik.
Nagy Gábor

VAV vizsga időpontja:
2012. október 6. Borsodivánka
Érdeklődni:
Éles Tibor: 70/337-3898,
Kiss Zoltán: 20/275-4700
Vaddisznóhajtás munkavizsgás,
több szezont végigdolgozott,
megbízható kutyákkal!
Gergely Pál Tel: 70-9499-890
Vadászkutyák kiképzését vállalom!
Vahúr Kutyaiskola, Borsodivánka!
Kiss Zoltán Tel: 20/275-4700
Drótszőrű magyar vizslák eladók
Miskolcon a Hejőcsabai kennelben!
Kovács Richárd Tel: 30/322-9991
Cserépkályha, kandalló
kemence készítés
vadászmotívumokkal is.
Horváth József • Tel.: 30/481-0072
ed.horvath@freemail.hu
Monostori László preparátor és
dermoplasztikai műhely, Miskolc,
Madarász Viktor u. 12.
Tel: 46/348-013, 20/9335-457
www.monostoripreparator.hu

Apróhirdetéseink
15 szóig díjmentesek!

13

Favágó

verseny

Vadkár
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Vadkár
Az ígéretek szerint jövőre készülő
vadászati törvény és annak végrehajtási rendeletében szabályozott témakörök
közül szeretnék néhány gondolatébresztő sorral a vadkárral foglalkozni.
- vadászterületnek nem minősülő területek
Sajnos gyakran találkozunk a vadkár bekövetkeztével olyan esetekben is,
amelynek helye kerítés nélküli belterületi zártkert. Természetesen a belterület
nem a vadászterület része, és így a vadkár sem elhárítható mégis a problémát
kezelni szükséges, mert ellentéteket szül
és gondot okoz a későbbi együttműködés során.
- vadgazdálkodási, vadászati létesítmények létesítése, föld használójának hozzájárulása
A kármegállapítás során amennyiben a károsult terhére is felróható a
kár, a kármegosztás során a termelőre
jutó résznek növekedni kellene. Ezen
felül nemcsak a vadgazdálkodási berendezés kihelyezése, hanem a tábla mérete és szegélyezése is fontos szempont.
Hiába engedi a tábla szélére a föld tulajdonosa a magaslest kihelyezni, ha az
közvetlenül „hozzá van vetve” az erdő,
vagy gazsor szélére. Ennek szabályozása szükséges lenne pl.: alacsonyabb

magasságú növénykultúra „szegőkultúraként”.
Több tíz, netalán több száz hektáros tábla esetében a termelő kötelezése az esetleges nyiladékok kialakítására, valamint a vegyes kultúrák alkalmazása nagy táblaméret során megközelíthetőségi feltételekkel biztosítása lenne
indokolt.
- vadászati kíméleti területnek,
tiltott vadászati területnek minősített területen történő vadkár
Itt alkalmazni kellene valamilyen
biztosítási rendszert, kötelező felelősség biztosítás elve alapján, melynek
mértékét terület méretéhez, vadfajhoz
és egyedszámhoz kellene rögzíteni.
- A jelenlegi 5 % helyett, legalább 20 %-ra kellene emelni azon
kármennyiséget, amelyet a földhasználónak kell viselnie.
A leírt javaslattal teljes mértékben
egyetértve, további javaslatként szabályozni, és konkretizálni szükséges a
vadkárszakértők nyilvántartását, eljárási költségét és a kármegállapítás módjainak egységesítését, valamint az igazságügyi kárszakértők és „egyszerű mezei
vadkárbecslők” közötti különbségek
mérséklését. A félreértések elkerülése
végett a keletkezett kár értékének egy-

séges évenkénti tőzsdei ár növény fajonkénti megállapítását, ugyanakkor kötelezően alkalmazandó művelési költség
normákat.
Nagy problémát okoz, a felek egyezségének hiányában évekig tartó bírósági eljárás is. Ezért az adott kultúra függvényében a kárbejelentéstől számított 1
éven belülre volna szükséges a döntés
határidejét maximálni.
Előforduló probléma és vitás dolog
hogy nem vadászható, vagy éppen
védett állat okoz vadkárt ennek a tényét
és megoldását is tisztázni volna érdemes.
Mindezeket és még sok más gondolatot mely a témával kapcsolatos csak
gondolatébresztőnek szántam, mert
csak így tudjuk közösen a vadkár problémáját minden gazdálkodó és termelő részére elfogadható módon kezelni és az elmúlt 16 év tapasztalata alapján az új vadászati törvény megalkotását segíteni.
(A teljes cikket, - mivel újságunk terjedelme miatt nem állt módunkban leközölni -,
a www.borsodivadasz.hu honlapon a szakmai anyagok menüpontban olvashatják!)
Orosz Zoltán
vezetőségi tag

II. Országos favágó verseny és
Regionális Vadásznap, Bükkzsérc
A rendezők szándékának és kitartó
munkájának köszönhetően, a tavalyi
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként
zajlott le, ez év augusztusának 25. napján, Bükkzsércen, a II. Országos Favágó
Verseny és Regionális Vadásznap.
A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének megnyitója után, Tállai András belügyminisztériumi önkormányzatokért felelős államtitkár méltatta az
erdőt, a fát és a természetszerető embereket, ezt követően dr. Székely László,
a B.-A.-Z. megyei Vadászkamara és a
Vadászszövetség elnöke emelte ki a rendezvény fontosságát.
A favágó csapatverseny négy számban zajlott, ahol is a favágóknak nemcsak a motorfűrész és a balta súlyával,
hanem a 34 fokos hőmérsékletben, kellemesnek nem nevezhető védőfelszerelések viselésével is meg kellett birkózni-
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uk. A feladatot mind a 12 elindult csapat becsülettel és legjobb tudása szerint
teljesítette, és az időeredmények alapján
kialakult a végleges eredmény.
I.
Miskolci Tűzoltóság
II.
Ipoly Erdő Kemence I.
III. Alföldi Favágók
Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen nevezett 12 vadászatra jogosult és 5 nem
vadászó civil csapat sátrai alatt több
mint 22 bográcsban és szabadtűzön
főttek, sültek a finomabbnál-finomabb
illatot terjesztő vadból és/vagy erdőn
készült ételek.
Vadétel Főzőverseny díjazottjai:
I.
Diana VT. Bükkábrány
II.
Katonai Szakács Csapat
III. Bogács-Szomolya Csapata
Különdíjjal kiemeltek:
- Vászonvölgyi VT.
- II. Rákóczi Ferenc VT, Tard

A résztvevő jogosultak a település
művelődési házában nagyszabású 425
darabos trófeakiállítást alakítottak ki, a
saját maguk által, a térségben zsákmányolt vadak trófeáinak felsorakoztatásával. Ugyan e helyen külön kerültek
bemutatásra, a „hazánkban nem lőhető vadak” trófeái is.
A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor kavalkádja közül,
mindenképpen kiemelendő az a
szarvasbőgő bemutató, amitől zengett
Bükkzsérc és a Bükk hegység környező erdei. Ez a bemutató jelesül hivatott
volt ráhangolni a közönséget és a nevezett versenyzőket az I. Bükkzsérci Amatőr Szarvas-bőgő verseny kezdetére is.
Bőgőverseny eredménye:
I.
Fridel Károly
II.
id. Csizmadia Sándor
III. Kiss László
A nap kezdetén egy óriási méretű rönk-

22. évfolyam 2. szám

Vadász Hírmondó
ből egy faszobrász láncfűrész használatával elkezdte egy Szent Istvánt megformáló monumentális faszobor elkészítését, ami kora délutánra el is készült a
helyszínen, mindenki nagy-nagy örömére.
A rendezvényen zajló események
sorozata, az ehhez csatlakozott óriási érdeklődés, valamint az egész napot
átitatott kiváló hangulat biztos alapot
ad arra, hogy mindannyiunk nevében
kijelenthessük: Megérte ennyi energiát belefektetni és ezzel biztos alapot teremteni a folytatáshoz, mert
Bükkzsérc lakossága ragaszkodik a rendezvényhez és annak további folytatásához.
Galambos Kálmán
Vadgazd. és vadvéd. biz. elnöke
Részletes beszámolót és eredményeket a www.borsodivadasz.
hu honlapon a hírek, események
rovatban olvashatnak.

Változtak a Vadászati idények!
Vadfaj / korcsoport

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

IX.

X

XI.

XII.

I.

II.

Gímszarvas, golyóra érett bika
Gímbika
Gím tehén, ünő
Gím borjú
Dámbika
Dám tehén, ünő
Dám borjú
Őzbak
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Őz suta, gida
Muflonkos
Muflon juh, jerke, bárány
Vaddisznó kan, koca, süldő, malac
Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú
Zerge

Vadászati idény nélkül

Mezei nyúl
Üregi nyúl
Fácánkakas
Fácántyúk
Fogoly
Nyári lúd
Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd
Tőkésréce

15

Szárcsa
Erdei szalonka
Örvös galamb, balkáni gerle

Vadászati idény nélkül
15

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve
Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó

A vadászati idények alkalmazása során, egyes vadfajoknál a
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is
figyelembe kell venni!

Honlap

Vadász Hírmondó

Megyei

vadászati

Honlap

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a
közelmúltban a Vadászkamara és Vadászszövetség közös
információs honlapja elkészült! A honlap a tesztfázison
átesett, augusztus 1-jétől a

www.borsodivadasz.hu

Recept

internetes címen mindenki számára elérhető!
A honlap működtetésével az a célunk, hogy gyors, pontos, rövid, de lényegre törő információkat juttassunk el

vadásztársainkhoz a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség tevékenységéről, a vadászati közélet legfontosabb eseményeiről, a vadászokat érintő jogszabályokról, fontos tudnivalókról. Szeretnénk hasznos és praktikus segédleteket és fontos elérhetőségeket rendelkezésre bocsájtani.
Szívesen fogadjuk, sőt kérjük az Olvasó kritikai megjegyzéseit, közérdeklődésre számot tartó híreit, információit,
fotóit. Kérjük, hogy véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket, közlendőiket e-mailben juttassák el hozzánk, vagy keressék fel személyesen Miskolcon a Tas utcai irodánkat.

Szarvasszelet paradicsomos
mártással, krumplipürével
Hozzávalók 4 személyre: 60-70 dkg
szarvascomb, 2 evőkanál só, 3 evőkanál ecet, 3 babérlevél, 1 teáskanál bors,
1 evőkanál darált paprika, 1 evőkanál
mustár, 1 teáskanál borókabogyó, 5 evőkanál olaj, 2-3 dl vörösbor; a mártáshoz
2 evőkanál liszt, 1/2 dl olaj, 3 dl házi
paradicsomlé, 1-2 dl tejföl, só, cukor,
citromlé, 1 csokor petrezselyemzöld.
Felforralunk kb. 1,5 l vizet a sóval, az
ecettel meg a babérlevéllel, majd elzárjuk a lángot, és hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, belehelyezzük a kb. ujjnyi
vastagra vágott hússzeleteket, és hideg
helyen 1-2 napig érleljük. Elkészítés
előtt kivesszük a pácléből, és papírtör-
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lőn hagyjuk, hogy kissé szikkadjanak.
Ezt követően borsot, darált paprikát,
mustárt és tört borókabogyót összekeverünk olajjal, és megkenjük vele a hússzeleteket. Hőálló tálba helyezzük őket,
ráöntjük a vörösbort, és lefedve, forró
sütőben 1,5-2 órán át pároljuk. Ha a
folyadék elfogyna, pótoljuk akár további vörösborral, akár vízzel. Időnként
locsolgassuk is meg. Végül fedő nélkül sütjük 10-15 percig, gyakran locsolgatva. A mártáshoz fölforrósítjuk az
olajat, beleszórjuk a lisztet, és habzásig keverjük. Ekkor - folytonos kavarás
közben - felöntjük a paradicsomlével és
annyi vízzel, amilyen sűrű mártást szeretnénk. Sózzuk és borsozzuk, majd a
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tejfölt elkeverjük kevés mártással, és az
edénybe öntjük. Jól kiforraljuk, végül
pedig tetszés szerint édesítjük és savanyítjuk, illetve belekeverjük az apróra vágott petrezselyemzöldet. A húst a
mártással és hagyományos krumplipürével tálaljuk.
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