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

tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a
Megyei Vadászbálra

melyet 2014. február 15-én Miskolcon,  
a Központi Leánykollégium

különtermében rendezünk meg (Palóczy László u. 1.).  

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

A báli belépő díja személyenként 
7.500.- Ft

meGyei Vadászbál
2014

Fácánmell parmezánnal és sonKáVal töltVe

• 2 db egész (4 filé) fácánmell • 15 dkg aromás sajt fris-
sen reszelve • füstölt sonka vagy bacon (kétszer annyi szelet, 
ahány filénk van) • 1 db tojás • 1 csipet reszelt szerecsendió 

• 1 marék liszt • 1 
marék zsemlemor-
zsa • só • bors

A fácán mel-
leket kif ilézzük, 
majd a filéket víz-
szintesen ketté-
vágjuk. A felezett 
f iléket kiklopfol-
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juk óvatosan, hogy vékony felületet kapjunk. Sózzuk, bor-
sozzuk, ráfektetjük a méretre vágott sonkát vagy bacont. A 
sonka tetejére középtájon a reszelt sajtból egy evőkanálnyi 
mennyiséget teszünk, és jól összenyomjuk. Ferdén felteker-
jük, és 4 percre hűtőbe rakjuk. Közben előkészítjük a panír-
hoz a hozzávalókat. A tojást felverjük, esetleg egy kis kb. 0,3 
cl tejszínnel hígíthatjuk, majd belereszeljük a szerecsendiót, 
és egy csipet sóval ízesítjük. A filéket kivesszük a hűtőből, 
és az ismert módon, lisztbe, tojásba és végül morzsába for-
gatjuk. Közepesen forró olajban minden oldalát szép piros-
ra sütjük, kétszer fordítunk rajta.  Akkor van kész, amikor a 
sajt megjelenik a panír kis résein. Nem kell nagyon megsüt-
ni, így a mell szaftos marad és ízletes. Panírozásnál a nyílá-
sokat fedjük be a panírral. A sajtnak nem lesz ideje kifolyni, 
mivel a fácánmell nagyon hamar átsül. Jó étvágyat kívánunk!
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A sportvadászok kamarai osztályá-
ban minden megkezdett ötven tagon-
ként, továbbá a hivatásos vadászok 
kamarai osztályában minden meg-
kezdett tíz tagonként kell a küldötte-
ket megválasztani. Megyénkben ez 71 
sportvadász és 24 hivatásos vadász kül-
döttet jelent. 

A küldöttválasztást követően a 95 fő 
a következő négy évre titkosan válasz-
totta meg a tisztségviselőket, bizottsá-
gokat és a kamara országos küldötteit. 
A kamarai titkár megbízatása 10 éves 
időtartamra szól, tehát jelen választás 
során ebben a tisztségben nem kellett 
szavazást lefolytatni. 

A küldöttválasztó osztályülésekre és 
a tisztújításra az alábbi időpontokban 
került sor:

- sportvadász osztályülés:
2013. október 9.

- hivatásos vadász osztályülés
2013. október 16.

- tisztújító küldöttgyűlés
2013. október 22.

A választás során a jelenlévők a 
következő négy éves időtartamra az 
alábbi személyeket választották:

elnök:
Kriston Nándor

Tiszteletbeli elnök:
Dr. Székely László

sportvadász alelnök: 
Lezák Zoltán

Hivatásos vadász alelnök:
Kanyok Zsolt Imre

Vezetőségi tagok:
Galambos Kálmán,
Dr. Szabó Balázs

VadászkaMaRai Választások
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Vadvéd. és Vadgazd. biz. elnök:
Szemán Jenő
Tagok:
Durda Péter, Juhász Ferenc,
Dr. Molnár Tamás, Tóth Zsolt

etikai bizottság elnök:
Dr. Mecser Tamás
Tagok:
Dr. Antal István,
Dr. Jablonkai Ilona, 
Király László, Mérész Gergő,
Ullik Béla

Felügyelő bizottság elnök:
Orosz Zoltán
Tagok:
Gyurán János,
Nemes Sándor

Országos Küldöttek:
Csuhai István, Éles Tibor,
Galambos Kálmán, Gyurán János, 
Kadlecsek János,
Kanyok Zsolt Imre,
Király László, Kriston Nándor, 
Lezák Zoltán, Dr. Mecser Tamás, 
Orosz Zoltán, Dr. Szabó Balázs,
Szemán Jenő, Dr. Székely László, 
Tóth Á. Dénes, Tóth Zsolt,
Varró Zoltán.

IDÉN őSSZeL MeGyeI KAMArAI SZerVeZeTüNK ÉLeTÉBeN LeZÁ-
rULT eGy CIKLUS, AMeLyNeK ereDMÉNyeKÉPPeN KüLDÖTTVÁLASZ-
Tó OSZTÁLyüLÉSeKeT, MAJD TISZTúJíTó KüLDÖTTGyűLÉST KeLLeTT 
TArTANI. 

A megválasztott vezetőség:
Első sorban balról jobbra: Tóth Á. Dénes, Dr. Székely László, Kriston Nándor,

Kanyok Zsolt Imre. Hátsó sorban balról jobbra: Dr. Szabó Balázs, Orosz Zoltán,
Galambos Kálmán, Lezák Zoltán, Szemán Jenő

Küldöttválasztás
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A vadászat ünnep ezért a vadász 
tiszta lélekkel készüljön arra. A vadá-
szat a természettel való eggyé válás pil-
lanata, amire készülni kell lelkileg és 
az alkalmas eszközök megválasztásával 
egyaránt. Vadászat közben a természet 
teremtményeinek életét oltjuk ki, ezért 
az soha nem válhat rutinszerűen meg-
szokott, közömbös, érzelmektől men-
tes időtöltéssé.

„Zsákmányát a mohó kocapuskás 
a hátizsákjában, az igazi vadász a szí-
vében viszi haza az erdőről-mezőről” 
(Szűtsy Lóránt)

1. a Vadász és a Vad Kapcso-
lata a Vadászat előtt, illetVe 
a Vadászat során

* A vadász kötelessége a természet, 
a vadonélő állatok óvása és a vadásza-
ti hagyományok tisztelete, a jövő nem-
zedékeknek való megőrzése céljából. 
A vadász gondoskodik a vad nyugal-
máról. Indokolatlanul nem zaklatja a 
vadászterületet. A vadászatok gyakorisá-
gát nem viszi túlzásba. Társas vadásza-
tot csak annyit szervez, ami még nem 
megy a vad nyugalmának, a törzsállo-
mánynak a rovására.

* A vadász nem tesz kockáza-
tos, messzi - vadászias lő távon túli - 
és bizonytalan kimenetelű lövéseket. 
Hasznos szárnyas vadra röptében, nyúl-
ra futtában, nagyvadra - a vaddisznó 
vagy a sebzett nagyvad kivételével - álló 
testhelyzetben illik csak lövést tenni.

* Az apróvadat 30-50 méterről, a 
nagyvadat 100-150 méterről illik terí-
tékre hozni. A közeli lövések, főként 

apróvadra, indokolatlanul roncsolják 
a vadat, ezért az etikus vadász kienge-
di azt a megfelelő, vadászias távolság-
ra. Nagyvad esetében csak a keresztben, 
takarásnélküli helyen álló vadra szabad 
lövést tenni. A nagyvadat tükrén lőni 
szégyenteljes cselekedet.

* A mozgó gépkocsiból, traktorról, 
kombájnról, terepmotorról, quadról, 
lóról, helikopterről történő vadászatot, 
illetve a vad ezen eszközökkel való haj-
tását, mozgatását nemcsak a törvény, de 
a jóérzés is tiltja.

*Az igazvadász a vadászható fajok 
szakértő ismerője, a vadfajok nemét, 
életkorát, trófeaminőségét, egészsé-
gi állapotát minden vadásznak egyér-
telműen fel kell ismerni, illetve el kell 
tudni bírálni. Aki erre nem érzi megfe-
lelően felkészültnek magát, kérjen segít-
séget vagy vadásszon kísérővel.

* A vadász az állatoknak fölösle-
ges szenvedést tudatosan semmiképpen 
nem okoz, az állatkínzás minden for-
máját elítéli, és ha teheti, meg is aka-
dályozza. Vadon élő állatot igazvadász 
hobbyból vagy státusz-szimbólumként 
nem fog be és nem tart fogságban. 

* A vadász az elejtett vad trófeáját 
megbecsüli, nem kérkedik annak mére-
teivel, hiszen az nem az elejtő, hanem 
az a vad és a vadgazda érdeme! 

* A vadászat sikeressége nem a lövé-
sek számán és az elejtett vad mennyisé-
gén vagy a trófea minőségén múlik, azt 
sokkal inkább a vadász megfontoltsága, 
tudása, bölcsessége minősíti és az átélt 
pillanatok élményszerűsége jelenti. Az 
etikus vadász éppen ezért a puska elsü-
tése előtt mérlegel, és elsősorban azt az 
egyedet ejti el, amelyet a természetvé-
delem, illetőleg a vadgazdálkodás érde-
kei megkívánnak, és amely 
ellen erkölcsi vagy szakmai 
kifogás nem emelhető.

2. Vadász és a Vad 
Kapcsolata a Vadá-
szat után (Vadász és 
elejtett Vad Viszo-
nya)

A lövés utáni ellenőr-
zés, az esetlegesen megseb-
zett vad felkutatása, vagy-
is a szakszerű és kitartó 

utánkeresés minden vadász kötelessége. 
A lövés eredményét akkor is ellenőrizni 
kell, amikor a hibázás biztosnak tűnik. 
A megtalált, sebzett vadat az arra leg-
alkalmasabb eszközzel és módon hala-
déktalanul meg kell szabadítani kínja-
itól. Az elejtett vadat illesse tisztelet 
- fajától, nemétől, korától, trófeami-
nőségétől függetlenül. Az elejtett vad 
szakszerű zsigerelése, rendbetétele és 
kezelése egyrészt értékmentés, másrészt 
tiszteletadás, de főleg kötelesség.

Végtisztesség a vadnak
A vadász a vad birtokba vétele után 

megadja annak a végtisztességet. Az 
igazvadász lelkében sajnálja az elejtett 
vadat, hiszen nem ellenfelével számolt 
le, hanem a természet egy részének az 
életét oltotta ki. Ugyanakkor büszkesé-
get is érez, hiszen sikerült a vad képes-
ségeit felülmúlnia. Aki nem sajnálja, és 
nem becsüli az elejtett vadat, az soha 
nem lesz vadász, mindig csak puskás 
marad. Igazi büszkeséget akkor érezhe-
tünk, ha megfigyelés és elbírálás után, 
jó lövéssel, kevés szenvedést okoz-
va sikerült a vadat terítékre hozni. A 
tiszteletadásnak más a módja nagy- és 
apróvad esetén, egyéni és társas vadá-
szat alkalmával.

- Nagyvad egyéni vadászata során
ekkor a vadász vagy kísérője – füg-

getlenül a vad nemétől, fajától és korá-
tól - az elejtett vad szájába helyezi az 
utolsó falatot, majd egy másik töre-
tet a lőtt sebre helyez. A töret lehet 
valamely, a közelben megtalálható, a 
vad táplálékát képező növény (példá-
ul leveles gally, lucerna csokor, fenyő-
gally stb.). A harmadik töretet, a sebben 
kicsit megvérezve, a vadász a kalap-

IDÉN MÁJUSBAN KerüLT eLFO-
GADÁSrA AZ OrSZÁGOS MAGyAr 
VADÁSZKAMArA ÉS A VADÁSZATI 
KULTUrÁLIS eGyeSüLeT KÖZÖ-
SeN KIALAKíTOTT ALAPeLVeK-
re ÉPíTeTT eTIKAI KóDexe A 
VADÁSZOK, VADÁSZAT SOrÁN 
TANúSíTANDó ALAPVeTő KÖTe-
LeSSÉGeIrőL. A TÉLI VADÁSZA-
TOK APrOPóJÁN AZ INTeLMeK 
KÖZüL A VADÁSZ ÉS VAD KAP-
CSOLATÁBóL rAGADUNK KI 
NÉHÁNy rÉSZLeTeT.
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ÉszakeRdő zRt.
V. tRófea MustRája

ja mellé tűzi. Ha kísérő vadász is van, 
ezt a töretet levett kalapjához fogva (ha 
nincs kalapja, akkor a tőr markolatához 
fogva), gratuláció kíséretében, ő nyújt-
ja át az elejtőnek. A töretet legfeljebb 
24 órán át viseljük, de ha közben ismé-
telten kimegyünk a területre vadászni, 
akkor már ne legyen a kalapunk mel-
lett. Több nagyvad elejtése esetén is 
csak egy töretet tűzünk a kalap jobb 
oldalára.

Amennyiben a vad egy sikeres 
utánkeresés eredményeként kerül terí-
tékre, akkor illik a kutyának az elejtő 
töretéből egy darabot annak nyaklójá-
ba tűzni.

- Nagyvad társas vadászata során
Társas vadászat után terítéket készí-

tünk, melyen a vadat a jobb oldalára 
fektetve helyezzük el. A vaddisznókat 
– megfelelő időjárás (hó, fagy) esetén 
– hasukra fektethetjük. Az elejtett vad 
„rangsor” szerint fekszik a terítéken. 
elöl, a hímegyedek sorakoznak, majd a 
nőneműek és aztán az „utódok” (ünők, 
borjak, gidák, süldők, malacok).  Több 
vadfaj esetén, a fajok között is érvénye-
sül a rangsor. Az helyesen: gím, dám, 
őz, muf lon, vaddisznó. A hajtásban 
esett róka helye, a láthatóság miatt, az 
első sorban van. 

- Apróvad társas vadászata során
Ilyenkor is készítünk terítéket, gon-

dosan kiválasztva annak helyét. A terí-
tékeket soha ne sárban, hanem gyepen, 
lucernás részen készítsük, az adott táj-
egységre jellemző környezetben. Az 
apróvad esetében is érvényesül a teríté-
ken egyfajta hierarchia.  Az első sorba 
a szőrmés, szárnyas ragadozók kerül-
nek. A második sorba a mezei nyulakat 
helyezzük el, jobb oldalukra fektetve 
őket, egymástól kb. 20. cm távolságra, 
minden tízediket fél testhosszal előbb-
re húzva. ezt követően hasonlóképpen 
helyezzük el a fácánt (előbb a kakaso-
kat, majd a következő sorokba a tyúko-
kat), végül a foglyot. 

Nagy terítékű apróvad-vadászatok 
után (fácán, vadkacsa, esetleg mezei 
nyúl) nagyon mutatós a körteríték.

* A társas vadászatok befejezését, a 
terítéket ünnepélyessé teszi, ha fenyő-
gallyakkal körberakjuk, a négy sarkán 
(körteríték esetén, a közepén) máglyát 
gyújtunk, amely akkor lobog a legjob-
ban, amikor a vadászat vezetője kalap-
ját levéve a jelen lévő legmagasabb 
rangú vadásznak jelentést tesz, néhány 

szóban ismertetve a vadászat lefolyását, 
és az elért eredményt.  A jelentést tevő 
és a jelentést fogadó személy a teríték-
kel szemben, egymással szembefordulva 
áll.  A teríték baloldalán a puskás vadá-
szok állnak, jobb oldalán pedig mind-
azok, akik a vadászat sikeréért a vadá-
szokkal együtt dolgoztak. A terítéknél 
a vadászoknak láthatóan ürített állapot-
ban lévő puskákkal, vadászias öltözék-
ben (a kalapszalagokat és a megkülön-

egész Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből jöttek a vadászok az ÉSZAK-
erDő Zrt. trófeamustrájára, amire a 
Senyői vendégháznál került sor. A részt-
vevőket Zay Adorján, az erdészeti társa-
ság vezérigazgatója köszöntötte.

Az elmúlt években megszokottnál 
később kezdődött a bőgés, ráadásul vol-
tak olyan vadászvendégek is, akik tró-
fea nélkül távoztak. ezen a mustrán egy 
híján száz gímszarvas trófeát állítottunk 
ki: 74 az ÉSZAKerDő vadászterülete-
in esett el, a többi pedig a környékbeli 
vadásztársaságoktól származik – mond-
ta Zay Adorján, aki gratulált minden 
szerencsés vadásznak, és egyúttal meg-
köszönte a szakszemélyzet munká-
ját. ebből az alkalomból jelentette be, 
hogy – hagyományteremtő szándékkal 
– az ÉSZAKerDő Zrt. munkatársai 
közül megválasztották a 2012/2013-as 
idény legjobb hivatásos vadászát. ezt 
az elismerést Pásztor János, a Hegyaljai 
erdészeti Igazgatóság kollégája érdemel-
te ki, jutalma egy muflonkos kilövése.

Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Földművelés-
ügyi Igazgatóságának vezetője a megyei 

böztető színű mellényeket levéve) illik 
megjelenniük.

A terítéken fekvő vadat lábbal illetni 
vagy átlépni, illetőleg a lombkoszorún 
belülre „kapu” nyitása nélkül belépni 
tilos!

* A vad tiszteletadásának hangulatos 
pillanata a vadászkürt megszólalása. A 
terítéknél az elejtett vadtól, az adott 
fajnak megfelelő kürtszignállal vegyünk 
búcsút!

vadászati eredményeket foglalta össze.
Idén, az eddig bemutatott trófe-

ák átlagsúlya 5,52 kilogramm lett. 107 
érmes – ezen belül nyolc aranyérmes – 
trófeát regisztráltak.

Az ÉSZAKerDő Zrt. nyolc vadász-
területén a szarvasbőgési időszakban 94 
gímbika került terítékre, a Hegyközben 
például gyönyörű kárpáti jellegű pél-
dányokat ejtettek el, Hegyalján pedig, 
három évtized után, újból aranyérmes 
trófeának örülhetett vadász és kísérő 
egyaránt. ez a 9,87 kilogrammos tró-
fea lett idén a legnagyobb a társaság 
területén. Az érmes arány 38 százalé-
kos, az átlagsúly pedig 5,27 kilogramm 
a társaságnál. A hibás elejtések aránya 
kilenc százalék alatt maradt – fogalma-
zott Szentléleki Tibor, vadászati és ide-
genforgalmi osztályvezető.

A rendezvény szakmai elismertségét 
tükrözi, hogy több vadásztársaság is 
jelezte, szeretnének részt venni a kiállí-
táson, a kéréseknek a társaság örömmel 
tett eleget. Az őszies időjárás nyújtot-
ta színpompás keretben kiállított trófe-
ák méltón képviselték az ÉSZAKerDő 
Zrt. és a bemutatkozó vadásztársaságok 
gazdálkodását.
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s Vaddisznóhajtás!

A vaddisznóhajtások kedveltsége, 
jelentősége együtt növekedett a hazai 
vaddisznóállomány növekedésével. A 
hajtás szervezése, előkészítése és lebo-
nyolítása igen komoly felkészültséget, 
terület-, és vadismeretet igényel.

A disznóhajtások leginkább kívána-
tos időpontja a november és a december 
hónap, amikor a búgás miatt a kanok a 
kondákkal vannak. Januárban már nem 
igazán etikus, a hónap második felében 
pedig kifejezetten etikátlan ilyen progra-
mot tartani, hiszen a hó végére a kocák 
előrehaladottan vemhesek és a kondák-
tól is elkülönülve készülnek a fialásra. 
Azt is el kell mondani, hogy az évről 
évre emelkedő hasznosítási kvóta meg-
köti a jogosultak kezét, valamint az is 
tény, hogy kecsegtető bevételre lehet 
szert tenni egy-egy vaddisznóhajtással. 

Kimondhatjuk, hogy nem olcsó 
mulatság a vaddisznóhajtás, de az ered-
ményesség esélye, a különlegessége és 
a szépsége sok mindenért kárpótolja a 
befizetőket. A vaddisznóhajtás soha nem 
szűkölködik eseményekben. A hangulata 
bizakodó várakozással, élményszerű sike-
rek reményével telített, a menete gyakran 
csendes, de feszült szemlélődés és néha 
nagyon is mozgalmas történések keveré-
ke. Disznóhajtásban valamiféle vadmoz-
gást mindig lát vagy észlel a vadász. egy 
vaddisznóhajtásra szóló baráti meghívás 
minden vadász szívét megdobogtatja, 
még azokét is, akiknek területük jellegé-
ből fakadóan gyakrabban van lehetősé-
gük a vadászat e nemes módját gyako-
rolni. ezek a társas vadászatok nagyon 
fontos társasági események a vadásztár-
saságok életében, hisz itt tudnak a vadá-
szok, vadásztársak találkozni, ekkor van 
módja a vadásztársasági tagoknak elhív-
ni a közösségükbe a saját vendégüket. 
Amikor pedig tétre, azaz pénzre megy 
az eladott hajtás kimenetele, minden tag 
hozzájárulhat a két kezével a társaság 
jobb működéséhez.

A hajtóvadászatokra különösen szi-
gorú szabályok vonatkoznak, ugyanis 25 
vadász és ugyanennyi vagy több hajtó 
részvételével zajló társas vadászat alkal-
mával rengeteg olyan kritikus pont kelet-
kezik, ahol a szigorú szabályok és azok 
következetes betartása nélkül sok balese-
ti forrás kínálkozna. 

előzetesen tervet kell készíteni. Az 
elvégzendő feladatokat veszem számba 
a teljesség igénye nélkül: 

1. A hajtandó területek feltárása, elő-

készítése (nyiladékok megtisztítása); 2. 
lőállások kijelölése, tilos lőirányok meg-
határozása, megjelölése; 3. hajtások irá-
nyának meghatározása; 4. a vadászat 
segítői (hajtás vezető, hajtás irányítók, 
felvezetők, vadösszeszedők) részére a 
vadászatot megelőző napokban tartott 
feladatmegosztás és egyeztetés; 5. hajtás 
térkép elkészítése (tilos lőirány, hajtások 
iránya, sorszámozott standok elhelyezke-
dése, ebéd helye, teríték helye, terepjárók 
parkolási helye); 6. térkép sokszorosítá-
sa; 7. meghatározni a zsigerelés módját, 
helyét, idejét; 8. megtervezni a területekre 
való kijutás lehetőségét; 9. gépjárművekre 
beosztani a vadászokat sorszámonként; 
10. gondoskodnak kellő létszámú terep-
járóról (1 autó max. 3 vadász+ a sofőr); 
11. gondoskodni kellő létszámú hajtóról, 
azok eligazításáról, szállításukról. 

A vadászat megkezdése előtt tartandó 
eligazítás nagyon fontos része a vadász-
napnak és ezért is kell nagyon hangsú-
lyosan minden részletre kiterjedően meg-
tartani: 

1. A résztvevők köszöntése; 2. a bal-
esetvédelmi szabályok hajtásra vonatko-
zó pontjai; 3. lőhető vadfajok; 4. haj-
tások száma, hajtások várható hossza, 
ideje; 5. hajtásindítás és hajtás végének 
jelzésmódjai; 6. várható-e kontrahajtás, 
és jelzésének módja; 7. kik a felállítók, 
melyik felállító milyen számú vadászokat 
állít fel; 8. ki melyik gépkocsiba szálljon 
(lehetőleg a nap során ez ne változzon); 
9. ebéd helye, módja; 10. a vadászat vár-
ható befejezése; 11. teríték helye.

A vadászat tervezési szakaszának leglé-
nyegesebb szempontja, hogy a vadászat-
ra jogosult tudja, hogy a vadászterületén 
hol találhatók meg a vadászat tervezett 
idejében legbiztosabban a disznók, mert 
ezeket az erdőrészeket kell tervezni a haj-
tások színhelyéül. A hóban hátrahagyott 
nyomokból, túrásokból, kijárt vadváltók-
ból könnyen megállapíthatjuk, melyik 
sűrűt választották a disznók nappali tar-
tózkodóhelynek. Jól kezelt és gondozott 
területen a vadásztatónak és a személy-
zetnek a vadászat előtt ezt pontosan kell 
tudnia ahhoz, hogy eredményes vadászat 
után állhassanak a szép teríték mellé a 
vadászok. A nappali beálló sűrűkben 
már hetekkel a nagy nap előtt el kell kez-
deni a helyhez szoktató etetést és bizto-
sítani kell a vad teljes nyugalmát, azaz le 
kell zárni az adott területrészt.

A hajtástérképnek tartalmaznia kell 
valamennyi lőálláson álló puskás hely-

zetét (ugyanazon a lapon), a lőállás-
ra felállított puskás helyzetét a tilos 
lőirányok egyértelmű feltüntetésével, a 
hajtás irányát, a szükséges biztonsági 
rendszabályok leírását, valamint a vadá-
szatvezető, illetve a felvezető(k) elérhe-
tőségeit. A hajtástérképnek ezen túlme-
nően meg kell felelnie az eligazodáshoz 
szükséges léptéknek (1:10.000, de legfel-
jebb 1:20.000 méretarány). Hajtástérké-
pet kötelező készíteni a vadászat résztve-
vői közül a vadászat vezetője, a hajtás- és 
szárnyvezetők, a felvezetők, vadösszesze-
dők, utánkeresők, gépkocsivezetők és 
valamennyi lőálláson álló puskás részére.

Gyakran előfordul, hogy a vadak már 
a hajtás megkezdése előtt megindulnak, 
mivel az előkészületek – a terepjárók fel-
vonulása, a hajtók felsorakoztatása, a 
puskások elhelyezkedése a lőállásokban, 
a hajtásban részt vevő ebek csaholása – 
zajjal járnak. A vaddisznók ösztöneiknél 
fogva megérezhetik, hogy valami történ-
ni fog. Az öregebb kanok már a hajtás 
megkezdése előtt igyekeznek elhagyni a 
nappali vackukat.

Az sem kétséges, hogy a siker zálo-
ga a megfelelően felkészített hajtógárda. 
Nagyon fontos, hogy minden hajtóba 
kötelező érvénnyel „beleivódjanak” az 
eligazítás során nyomatékkal elmondott 
szabályok. Az eredményes disznóhajtás 
fontos feltétele, hogy legyenek a hajtók-
kal jól hasznosítható kutyák is, mert nél-
külük eredménytelen a hajtás, bármilyen 
szervezett is az. Az ebek szimata nélkü-
lözhetetlen a sűrűben rejtőzködő vadak 
felkutatásában és a sebzettek keresésé-
ben. Különösen a kis testű, fürge ebek 
váltak be erre a célra, mert a sűrűben 
ezek tudnak mozgékonyan védekezni a 
disznó dühödt támadásai ellen.

A vadászaton résztvevők mindegyi-
kének megelégedésére szolgál, ha egy 
jól átgondolt, egymásra épülő, gördü-
lékeny logikai kapcsolatsorként éli meg 
a vadászat lebonyolítását, mert ezzel a 
megelégedettséggel tér vissza a vendég a 
következő vadászatra és kelti jó hírét a 
területnek és a terület gazdáinak. Ameny-
nyiben mindezek mellé egy hóval borí-
tott, hűvös de napsütéses időjárást is 
hoznak a vendégek, az erdő csendjét 
sűrűn és rendre megtörő fegyver moraj-
lással tarkított vaddisznóhajtás, örök és 
felejthetetlen vadászélményt tud nyújta-
ni a résztvevőknek.

Galambos Kálmán
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MegjelenT

MeGJeLeNT A „SZOLGÁLATBAN A HIVATÁSOS VADÁSZ …” 
CíMű, A MAGyAr HIVATÁSOS VADÁSZOK reNDÉSZeTI JeLLeGű, 
SZOLGÁLATI FeLADATAINAK TÖrVÉNyeS ÉS SZAKSZerű eLLÁ-
TÁSÁHOZ SZüKSÉGeS SeGÉDANyAG, MeLyeT A VADÁSZKAMArA 
TerüLeTI SZerVeZeTe DíJMeNeTeSeN BIZTOSíT MINDeN HIVA-
TÁSOS VADÁSZ rÉSZÉre!

MegKérjüK azOn HiVaTásOs VadászOKaT, aKiK Még 
neM VeTTéK áT a segédanyagOT, HOgy a KözeljöVő-
ben FáradjanaK be Tas uTcai irOdánKba és VegyéK áT 
a KiadVányT!

i. szOlgálaTi igazOlVány 
és jelVény

Mint ahogy az év elején az új szolgá-
lati igazolványok és szolgálati jelvények 
kiadása, úgy a már meglévő igazolvá-
nyok cseréje, pótlása és a visszavonására 
irányuló közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása is Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei rendőr-főkapitányság Igazga-
tásrendészeti Osztályának a hatásköré-
be tartozik.

- Abban az esetben, ha a rendészeti 
feladatokat ellátó személy szolgálati iga-
zolványa, vagy jelvénye (esetleg mind-
kettő) megsérül, megrongálódik, vagy 
az igazolvány adataiban változás áll be, 
annak cseréjét kell kérni.

- Amennyiben akár az igazolvány, 
akár a jelvény, vagy mindkettő elveszett, 
úgy ezeknek pótlását kell kérni.

A cserét, illetőleg a pótlást minden 
esetben a munkáltatónak kell kezdemé-
nyeznie. A csere illetőleg a pótlás díjkö-
teles. A kérelmeket postai úton, elekt-

ii. rendészeTi KépzéseK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
egyéb rendészeti tevékenységet végző 
személyek képzésének és vizsgáztatásá-
nak határidejét a BM meghosszabbí-
totta 2014. május 31-ig. ez azt jelenti, 
hogy aki még nem vett részt a jogsza-
bály által kötelezően előírt képzésen, 
annak van lehetősége ezt a tavaszi idő-
szakban pótolni.

ronikus úton, vagy személyesen lehet 
benyújtani. Az elektronikus úton tör-
ténő benyújtás lehetőségével kapcsola-
tos tájékoztatás elérhető a www.police.
hu honlapon. Személyes benyújtás ese-
tén az ügyben eljáró személy munkálta-
tója által kiállított meghatalmazás szük-
séges. A fenti eljárási rend vonatkozik 
az igazolványok, jelvények átvételére is. 

• Szolgálati igazolvány és szolgálati 
jelvény visszavonása

A rendőrség haladéktalanul, de leg-
később a tudomásra jutástól számított 
15 napon belül a szolgálati igazolványt 
és a szolgálati jelvényt visszavonja, ha

• a személy jogviszonya megszűnt,
• a szolgálati igazolványban szerep-

lő adatok megváltoztak,
• a rendőrségi ellenőrzés alapján a 

személy alkalmazását kizáró ok merült 
fel,

• a külön jogszabály szerinti okból 
megszűnt a vadászati szakszemélyzeti

jogosultsága.

A leggyakrabban előforduló – mun-
káltató által kezdeményezett - eset az 
igazolvány és jelvény visszavonására, ha 
a rendészeti feladatokat ellátó személy 
munkaviszonya megszűnik.

ebben az esetben, a munkáltató 
köteles a szolgálati igazolványt és a 
szolgálati jelvényt bevonni és azokat 
a B-A-Z. Megyei rendőr-főkapitány-
ság Igazgatásrendészeti Osztályának – a 
jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
tájékoztatással egyidejűleg – megkül-
deni. A tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell az érintett személy nevét, szemé-
lyes adatait, a munkaviszony megszű-
nésének dátumát, a bevont igazolvány 
és jelvény számát.

Bővebb felvilágosításért keressék a 
Vadászkamara területi szervezetét, illet-
ve a B-A-Z. Megyei rendőr-főkapitány-
ság Igazgatásrendészeti Osztályát.

Majóczki Zsolt 
r.alezredes

B.-A.-Z. megyei Rendőrfőkapitányság

Iskolánk továbbra is szem előtt tart-
ja a vadászok igényeit, ezért a két napos 
online képzéseink mellett, az öt napos 
tantermi képzéseket sűrűbben indítjuk 
el. A www.rvv-rvki.hu honlapon már 
láthatóak a 2014. januári képzéseink. 

A két napos online képzést 2014. 
január 27-28-án tartjuk, az öt napos 
tantermit pedig 2014. január 13-17-ig. 
Természetesen nemcsak januárban, de 
az ezt követő hónapokban is lesz lehe-

tőségük képzésen részt venni. Kérjük 
Önöket, hogy a jövő évi képzési díja-
kat csak a tárgy évben, azaz 2014-ben 
fizessék be a honlapon megadott szám-
laszámra. Ugyanakkor ez nem akadá-
lya annak, hogy még ebben az évben 
jelentkezzenek jövő évi képzéseinkre. 

Kőhalminé Mizsei Orsolya 
r. őrnagy, kiemelt főreferens

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
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gondolatok a VadászkaMaRáRól
16 éve alakult a vadászkamara
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Sokan megkérdezték, miért nem 
folytatom, hiszen én jó egészségben, 
a szervezet pedig „jó szériában” van. 
De én úgy gondoltam, hogy a tisztújí-
tás nem rólam szól, hanem a közösség-
ről, s úgy ítéltem meg, hogy a vadásza-
ti közéletnek szüksége van új arcokra 
a vezetésben, szükség van arra, hogy a 
tapasztalatok minél több fiatalos dina-
mizmussal ötvöződhessenek. 

egy ilyen – másfél évtizedes mun-
kásságot lezáró - alkalom sajátos érzé-
sekkel tölti el az embert. sokféle gon-
dolat kergeti egymást a fejemben a 
kamara „történelméről”, melyek közül 
néhányat szeretnék megosztani a Tisz-
telt Olvasóval...

Igaz ugyan, hogy 16 év nem történel-
mi lépték, de egy ember életében igen-
csak hosszú időszak és még inkább az 
egy vadászati közösség szervezetében. 
Azoknak, akik részesei voltak jó érzés 
végig gondolni az eseményeket, hiszen 
számos közös emléket jelentenek, a 
többi vadásztársunknak pedig új infor-
mációkat nyújthatnak, esetleg útmu-
tatásul szolgálhatnak a jelen és a jövő 
problémáinak megoldásában.

Hogyan is kezdődött…
Az új vadászati törvény 1997-

re „átrendezte” a vadászati viszo-
nyokat, sok vadásztársaság megszűnt, 
újak alakultak, sok vadász vesztet-
te el vadászati lehetőségét, átértékelő-
dött a vad védelme és a vadgazdálko-
dás kiemelt fontosságot nyert. ebben 
az új helyzetben a vadászok keresték 
az új „kapaszkodókat” és a jogalko-
tók pedig az egyéni vadászok fokozott 
felelősség vállalásának biztosítékait. 
Nagyon leegyszerűsítve ez „vezetett” 
a vadászok önigazgatásának felté-
telrendszerét biztosító Vadászkamarai 
törvényhez...

1997. december 8-án b.-a.-z. 
megyében is megalakult a Vadász-
kamara, megtartotta első ülését a 
megyei küldöttgyűlés, majd megválasz-
totta tisztségviselőit.

Mi is a Vadászkamara…
A kamara köztestület, céljait, 

funkcióit, feladatait felsorolni, leírni, 
hogyan működik, hogy minden tagja 
választhat és választható, hogy az osz-
tályülések…, a vezetőség…, a bizottsá-
gok…, az éves beszámolók…, a költség-
vetések, a programok… stb. nem hiszem, 
hogy különösebb ismertetést igényelné-
nek, már talán „elcsépelt” mondandók.

Mindezek számos forrásból meg-
ismerhetők, megtalálhatók pl. a 
www.borsodivadasz.hu honlapon, de 
a Vadász Hírmondó ez évi előző szá-
mában is. Hogy mennyire ismerik eze-
ket a vadászok, a vadászkamara tagjai, 
egyáltalán mit tudnak a vadászok 
a kamaráról nehéz megválaszolni... 
Bízom benne, hogy mindenki érdeklő-
désének megfelelő szinten informált…. 
Az egyértelmű viszont, hogy van egy 
általános közvélekedés a kamaráról, 
amely által megfogalmazott elvárások-
nak a vadászkamara vezetésének meg 
kell felelnie, ugyanakkor teljesíteni kell 
a törvény által előírt közfeladatokat.

Közfeladatok…
A Vadászkamara a törvény szerint 

számos, a vadászattal kapcsolatos köz-
feladatot lát el. Mindezek - többek 
között a vadászjegy kiadás, a vadászok 
nyilvántartása, a vadászvizsgáztatás, a 
VAV, a hivatásos vadász képzés, stb. - 
jó színvonalon történő ellátása a tag-
ságnak is jogos igénye.

Fontos látni, hogy ezen tevékenysé-
gek amellett, hogy megfelelő szakmai 
színvonalat követelnek, nagyon nagy 

volumenű tevékenység ellátást igé-
nyelnek.

Megalakulása óta eltelt 16 év alatt 
pl. a kamara megyei szervezete 55 755 
vadászjegyet adott ki ill. érvényesített 
és nyilvánvalóan ugyanennyi felelősség-
biztosítást is kötött. 

Az elmúlt 16 évben közel 3000 
fő kísérelte meg a kamarai Vizsgabi-
zottság előtt a vadászvizsgát és ebből 
1627 vadász vizsgázott le eredmé-
nyesen. 

Fontos feladat a vadászkutya alkal-
massági vizsgák (VAV) megszervezése 
és lebonyolítása, 1998-tól közel 800 
vadászkutya tett vizsgát.

A közfeladatok között tartjuk szá-
mon a hivatásos vadászok tovább-
képzésének megszervezését. ezek több 
esetben a sportvadászok képzését is hiva-
tottak biztosítani klf. konferenciák for-
májában. Az elmúlt 16 évben 37 szak-
mai konferencia került megszervezésre.

a tagság...
A kamara megyénkben 3275 fővel 

alakult meg, melyek közül 270 volt a 
hivatásos vadász. A jelenlegi létszám 
(naponta változik!) 3560 sport és 234 
hivatásos összesen 3794 vadász.

(A kötelező tagság eltörlésekor 
megyénkben a tagság létszáma nem 
változott!) Nyilvántartásaink alapján 
megállapíthatjuk, hogy minden évben 
folyamatosan növekedett megyénkben 
a vadászlétszám, bár ez együtt járt egy 
bizonyos létszám csökkenéssel is.

16 év átlagában a vadász létszám 
növekedés évi 33 fő, ugyanakkor átla-
gosan 100 fő az évente  vadászjegyet 
váltó új vadászok száma. ez bizony azt 
is jelenti, hogy mintegy 70 fő mor-
zsolódik le éves átlagban. A kamarai 
nyilvántartás szerint nem tudjuk meg-
állapítani, hogy ki miért nem vált újra 
vadászjegyet, csak azt látjuk, hogy e 16 
éves időszakban összesen több mint 
1100 vadász nem aktív többé. Ter-
mészetesen vannak bizonyos informá-
ciók – a természetes csökkenésen túl is 
– mint pl. 2007-ben (a vadászterületek 
újra rendezésekor)  amikor több mint 
100 eredményesen vizsgázó ellenére az 
adott évben effektíve csökkent a teljes 
vadász létszám.

a KözelMúlTban TiszTújíTás VOlT Megyei VadászKaMa-
rai szerVezeTünKnél, Melyen - négy VálaszTási ciKlus, 
16 elnöKi eszTendő élMényeiVel a HáTaM MögöTT – jól-
eső érzéssel KöszönHeTTeM Meg a Megyei KüldöTTeK-
neK, HOgy eddigi TeVéKenységeM elisMeréseKénT, MiuTán 
ebben az új ciKlusban Már neM VállalTaM az „ügyVeze-
Tő” elnöKi jelölésT, TiszTeleTbeli elnöKi cíMeT adOMá-
nyOzTaK neKeM.



923. évfolyam  3. szám

Vadász Hírmondó

Többféle szempontból lehet és kell 
értékelni ezeket a statisztikai adatokat, 
de összességében azt kell látni, hogy a 
megye vadásztársadalma folyamatosan 
megújul és a ma vadászó tagságnak, 
több mint 40%-a a kamara megala-
kulása óta lett vadász!

A tagság korösszetétele is mutatja 
ezt a folyamatot. Ma az átlagéletkor 
47,9 év; nem egészen 10 évvel ezelőtt 
50 év felett volt.

a tagság 11 %-a 30 év alatti és 
21% a 60 év feletti vadász. A többi kor-
osztály (a középmezőny) - 10 évenkén-
ti bontásban – egyenletesen 22-23%-ot 
tesz ki. A teljes létszám 53%-a 50 év 
alatti. a 70 év feletti „szép korú” 
vadászok aránya 5% (185 fő) és nagy 
örömünkre még 25 vadásztársunk van, 
aki 80 év felett is aktív, közülük 5 már 
betöltötte a 85 évet is. legidősebb 
vadászunk 93 éves.

A tagság összetételének, kor szerin-
ti megoszlásának ismerete a vadászati 
vezetés fontos feladata, hiszen ez lénye-
ges tényezője az aktív vadgazdálkodási 
feladatok megvalósításának és az ered-
ményes szakmai és közéleti programok 
szervezésének is. 

 
a kamara vezetői…
A kamara tisztségviselőit 4 évenként 

a megyei küldöttgyűlés titkos szavazás-
sal választja.

Az előző négy ciklusban az elnöki 
funkciót én töltöttem be.

a titkári tevékenységet az első 8 
évben szendrei Mihály, azóta 2005-
től Tóth á. dénes látja el.

sportvadász alelnök volt1997-
2005-ig szaniszló sándor, majd 2 évig 
jolsvay jános, 2007-től pedig lezák 
zoltán. Hivatásos vadász alelnök a 
megalakulástól 10 évig cserép jános, 
2007-től pedig a legutóbbi választásig 
Kadlecsek jános. A Vadgazdálkodá-
si Bizottság elnöki tisztségét dr. lenár 
györgy, Kadlecsek jános és galam-
bos Kálmán töltötték be.

A Felügyelő bizottság elnöke volt 
1997-2009-ig szatmári gyula, majd 
Varga barna.

etikai bizottsági elnökök voltak 8 
évig báthori gábor, majd szentpéte-
ri istván és Kismartoni Károly 2-2 
évig, 2009-től dr. Mecser Tamás. 

A kamarai vezetőség tagjai voltak 
különböző ciklusokban: ifj Büdi Sán-
dor, riczku Attila, Lezák Zoltán, rácz 

László, Monostori László, Orosz Zol-
tán és Bótáné Batta Olga.

A kamara tisztségviselőit az eltelt 
időszakban végzett tevékenységükért, 
sok áldozatot követelő munkájukért 
köszönet illeti, amit ezúton is szeretnék 
kifejezésre juttatni. Sajnos már néhá-
nyuknak ezt a köszönetet csak posztu-
musz tudjuk kifejezni.

A választásokon mindig kiemelt 
törekvésünk volt a folyamatosság és 
a megújulás elvét érvényre juttatni. 
A 2013. évi kamarai választások és 
a tisztújítás is ennek jegyében zajlott, 
jelentős az új tagok száma és aránya. 
a megválasztott küldöttek 48.4 %-a 
új,  95 fő közül 46 fő az előző cik-
lusban nem volt tagja a grémiumnak. 
Ugyanakkor a folyamatosságot bizto-
sítja, hogy 49 fő az előző ciklusban, 
közülük 17 fő a korábbi ciklusokban  
és 6 személy van, aki a kamara meg-
alakulása óta tagja a megyei Küldött-
gyűlésnek.

A korösszetételt tekintve is jól érzé-
kelhető a változás, fiatalodás. a kül-
döttek átlag életkora 49,8 év. A 
sportvadászoknál az átlag 55 évről 50 
alá csökkent, s a hivatásos vadászok 
átlag életkora pedig 43,6 év.

A tisztségviselők körében is jelentős 
változások történtek, hiszen a 9 tiszt-
ségviselőből 5 fő most először tölti be 
ezt a tisztséget, s a Vezetőség átlag 
életkora 45 év (52 év volt).

a vadászati közélet…
A tagság számára a közéleti meg-

mozdulások jelentik a „közvetlen” 
kamarai életet, s e közéleti események 
egyben a vadászati kultúra megélésé-
nek, a hagyomány ápolás kifejezésre jut-
tatásának megnyilvánulásai. A közéleti 
tevékenységről sokszor, sokféleképpen 
szóltunk, itt inkább csak felvillantanám 
azok néhány főbb elemét.

Vadásznapjaink - ma már 7 állandó 
helyszín is van - minden év kiemelkedő 
vadászünnepei.

A megyei vadásznapok helykivá-
lasztásával pedig az egész megyét szeret-
tük volna lefedni: Aranyosi-völgy, Bod-
rog-köz, Tiszakarád, ricse, Sárospatak, 
Galvács, Cigánd, Lillafüred, Mezőkö-
vesd, Putnok, Szerencs, Taktaharkány, 
Sátoraljaújhely, edelény, Bükkzsérc.

A vadászati kiállítások elmaradha-
tatlan elemei a vadásznapoknak, de szá-

mos önálló kiállításunk is volt, melyek 
közül a legkiemelkedőbb a sárospata-
ki Millenniumi kiállítás.

   
A kamarai közélet elmúlt 16 évének 

számos emlékezetes eseménye jut 
eszünkbe:

A vadászok zászlajának felszentelése; 
Kopjafa állítása Galvácson, Putnokon; 
Hivatásos Vadászok Napja; Vadász-
kürtös tanfolyam; új vadászok avatá-
sa; Bemutató vadászat; a megye If jú 
Nimródja; a Hubertusz istentiszteletek, 
hogy csak néhányat említsek.

Nagyfontosságúak a kamarai kiad-
ványaink, amelyek közül kettőt emlí-
tek: a legpatinásabb a megyei Vadásza-
ti almanach, melynek talán már az új 
kiadására is megérett az idő; és a szí-
vünkhöz legközelebb álló, a Vadász 
Hírmondó.

Vadászati kultúránk, hagyomá-
nyaink olyannyira  részévé váltak 
vadászünnepeinknek, hogy sokszor 
nem is tudjuk melyik régi hagyomány 
és mi az, ami már tőlünk eredeztethető.

ifjúsági programjainkról külön 
is szólnom kell. A természetszerető 
vadásszá válás gyerekkorban kezdő-
dik. Nem lehet eléggé dicsérni azokat 
a vadásztársakat, akik sok áldozatválla-
lással teszik lehetővé, teremtik meg az 
if júsági vadásztáborok, szarvas bőgő 
táborok, vadász napközik, kirándulások 
működését gyermekeink, a jövő vadász-
generációja számára.

a közösség...
Sokszor elmondtam, s e gondola-

tok között is kikívánkozik belőlem: a 
vadászat egy sajátos társas létforma, 
hiszen az egymásra utaltság, az össze-
tartozás, a közös eredmények és sike-
rek, a meghitt együttlétek és a vadászba-
rátságok éltetik. A vadászat szépségét, 
az igaz vadász méltóságát a közösségi 
élmények teszik teljessé, s ez a közös-
séghez tartozás jut kifejezésre valameny-
nyi vadászati hagyományunkban, vadá-
szati kultúránk megannyi formájában.  
A vadászati közéletben való munkálko-
dás is ennek egyik megnyilvánulása. 

Nekem ez a közösségi munka a „vad-
űzés” mellett sok örömöt, biztatást és 
életörömöt nyújtott és nyújt. Azt kívá-
nom, legyen ebben része mindenkinek, 
hiszen ez kinek-kinek saját elhatározá-
sán múlik.

dr. székely lászló
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Az ózdi rendőrkapitányság és a 
környékbeli vadásztársaságok – immá-
ron három évre visszatekintve – az 
együttműködés és az első vadász-rendőr 
találkozó szellemiségét így szeptember 
végén felelevenítve idén újfent összeül-
tek egy konferencia, majd másnap – az 
összetartozás jeleként – egy hagyomá-
nyos vadász-rendőr nap erejéig.

A konferenciának 2013. szeptember 
27-én, pénteken, a már jól megszokott 
helyszín, az ózdi Művelődési Intéz-
mények Táncterme adott otthont. A 
népes, vadászokból és rendőrökből – 
és szerencsére sok érdeklődőből – álló 
közönség színvonalas és érdekes előadá-
sokat hallgathatott, Dr. elek Balázs a 
debreceni ítélőtábla bírája, Dr. Olajos 
István egyetemi docens, Dr. Kiss István 
a miskolci Törvényszék kollégiumveze-
tő bírája, Dr. reiterer Zoltán a miskolci 
jogi kar PhD. hallgatója, valamint Dr. 
Szabó Balázs miskolci egyetemi oktató 
előadásában. A konferenciára ellátoga-
tók hasznos ismereteket és sok új infor-
mációt szerezhettek, melyek birtokában 
feladataikat magabiztosabban és köny-
nyebben tudják elvégezni. Az előadások 
végén sokan megkeresték az előadókat, 
így kisebb-nagyobb csoportokban még 
este hatkor is folyamatosan érkeztek a 
kérdések az egyes témák szakértőihez.

A rendezvény második napja, 2013. 
szeptember 28-án, szombaton – idén 
először – ózdon maradt. A helyi Vízmű 

Kft. üzemeltetésében lévő strandfür-
dő területét lepték el már korán reg-
gel a kiállítók, árusok, fafaragók, éksze-
részek, művészek, illetve természetesen 
a kék- és zöldruhások, hogy egymással 
kötetlenül beszélgetve, egymás problé-
máit közvetlenül meghallgatva, majd 
önfeledten szórakozva töltsék el a kel-
lemesen meleg szeptemberi hétvége – 
nyárvégén megszokott napsütésében 
pompázó – találkozójának hosszú óráit.

A vadász-rendőr napot Baranyák 
Béla címzetes esperes szavai köszön-
tötték elsőként, a Hubertus-mise oltá-
ra előtt terítéken fekvő gyönyörű gím-
bika fényében.

A rendezvényt hivatalosan dr. Varga 
László r. alezredes, az ózdi rendőrka-
pitányság vezetője nyitotta meg. ezt 

követően a látogatók eke Zoltán r. 
tzls., az ózdi rendőrkapitányság körze-
ti megbízottjának hortobágyi csikósbe-
mutatóját tapsolhatta végig. A színpad 
melletti füves területet ezután az aga-
rászok vették birtokba, majd ezt köve-
tően Magyarország Készenléti rendőr-
ségének fúvószenekara masírozott be a 
rendezvény helyszínére.

A programok közben elindult a 
főzőverseny, az íjász-, a lézeres- és a lég-
puskás lövészverseny is, felnőtt és gyer-
mekkategóriában, emellett nevezhettek 
a vállalkozó kedvű gyermekek az ózdi 
Csónakázó-tónál megszervezett hor-
gászversenyre is. Az ebédet követően 
szarvasbőgő versennyel és bemutatóval 
folytatódott a programsorozat. ezután 
solymászok, majd vadász- és rendőr-
kutyások mutatkoztak be a közönség-
nek. A bemutatókat követően a résztve-
vők ovációja közepette színpadra lépett 
Mága Zoltán hegedűművész az Angya-
lokkal. 

A kétnapos találkozó záróakkordja-
it – késő éjszakába nyúlóan – Nyerges 
Péter r. ftőrm. szolgáltatta egy szinteti-
zátorral megerősítve, a résztvevők nem 
kis megelégedésére.

A vendégeink között a rendezvény 
során nem igazán volt nézeteltérés, de 
az biztos, hogy egy dologban mindenki 
egyetértett: jövőre ugyanígy, ugyanitt!

Dr. Molnár Tamás
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k lőfegyVeRtaRtással kapcsolatos
hasznos infoRMációk

1. lőfegyver értékesítése külföl-
di személynek

Magyarország területén természetes 
személy vagy jogi személy a fegyverek-
ről és lőszerekről szóló 253/2004. Kor-
mányrendelet (továbbiakban: r.) 38. § 
(1) bekezdés m) pontja alapján a lőfegy-
verekről és lőszerekről szóló 2004. évi 
xxIV. törvény (továbbiakban: Ftv.) 3. 
§ (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában 
meghatározott engedély lőfegyver vásár-
lását engedélyező rendőrségi határozat, 
vagy az engedély meglétét igazoló ható-
sági igazolvány, vagyis fegyvertartási 
engedély - birtokában jogosult az enge-
délyben meghatározott célra rendelt és 
az adott célra jogszerűen tartható tűz-
fegyvert a forgalmazótól vagy hatályos 
lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező-
től vásárolni.

A r. 48. § (1) bekezdése alapján 
a vadászlőfegyver, valamint a sport-
lőfegyver jogszerű tartását az e ren-
delet alapján kiadott fegyvertartási 
engedéllyel nem rendelkező külföldi 
személy a lakóhelye szerinti államban 
kiadott fegyvertartási engedéllyel, 
illetve európai Uniós tagállam eseté-
ben európai lőfegyvertartási engedély-
lyel igazolhatja.

Harmadik ország állampolgára esetén 
az illetékes külföldi hatóság által kiállí-
tott eszköz megszerzésére, illetve tartásra 
jogosító engedély alapján, annak hiteles 
magyar nyelvű fordításának bemutatása 
alapján lehet lőfegyvert eladni. 

Fontos, hogy a vásárlónak a lőfegy-
vertartási engedélye alapján, az abban 
szereplő tartási célnak megfelelő (pl.: 
vadászati célú) lőfegyver értékesíthető. 
Amennyiben nem tudjuk a tartási célt 
megállapítani, lőfegyverünket nem érté-
kesíthetjük az adott személynek.

A rendőrhatóság a r. 47. § -ban fog-
laltak szerint a kiviteli engedély kiállítása 
előtt ellenőrzi a külföldi személy lőfegy-
ver vásárlási jogosultságát, és a lőfegyver 
értékesítéséről készült szerződését.

A kiviteli engedély díjköteles. Az 
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. 
számú mellékletének 9. pontja értelmé-
ben a lőfegyver, lőszer kivitelének enge-
délyezése turista forgalomban 4.500.- Ft 
igazgatási szolgáltatási díj fegyveren-
ként, mely összeg megfizetése alól men-
tesség nem adható.

európai Unión kívüli vásárló a r. 
49. § b) pontja szerint kiutazásakor az 
európai Unió határán köteles a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal területileg ille-
tékes alsó fokú vámszervének az enge-
délyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert 
bemutatni. 

A lőfegyver (lőszer) kísérő igazol-
ványt az okmánykezelést követően a 
vámhivatal átveszi és nyolc napon belül 
visszaküldi az engedélyező hatóságnak.

2. Hivatásos vadászok munkavég-
zés céljára engedélyezett, szolgála-
ti sörétes vagy/és golyós vadászlő-

fegyvereinek, munkaterületen kívül 
vadászat céljából történő használata

A hivatásos vadászoknak munkavég-
zési célból engedélyezett sörétes vagy/és 
golyós vadászlőfegyvereinek munkate-
rületen kívüli használatának nincs aka-
dálya, amennyiben a lőfegyver vadászati 
célra történő használatához az engedé-
lyes munkáltatója előzetesen, írásban 
hozzájárult és a hivatásos vadász sze-
mélyében a vadászati törvényben meg-
határozott feltételeknek megfelel (ren-
delkezik vadászjeggyel).

3. szolgálati vadászfegyverek 
műszaki vizsgáztatása

A már használatban lévő sport és 
sportvadász lőfegyverek mellett, a hasz-
nálatban lévő szolgálati vadászfegyverek 
is mentesek az időszakos műszaki vizs-
gálat alól, amely fegyvereket a lőfegy-
verek, lövőkészülékek, valamint ezek 
lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. 
(VI. 1.) GKM rendelet 7. § (2) bekez-
désében meghatározott esetekben (r. 
15. § (4) bekezdés b)–c) pontja szerinti 
javítást, illetve fődarabcserét, valamint 
a teherviselő elemén, az elsülő- és biz-
tosító szerkezetén végrehajtott módosí-
tást vagy helyreállítást követően azon-
nal, a fegyver, lövőkészülék megszerzése 
esetén, ha az nem rendelkezik érvényes 
tanúsítvánnyal) szükséges csak kötele-
zően vizsgálatra bemutatni. 

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

www.borsodivadasz.hu
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2013. OKTóBer 11-ÉN, A NeMZeTI AGrÁrGAZDASÁGI KAMArA SZerVe-
ZÉSÉBeN ZAJLOTT AZ eLSő OrSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ÉS VAD-
KÁr KONFereNCIA A BUGyI KÖZSÉGBeN LÉVő FOrSTer VADÁSZKAS-
TÉLyBAN. 

Az ünnepélyes megnyitó után sor-
ban következtek a jobbnál jobb elő-
adók szakmai előadásai.

először dr. Csányi Sándor (SZIe 
Gödöllő, VadVilág Megőrzési Intézet 
igazgató) az európai csülkösvad - bomba 
című előadása hangzott el. ezután Dr. 
Heltai Miklós (SZIe Gödöllő, VadVilág 
Megőrzési Intézet egyetemi docens) a 
belterületi vadkárok rendezetlen kér-
dései című előadása következett. Szü-
net nélkül folytatta Dr. Szemethy Lász-

ló (SZIe Gödöllő, VadVilág Megőrzési 
Intézet egyetemi docens) az erdei vad-
károk becslésének problémái előadását. 
Dr. Náhlik András (Nyugat-magyaror-
szági egyetem, Sopron, általános rek-
tor- helyettes) az erdő-vad, erdőgazdál-
kodás-vadgazdálkodás: helyzetértékelés 
és perspektívák előadása hangzott el. 
ezek után jött az ellenvélemény melyet 
Ugron Ákos Gábor (VM Nemzeti Parki 
és Tájvédelmi Főosztályvezető) a vadkár 
természetvédelmi vonatkozásai oldalról 

közelített meg. A konferencia témá-
jából adódóan nagyon hasznos volt, 
azonban az mindenképpen elmond-
ható, hogy vadászati és erdészeti szak-
emberként nem értettem egyet minden 
előadó nézetével, melyet most ezúton 
is szeretnék megosztani az olvasókkal. 

erdőmérnök szakemberek szerint az 
erődfelújításban okozott rágás-, vagy 
esetleg hántáskár jó hatással van az 
erdőtelepítésre. A fő kérdés az, hogy 
lehet-e folyamatos erdőborítást biztosí-
tani úgy, hogy az erdő és a vad harmó-
niában éljen és az erdőkezelő számára 
is érzékelhető eredmény szülessen. Az 
erdő és benne élő vadállomány kap-
csolata harmonizálható a vadállomány 

fegyVeR egÉszsÉgügyi Vizsgálat

fe
g
yV

eR
 e

ü
.

Mint mindenki számára ismert, 
nyáron módosultak a kézilőfegyverek, 
lőszerek, gáz- és riasztófegyverek meg-
szerzésének és tartásának egészségi 
alkalmassági feltételei.

A háziorvosok azonban – sajnála-
tos módon – nem kaptak semmilyen 
tájékoztatást a módosított rendelkezé-
sekről. ezt az állapotot számos egyezte-
tés eredményeként a közelmúltban sike-
rült rendezni, mely után október 31-i 
dátummal az OeP valamennyi házi-
orvos részére megküldte az egyeztetett 
szövegű tájékoztatót, ami az alábbiakat 
tartalmazza. 

A 42/2013 (VI.19.) eMMI rendelet 
lehetőséget biztosított a II. alkalmas-
sági csoportba tartozó, lőfegyvertartá-
si engedélyt kérelmező vagy lőfegyver-
tartási engedéllyel rendelkező személy 
számára, hogy orvosi alkalmasságának 
megállapítása a gépjármű-vezetői egész-
ségi alkalmassági vizsgálatával egyidejű-
leg is megtörténhessen.

ennek érdekébe a lőfegyver tartási 
engedéllyel rendelkező személyek idő-
szakos orvosi alkalmassági vizsgálatára 
előírt időtartamokat a gépjármű veze-
tői egészségi alkalmassági vizsgálattal 
azonos időtartamra állapítják meg.

A módosító rendelet értelmében 
tehát a lőfegyvertartási engedéllyel ren-
delkező személy ugyanolyan hosszú 
időtartamra kapja meg – egészségügyi 

kizáró ok hiányában – az alkalmassá-
gi igazolást, mintha azt a gépjárműve-
zetéshez szükséges jogosítványra kérné.

ennek eredményeként:
• a 40. életévét még be nem töltött 

személy 10 évenként,
• a 40. életévét betöltött, de 60. 

életévét még be nem töltött személy 5 
évenként,

• a 60. és 70. életév között 3 éven-
ként és

• a 70. életévet betöltött személy 
pedig 2 évenként

köteles időszakos orvosi alkalmassá-
gi vizsgálaton részt venni.

A módosítás lehetővé teszi továbbá, 
hogy a kérelmező szinkronba hozhassa 
a lőfegyvertartáshoz szükséges egészsé-
gi alkalmasság időtartamát a gépjármű 
vezetői egészségi alkalmasság érvényes-
ségi időtartamával, miután mindkét 
célból azonos vizsgálatokat kell elvé-
gezni. ennek érdekében amennyiben 
a gépjárművezetéshez szükséges egész-
ségi alkalmasságának időtartama lejár, 
úgy kezdeményezheti a még le nem 
járt lőfegyvertartásához szükséges orvo-
si alkalmasság igazolásának kiállítását 
is, abból a célból, hogy a két egészsé-
gi alkalmassági időtartam azonos idő-
pontban kezdődjön és a jövőben az 

alkalmasság igazolásának érvényességi 
ideje azonos időpontig tartson.

ebben az esetben tehát az orvos 
általa elvégzett vizsgálatról két egészsé-
gi alkalmassági igazolást állít ki, egyet 
a lőfegyvertartási engedélyhez, egyet 
pedig a gépjárművezetői engedélyhez. 
A 48/2013 (VII.19.) eMMI rendelet 
értelmében a térítési díjat a vizsgálat 
egyidejű elvégzése esetén egyszeresen 
kell megfizetni, miután egy vizsgálat-
ra kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a módosítások 
a lőfegyvertartásához szükséges egész-
ségi alkalmasság kérdéskörét igazít-
ják a gépjárművezetéshez előírt egész-
égi alkalmasság rendelkezéseihez, így a 
jövőben a lőfegyvertartással összefüg-
gő vizsgálat térítési díjának megfizeté-
se alól – amennyiben egy időpontban 
kerül sor a két igazolás kiállítására – 
mentesül a kérelmező.

A két díjtétel közül értelemszerűen 
a jogosítványra vonatkozókat kell alkal-
mazni életkorhoz kötötten a követke-
zők szerint:

• ha a kérelmező 40. életévét még 
nem töltötte be 7200.- Ft-ot

• ha 40. életévét betöltötte, de 60. 
életévét még nem érte el 4800.- Ft-ot,

• ha 60. életévét betöltötte 2500.- 
Ft-ot kell térítési díjként megfizetnie.
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13 vadászeb felelt meg a kicsit szi-
gorú bíró urak, - Szögi Lajos és Dán 
László - szerint a vizsga feltételeinek. 
Fajták szerint: hat rövidszőrű magyar 
vizsla, egy drótszőrű magyar vizsla, 
egy labrador retriever, négy rövidsző-
rű német vizsla és egy drótszőrű német 
vizsla.  A sikeres vizsgát tett ebek gya-
korlott vadászkezek között nevelked-
tek, senkinek nem jelentett gondot a 
mezei és vízi munka, többen voltak, 
akik már a második, harmadik kutyá-
jukat hozták VAV vizsgára. 

A vizsga mellett mindenképpen el 
kell mondani azt is, hogy én, aki a 
rövidszőrű magyar vizsla megszállott-
ja vagyok kicsit szomorúan néztem a 
rövidszőrű állományt képviselő ebe-
ket. Félreértés ne essék, nem a gazdák a 
hibásak a problémákért, hanem a fajta 
jelenlegi sodródása a divat vagy show 
kutya irányába. Sajnos a mai magyar 
kiállításokon nem számít a vadászku-
tya munkaalkalmassága, ezért a vézna, 
kicsi, csontgyenge kutyák is nyerhetnek, 
főleg ha megfelelően ismert „tenyésztő” 
vezeti fel. Aztán ezek szaporodnak és 
kellően lerontják azt az egyedet is, mely 
később a vadász kezébe kerül. 

Meglátásom szerint szorosabb 
együttműködés szükségeltetik az elis-

megfelelő számú szinten tartásával. Ter-
mészetesen fontos, hogy a különböző 
termőhelyeken a fő állatfajok megfelelő 
arányban és minőségben legyenek jelen. 
Minden folyamatban lévő erdősítésről, 
a technológiai folyamatokat dokumen-
táló okmány készül, amelyben az erdő-
felügyelet évente vezeti többek között 
az erdőkárokat.  Jelenleg már működik 
egy erdővédelmi figyelő jelzőszolgálati 
rendszer is.

Azt sem árt tudni, hogy a már befe-
jezett erdősítéseket az erdőfelügyelet öt 
év múlva felülvizsgálja, és kár esetén 
az erdősítést megismételteti, vagy eset-
leg visszaminősítheti befejezetlenné. ez 
súlyos anyagi problémákat okozhat!

A károsításokban természetszerűen 

vezető helyet foglalnak el a különböző 
vadfajok. elsősorban a szarvas, a vad-
disznó, a muflon és az őz.  Sajnos azt 
tapasztalom, hogy kevés kivétellel nincs 
egyetértés az erdő és a vadgazdálkodók 
között.

A délutáni előadások meghallgatá-
sa után sem sikerült érdemleges komp-
romisszumra jutni a gazdálkodó és a 
vadászatra jogosultak között mivel min-
denki ragaszkodott a maga igazához. A 
késő délutáni fehérasztalos beszélge-
tésnél egy-két pohár bor elfogyasztása 
után, úgy éreztem, hogy néha az érde-
kek „egyesülnek” de nem tudni minek 
a hatására. egy igaz mondást azért meg-
említenék, hogy az erdő nincs meg vad 
nélkül, de a vad sincs meg az erdő nél-

kül. Nagyon fontos, hogy milyen lét-
számban kell vadmennyiséggel számol-
ni az erdőben. Az elfogadott szarvas 
egységben, vagy a vadgazdálkodó szem-
szögéből. 

Nem kívánok a gondolatmenet 
során a vadállományról beszélni, mégis 
azt kell mondanom, egyes területeken, 
ahol az valóban indokolt, állomány-
csökkentést kell végrehajtani a vadállo-
mány túlszaporodása miatt. ezeken a 
helyeken minden vadászó és nem vadá-
szó erdőgazdálkodót arra kell ösztö-
nözni, hogy csak annyi vadat tartsanak, 
amennyit az erdő jelentősebb károso-
dás nélkül el tud viselni. 

Szemán Jenő

mert tenyésztői szervezetek (MeOe, 
Magyar Vizslaklub, Magyar Vizsla egye-
sület) és a vadászati szervezetek között. 
Például a tenyésztésbe vehető egyedek 
rendelkezzenek magasabb szintű mun-
kavizsgával, a tenyésztő szervezetek 
területenként vagy megyénként nevez-
zenek ki szakirányú végzettséggel ren-
delkező tenyésztési felelőst, aki ajánl 
például három kant a tenyésztőnek az 
ő szukájának hibáit kiküszöbölendő 
alom létrehozására. És hát szükségeltet-
ne elfogulatlan küllembírálat is! Szeren-
csére a csípőizületi dysplasia szűrés már 
kötelező, de a munkavizsga kimerül 
egy viszonylag gyenge „megfigyelésen”. 
Érdekes jelenség, hogy a Német Vizsla 
Klub, akinek vezetői mind vadászem-
berek, kötelezővé tettek egy vízi-mezei 
úgynevezett őszi tenyészvizsgát és csak 
azok az egyedek tenyészthetők, akik 
rendelkeznek ezzel. Meg is lehet nézni 
az állományt. A VAV-on is olyan vizs-
lák jelennek meg, akik a küllemi kiál-
lításon is megállnák a helyüket! Hála 
Istennek a drótszőrű magyar vizsla is 
ilyen. Jó csontú, kitűnő idegrendsze-
rű, kiváló temperamentumú egyedeket 
látok mostanában mind vadászaton, 
mind kiállításon egyaránt. Örvendetes 
a fajta előretörése a 20 évvel ezelőtti 

kiállításon két-három egyeddel képviselt 
ebek tekintetében. Valószínűleg azért is 
következhetett be ez a siker, mert több-
nyire vadászok kezében maradt a fajta, 
nem jött úgy divatba, mint rövidsző-
rű rokona.

Jó lenne, ha a vadászaton rendszere-
sen megjelenő kutyák a kiállításokon is 
bemutatásra kerülnének, mert a „mun-
kához a küllemet” mondás napjaink-
ban nagyon is érvényes.

Éles Tibor

zeMpléni öreg biKa

Szerencsés vadásznak vallhatja magát 
Leposa Attila a Kéked és Környéke 
FTVt. tagja, aki 2013. szeptember 
16-án hozott terítékre egy nem min-
dennapi gím bikát. A területtől távol 
lakó vadásztárs közel két hetet szánt 
az idei bikavadászatra. Diana az idén 
kegyeibe fogadta, mivel a 14 kint töl-
tött reggeli és esti cserkelés után sike-
rült elejtenie egy igen öreg, vissza-
rakott bikát. Súlya 6,83 kg, melyet 
a bírálóbizottság 14 évre becsült és 
bronzéremmel minősített. A bika 
hullajtott agancsai 3 évre visszame-
nőleg rendelkezésre állnak, melyen 
egyértelműen érzékelhető volt, hogy 
11 év után ennél a gímbikánál erőtel-
jes visszarakás indult meg. Az agancs 
jobb szárán már csak a középág 
maradt meg 32 centiméter hosszal.

Vadászkutya info
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2013. OKTóber 5-én rendezTüK Ongán az ezéVi, VadászKu-
Tya alKalMassági VizsgáT, aHOl újra nagy segíTségben 
VOlT részünK a KeMely és VidéKe VadászTársaság részé-
ről. ezúTOn is KöszönjüK a VezeTés FáradOzásaiT és azT, 
HOgy bizTOsíTOTTáK száMunKra a TerüleTeT.
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boRsod-abaúj-zeMplÉn MegyÉben
A megye 3 vadgazdálkodási körzet-

be van besorolva. A Bükk-hegység, az 
Upponyi-hegység a Borsodi dombság 
a Cserehát és az Aggteleki karsztvidék 
a II/2. Mátra, Bükk, Csereháti vadgaz-
dálkodási körzetbe tartozik. A Zemplé-
ni hegység a Hernád és a Bodrog folyók 
ölelésében a II/3. Zempléni vadgazdál-
kodási körzetet adja. A Dél-borsodi 
Mezőség a Taktaköz és a Bodrogköz a 
II/4. Tiszamenti átmeneti vadgazdálko-
dási körzet része. Mindezen területek 
119 vadgazdálkodási egységre tagolódik. 

A gímszarvas mind három körzet-
ben előfordul változó mennyiségben. 
A II/2-es körzetben minden vadgaz-
dálkodási egységben vadászható a faj, 
a Cserehát déli részén az állományuk 
gyérebb. A II/3. körzetben a Zemplé-
ni-hegység belső területein a populáció 
sűrűsége nagy a folyó völgyekben a vad 
ritkábban lelhető fel. A II/4. körzet jel-
lemzően apróvadas területek a gímszar-
vas csak a Harangod vidékén fordul elő 
szórványosan.

A 2013. évi agancsfelrakási időszak 
igen rendhagyóan alakult. A tél hosz-
szú ideig nem akart visszavonulni így a 
tavasz késve érkezett, még március 15-én 
havazások voltak. A tavasz sem kedvezett 
a vadállománynak mivel hűvös és csapa-
dékos volt. A nyár viszont majdnem tel-
jesen csapadékhiányosan telt el, aszály 
sújtotta a természetet. Nem volt ritka a 
közel 40 fokos napközbeni hőmérsék-
let sem. A nehéz időjárási körülmények 
ellenére a szarvasbikák időre felrakták és 
letisztították agancsaikat.

A szarvasbőgés hagyományos szept-
ember eleji kezdése is későbbre csúszott 
az időjárás következtében. Szeptember 
10-ig még 20 fok felett volt a nappali 
hőmérséklet, mértek 25 – 27 fokot is. 
Az éjszakai hőmérséklet csak 15-e után 
esett 10 fok alá, ennek következtében 
a bőgés a szokott időponttól kb. egy 
hét késéssel szeptember 18-20 között 
kezdődött és október közepéig elhúzó-
dott. A bőgés későbbi indulása miatt 
sok vendégvadásznak zsákmány nélkül 
kellett hazatérnie.

A puskavégre került trófeákat a vadá-
szatra jogosultak a Vadászati Hatóság-
nak a törvényi előírásoknak megfelelő-

en bemutatták. Ha összehasonlítjuk a 
bőgési időszakban esett idei és az előző 
évi gímszarvas trófeákat megállapíthat-
juk, hogy a bemutatott trófeák meny-
nyisége növekedett, a minősége javulást 
mutatott. A minőségi javulás főképpen 
a Cserehát északi részén illetve a Zemp-
léni hegységben érhető tetten.

Lássunk néhány számadatot a bőgési 
időszakban bírálatra került trófeákról:

Lapzártáig bírálatra 45 db vadászatra 
jogosult mutatott be trófeát, ami 18%-
os növekményt jelent. A lebírált tró-
feák db száma 268, ami 25%-al több 
az előző évinél. A trófea átlagsúly 5,52 
kg, ami nagyon kismértékben több a 
tavalyitól (+ 2%). A legmagasabb bírá-
lati pontszám (C.I.C.) 229,04 (+11%). 
A legnagyobb súlyú agancs 11,5 kg-os 
volt (+12%). 

A korosztályi megoszlást vizsgálva a 
fiatal korosztály kilövési aránya növe-
kedett (38,6%), a középkorú (58,1%) és 
öreg (3,3%) korosztályú egyedek száma 
viszont csökkent. A 10 évesnél idősebb 
gímbikák elejtése is szintén csökkenést 
mutat. Megállapítható, hogy az elejtés 
során jelentős eltolódás van a fiatal kor-
osztály felé. 

Az előző évekhez viszonyítva a 
minőség javulását jelzi az érmes trófe-

ák növekedése is. A bemutatott trófe-
ák 40%-a volt érmes az alábbi megosz-
lásban.

- bronzérem 107 db 30% (előző évhez 
viszonyítva növekedett)

- ezüstérem 20 db 7% (előző évhez 
viszonyítva csökkent)

- aranyérem 8 db 3% (előző évben 
nem volt aranyérmes trófea)

A vadászok szakértelmét jelzi, hogy a 
hibás kilövések nagysága az előző évhez 
képest nem növekedett, 9% maradt, 25 
bika esetében adott a Hatóság mínusz 
pontot. 

Összegezve a 2013. évi szarvasbőgés 
tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy a 
vadászatra jogosultak a szarvas gazdál-
kodást nagy odafigyeléssel és szakérte-
lemmel végzik, mely a bírálati eredmé-
nyekben is megmutatkozik. A szarvas 
populáció megyénkben növekedést 
mutat, ezért az állományszabályozás a 
jövőben elengedhetetlen az optimális 
kor és ivararány elérése érdekében.

Berta Béla 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Földművelésügyi Igazgatóság Igazgatója
Vadászati hatóság vezetője

Sorszám Súly IP pontszám Vadászatra jogosult

1. 11,50 kg 229,04 Martonyi és Vidéke Vt.

2. 10,71 kg 218,33 659620. sz. FTVK (Mikóháza)

3. 10,42 kg 215.21 658410. sz. FTVK (erdőbénye)

4. 10,13 kg 206,61 Abaúji Aranyszarvas Vt.

5. 9,87 kg 217,29 Északerdő Zrt. (Tolcsva)

Legnagyobb trófeasúlyú gímbikák:

Legnagyobb pontszámú gímbikák:

sorszám IP pontszám súly vadászatra jogosult
1. 229,04 11,50 kg Martonyi és Vidéke Vt.

2. 218,33 10,71 kg 659620. sz. FTVK

3. 217,29 9,87 kg Északerdő Zrt. (Tolcsva)

4. 215,21 10,42 kg 658410. sz. FTVK (erdőbénye)

5. 211,56 8,73 kg Hunyadi János Vt.
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A vaddisznók klasszikus sertéspestis 
(KSP) monitoring vizsgálatában érin-
tett vadászatra jogosultak részére! 

A megye vaddisznó állományá-
nak klasszikus sertéspestis (KSP) fertő-
zöttségtől való mentességét az elejtett 
vaddisznók meghatározott létszámára 
kiterjedő, monitoring jellegű laborató-
riumi vizsgálatokkal is ellenőrizni kell. 
A vizsgálatok a vadászatra jogosultak 
részére térítésmentesek.

A 43/2011.(V. 26.) VM rendelet 4.§ 
(4) és (5) bekezdései, valamint a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) elnökének 01.2/101-1/2013. 
számú utasításával kiadott Járvány-
ügyi Monitoring Terv 1.3.5. alfejeze-
te értelemében a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állat-egészségügyi Igazgatósága (a 
továbbiakban: megyei állategészségügyi 
hatóság) az érintett vadászatra jogosult 
társaságok részére ez év tavaszán köz-
igazgatási határozatban rendelkezett 
a vér- és mandulaminták gyűjtésének  
kötelezettségéről. 

 Az elmúlt időszak laboratóriumi 
vizsgálati eredményeit és a 2013. dec-

ember 15. határidőt figye-
lembe véve, a vadászatra 
jogosultak egy részénél 
jelentős a lemaradás a 
kötelező mintavételek idő-
arányos végrehajtásában. 
A www.borsodivadasz.hu 
honlapon ezért ismételten 
közzétettük a 2013/2014. 
vadászati évben összesen 
teljesítendő mintavételek 
számát.

A megyei állategészségügyi hatóság 
2014. február 15-ig meghosszabbította a 
KSP monitoring mintavételi időszakát 
azért, hogy az érintett vadászatra jogo-
sultak hiánytalanul eleget tegyenek fent 
említett kötelezettségüknek.

A Karácsonyi ünnepek körüli mun-
karendváltozás miatt a vizsgáló labo-
ratórium 2013. december 20. és 2014. 
január 1. között nem fogad KSP moni-
toring mintákat.

Hangsúlyozni kell, hogy a 2008. évi 
xLVI. törvény 63.§ (1) bekezdés ag) 
alpontja, a 194/2008. (VII.31.) Korm. 
rendelet 11.§ (1) - (4) bekezdései és 5. 
számú melléklete értelmében a kötele-

Az Észak-magyarországi Vadászszö-
vetség szeptemberben és novemberben 
is vadászvizsga felkészítő tanfolyamot 
tartott (KSH szám: 19066754-9133-529-
05, Nyilvántartási szám: 00493-2008). 

A tanfolyamon a hallgatók elsajátít-
hatták a vadászat-vadgazdálkodás alap-
jait, ezen felül külön lőgyakorlati fog-
lalkozás során megismerkedhettek a 
biztonságos fegyverkezelés szabályaival, 
illetve készülhettek fel a vadászvizsgák-
ra. 

Az első vadászvizsga időpontja 
szeptember 25-én, a második novem-
ber 27-én volt. A két vizsga során 79 fő 
jelent meg. Sajnos a jelentkezők felké-
szültsége mindkét alkalommal hagyott 
kívánni valót maga után, hiszen össze-
sen 33 embernek sikertelenül zárult a 
nap és meg kell ismételnie a vizsgáját. 
A sikeres vizsgázók aránya a két vizs-
ganapra vetítve így mindösszesen 58%.

Következő felkészítő tanfolyam és 

ző mintavétel nem, vagy nem megfele-
lő számban való teljesítése élelmiszer-
lánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja 
maga után, amelynek minimális összege 
jelen esetben 90.000 ezer forint. A bír-
ság ismételten is kiszabható.

A KSP monitoring program pontos 
végrehajtása nem csak állat-egészség-
ügyi, hanem vadászati és vadgazdálko-
dási érdek is. A megyei állategészségügyi 
hatóság továbbra is elvárja az érintett 
vadászatra jogosult társaságok együtt-
működését!

Dr. Hajtós István 
hatósági  főállatorvos

vadászvizsga előreláthatólag március-
ban lesz, melyre február végéig lehet 
jelentkezni a Tas utcai székházban. 

peTró józseF
(1948-2013)
2013. július 1-én, nagyon súlyos és 
tragikusan gyors lefolyású beteg-
sége következtében temettük el 
Petró Józsefet, aki 25 éven át volt 
a Háromkő-Bérc-, és jogelődje a 
Bánvölgye Vadásztársaság vadász-
mestere. ízig-vérig vadászember-
nek ismertük, környezetében mély 
tiszteletnek örvendett, aki a vadá-
szatban a barátságot, a kulturált 
vadászatot és a hagyományok ápo-
lását tartotta a legfontosabbnak. 
Munkájáért több elismerésben 
is részesült, megkapta a B.-A.-Z 
megye vadászatáért emlékplakettet 
is. Nyugodjon békében!



Vadász Hírmondó
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Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az 
OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete

2014. január 6-án

kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes 
vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság vissza-
vonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatko-
zással ajánlatos minden vadásznak 2014. március 1-jén 
már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiz-
tosítással rendelkeznie.

ügyfélfogadás rendje:

Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00
Pénteki napon nincs ügyfélfogadás!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozza magával:
• vadászjegyét

• 2013/2014. évi egyéni lőjegyzékét

• személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját
• fegyvertartási engedélyét

az érvényesítés díja:

-  vadászjegy: 10.000 Ft
-  vadász felelősségbiztosítás kamarai tagoknak:
 alapdíjas: 1.000 Ft,
 emeltdíjas: 2.000 Ft (arányban áll a szolgáltatással)
-  kamarai tagdíj: 4.000 Ft

A választott felelősségbiztosítás alapján a vadászjegy 
ára kompletten: 15.000 Ft vagy 16.000 Ft

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelent-
kezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett 
- lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kivál-
tására is.

előzetes időpont egyeztetés:
46/504-125 vagy a 46/504-126

telefonszámokon.

KedVes
VadászTársaK!

ezúton köszönjük meg minden vadász-
nak, aki személyi jövedelemadója 
1%-ával támogatta a Vadászszövetség 
természetvédelmi tevékenységét.
Kérjük ezévben is támogassa a 2013. 
évi adója 1%-ának felajánlásával törek-
véseinket, munkánkat.
Támogatásának megvalósításához az 
szükséges, hogy a személyi jövedelem-
adó bevallásában található rendelkező 
nyilatkozaton a kedvezményezett adó-
számánál a 19066754-2-05 számot, 
a kedvezményezett nevénél pedig a 
Vadászszövetség-et tünteti fel.

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 15

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 VADÁSZATI IDÉNy NÉLKüL

Örvös galamb, balkáni gerle 15

róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó


