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A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége, az Országos Magyar Vadászkamara 
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és a rendezvények helyszínén tevékenykedő vadgazdálkodók

tisztelettel meghívják Önöket és kedves családjukat a különféle vadászati eseményekre, programokra!

MÁJUS 11. FÜZÉRRADVÁNY
TÉRSÉGI VADÁSZNAP

JÚNIUS 22. SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM
NEMZETKÖZI VAD- ÉS HALÉTELFŐZŐ VERSENY ÉS TÉRSÉGI VADÁSZNAP

JÚLIUS 13. GALYATETŐ
ORSZÁGOS VADÁSZNAP

AUGUSZTUS 3. EDELÉNY
MEGYEI VADÁSZNAP

AUGUSZTUS 31. BÜKKZSÉRC
ORSZÁGOS FAVÁGÓVERSENY ÉS MEGYEI VADÁSZNAP

A RENDEZVÉNYEK ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
Hubertus-ökumenikus istentisztelet * Ünnepélyes megnyitók, köszöntők * Kitüntetések átadása * Vadászkürtösök műsora 
* Népi együttesek műsora * Vadászkutya bemutatók * Vadász íjász bemutató * Solymászbemutató * Szarvasbőgő bemuta-

tó * Gyermekműsorok * Vadásztársasági találkozó * Vadételfőző verseny *
Vadászati és trófeakiállítás * Festménykiállítás, vásár * Könyvbemutató, vásár

Vadászati cikkek árusítása * 

A VADÁSZNAPOKRA A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Április 26-án, pénteken az idén új 
helyszínen, a Serényi Béla Gimnázium 
és Szakközépiskola épületében nyitott 
a vadászati- és trófeakiállítás, melyen 
nemcsak a hazai vadfajok, hanem egzo-
tikus, főként afrikai, nyakba preparált 
állatok trófeái is láthatóak voltak. A 
kiállítás mellett egy erdő-mező állatvilá-
gát bemutató dioráma és egy festmény-
kiállítás is színesítette a látnivalókat.

Ez a bemutató a rendezvény mind-
három napján, tehát vasárnap délutánig 
nyitva állt az érdeklők számára, ugyan-
úgy, mint a szomszédos épületben, a 
Herman Ottó Természetvédők és Dísz-
madártenyésztők B.-A.-Z. megyei Egye-
sülete által szervezett díszmadár- és hül-
lőkiállítás is.

Szombaton a rendezvény főnapján 
nagy volt a sürgés-forgás, hiszen a főző-
csapatok szakácsai már kora reggel seré-
nyen dolgoztak, aminek köszönhetően 
a délelőtt folyamán nagyszerű illatok 
terjengtek az új helyszín, a gimnázium 
parkjának árnyas fái alatt. Itt a főzősát-
rak mellett a zárttéri kiállításon túl egy 
szabadtéri trófea bemutatót is megva-
lósítottak a kitelepülő vadgazdálkodók. 
A rendhagyó kiállítás, „Vadászok utcá-
ja” méltán bizonyította a térség kiváló 

terítékre, melyet a Hubertus ökume-
nikus istentiszteletet celebráló Dérer 
Zsolt református lelkész és Cseh Ist-
ván kanonok szenteltek meg. 

Ezt követően dr. Székely László 
megyei szervezeteink 
elnöke köszöntötte 
a vadásznap résztve-
vőit, ahol kihangsú-
lyozta, hogy az ilyen 
ünnepségeknek nem 
titkolt célja, hogy a 
vadásztársadalom tag-
jai kilépjenek saját 
zárt közösségükből és 
szenvedélyük szépsé-
gei mellett bemutas-
sák a vadászat kulturá-
lis értékeit, nagyszerű 
hagyományait, felhív-
ják a figyelmet a vadá-

szati tevékenység szükségességére, szép-
ségeire. 

Ezt követően a rendezvénynek helyt 
adó Putnok polgármestere Tamás Bar-
nabás, országgyűlési képviselő, a város 
nevében üdvözölte a rendezvényre kilá-
togatókat, a kitelepülő vadásztársaságo-
kat, azok tagjait, barátait, ismerőseit.

A vadásznapot, Riz Gábor ország-
gyűlési képviselő, a megyei közgyűlés 
alelnöke nyitotta meg, méltatva a helyi-
ek szervezőkészségét, tenniakarását.

A köszöntőket követően elismeré-
sek, jutalmak átadására került sor, ahol 
Bíró Szabolcs, a Baktakéki Huber-
tus Vt. elnöke, Hubertus kereszt arany 
fokozatú kitüntetést, Tóth Zoltán, a 

MOZGALMAS VOLT ÁPRILIS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJE PUTNOKON, MIVEL A SAJÓ-RIMA EURO-
RÉGIÓ VADÁSZTAGOZATA, A TÉRSÉG VADGAZDÁLKODÓIVAL EGYÜTTESEN IMMÁRON HETE-
DIK ALKALOMMAL EKKOR TARTOTTA HAGYOMÁNYOS VADÁSZTALÁLKOZÓJÁT. A HÁROM 
NAPOS PROGRAM EGYÉBKÉNT A XV. GÖMÖR-EXPO ÉS FESZTIVÁL TÁRSRENDEZVÉNYE, 
AMELY AZ ELMÚLT ÉVEK ALATT A TÉRSÉG LEGRANGOSABB INTERREGIONÁLIS RENDEZVÉ-
NYÉVÉ VÁLT. UGYANEZ IGAZ A VADÁSZNAPRA IS, HISZEN RANGJÁHOZ MÉLTÓ MÓDON 
TUDJA A VADÁSZAT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK ÉS A VADÁSZOK SZÁMÁRA MARADANDÓVÁ TENNI 
EZT AZ ÜNNEPSÉGET.

Hangonyvölgye Erdőbirtokossági Vt. 
hivatásos vadásza tárgyjutalmat, és az 
Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztár-
saság öt tagja, - nevezetesen Bolyki 
Géza, Hubay József, Rindzák Mik-
lós, Pásztor János és Bolyki Gábor – 
munkájuk elismeréseként vásárlási utal-
vány jutalmat vehettek át.

A hivatalos programok után a 
színpadon egymást váltották a fellé-
pők, míg a tankert hátulsó részében 
honfoglaláskori lovasok és fogathajtók 
ragadtatták tapsra az érdeklődők népes 
táborát.

A gyönyörű, nyári időben igazi 
vadászmajális, népünnepély volt ez, sok 
látnivalóval, színes programokkal vala-
mint finom ételekkel és italokkal, ami 
alapján mindenképpen megállapítható, 
hogy a rendezvény elérte a célját.

Tóth Á. Dénes

adottságait, kiemelkedő természeti érté-
keit, vadállományát.

A hivatalos, színpadi programok 10 
órakor kezdődtek, amikor is felharsant 
a kürtösök vadászkürtjeiből az „Üdvöz-
lés” szignálja. Mindeközben a vadász-
nap szervezői egy őzbakot helyeztek 
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ÁLLT A BÁL, ÉS NEM IS AKÁRHOGYAN FEBRUÁR ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN, A MISKOLC-
TAPOLCAI PARK HOTEL*** KONFERENCIATERMÉBEN, HISZEN A MEGYEI VADÁSZ-
TÁRSADALOM HAGYOMÁNYOSAN EKKOR ÜNNEPELTE A FARSANGI ÉS BÁLI IDŐ-
SZAKOT. AZ ESEMÉNYRŐL NEHÉZ MINDEN MOMENTUMOT ELMESÉLNI, DE AZ 
EGYSZER BIZTOS, HOGY AKIK RÉSZESEI VOLTAK A HAJNALIG TARTÓ MULATSÁG-
NAK, AZOK SOKÁIG FOGNAK BESZÉLNI A JÓ HANGULATRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL.

Az est vendégeit dr. Székely Lász-
ló, a megyei Vadászkamara és az Észak-
magyarországi Vadászszövetség elnö-
ke köszöntötte. Megnyitóbeszédében 
külön kihangsúlyozta, hogy nagy öröm 
az, hogy minden eddiginél többen tisz-
telték meg jelenlétükkel a rendezvényt. 
Ez ékesen bizonyítja, hogy a nagyrészt 
törzsközönség nagyon jól szokta magát 
érezni a megyei vadászbálon. Nem is 
volt ez másképp, most itt, az új helyszí-
nen sem! A svédasztalos vacsorán igen 
vonzó volt a kínálat, ízletes és mindent 
kielégítő többfogásos hideg és meleg 
ételek és külön süteményes asztal várta 
a vendégeket.

Ezt követően került sor a műsorra, 
amikor is Erdei Sándor, alias Rokker 
Zsolti, számtalan Tv és rádióműsor 
humoristája szórakoztatta a közönsé-
get, megteremtve ezzel a nagyszerű han-
gulatot az est további részére is. A fel-
lépés után egy pillanatra sem ürült ki 

tánctér, a tombolasorsolásig minden 
korosztály kivette a részét a táncparket-
ten való mulatozásban is.

Éjfélkor, az izgalmas tombolahúzás-
kor az értékes tárgynyereményeken túl 
számos vadkilövés és egy szálkásszőrű 
tacskó kutyakölyök is gazdára talált.

A nyeremények után éjféli menüként 
töltöttkáposzta Nimród módra, majd 
eztán a Szivárvány zenekarnak köszön-
hetően hajnalig tartó tánc és mulatság 
következett.

Egy pohár jó bor mellett beszélget-
ni, tánc közben megpihenni, régi-új 
ismerősökkel megvitatni a hallottakat, 
vagy egyszerűen csak élvezni a mulatsá-
got - mindez csábító alternatívája volt 
az idei megyei vadászbál pezsgésének 
egész este és éjjel.

Ezúton is köszönjük támogatóink-
nak azt a segítséget, amellyel az est szín-
vonalához hozzájárultak.

Tóth Á. Dénes
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R TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR A MISKOLCI 
EGYETEM SZERVEZÉSÉBEN

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar Civilisztikai Tudományok 
Intézetének Kereskedelmi Jogi Intéze-
ti Tanszéke április 20-án „Célpontban a 
vadászat magánjogi, büntetőjogi, közjo-
gi aktuális jogkérdései” címmel rendezte 
tudományos diákkörét. 

A konferenciának a Gyepesen lévő, 
égbenyúló fenyők között megbú-
vó vadászház adott otthont, amely az 
Egererdő Zrt. tulajdonában és üzemelte-
tésében van.

A résztvevőket a borsodnádasdi szék-
helyű és Szabó György elnök úr által veze-
tett Nádler Herbert Vadásztársaság látta 
vendégül, a társaság részéről dr. Molnár 
Tamás r. őrnagy fáradhatatlan szervező-
munkájának köszönhetően.

Érkezést követően, rögvest kezdődött 
a tudományos ülés, amit dr. Elek Balázs, 

a Debreceni Ítélőtábla büntetőbírája, 
sportvadász, „A vadászszenvedély bűncse-
lekményei” és az „Orvvadászok nyomá-
ban” c. könyvek írója: „Legfrissebb bünte-
tőjogi ítélkezési gyakorlat, az orvvadászat 
tényállásának kodifikációs tapasztalatai” 
című előadása nyitott meg.

Az előadást követően, a vállalkozó 
szellemű jelenlévők a vendéglátó vadász-
társaság jóvoltából terepjárókba pattan-
tak, s szakavatott vadászkísérőkkel indul-
tak esti vadlesre. 

A hallgatók nagy örömére, dr. Kiss Ist-
ván bíró úr, a Miskolci Törvényszék gaz-
dasági kollégiumvezetője, lőtt egy terme-
tes vaddisznót, így a zsigerelés élményét is 
megtapasztalhatták a jelenlévők. A vacso-
rát követően, ismét a tudományé volt a 
szerep, dr. Rácz Tamás r. őrnagy az ózdi 
rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának 

vezetője tartotta előadását „A vadászat 
büntetőjogi vetülete. A vadászattal kap-
csolatos bűncselekmények legújabb rend-
őrhatósági tapasztalatai” címmel. 

Másnap reggel újabb előadások vár-
ták az érdeklődő hallgatókat. Dr. Kiss 
István „Tagkizárás vadásztársaságból ket-
tős szemüvegen át: hogyan látom bíró-
ként, és hogyan látom vadászként” c. elő-
adása után Dr. Molnár Tamás r. őrnagy, 
az ózdi rendőrkapitányság hivatalveze-
tője a Nádler Herbert Vadásztársaság 
működését mutatta be. Őt követték dr. 
Szabó Balázs ME ÁJK Közigazgatási Jogi 
int. Tanszék tanársegédje, sportvadász, 
„A vadászat igazgatási jog(os)kérdései” 
című és Dr. Barta Judit „A „rossz” lövés 
magánjogi jogkövetkezményei, és annak 
biztosíthatósága” című előadásaikkal.

Dr. Barta Judit
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RÚBB BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV (BTK.) LÉP 
ÉLETBE 2013. JÚLIUS 1-JÉN. A PARLAMENT A 
MÚLT ÉVBEN FOGADTA EL A KÓDEXET, AMELY 
SZÉLESÍTI A JOGOS VÉDELEM LEHETŐSÉGÉT, 
EGYES BŰNCSELEKMÉNYEKNÉL 12 ÉVRE SZÁL-
LÍTJA LE A BÜNTETHETŐSÉGI KORHATÁRT, ÉS 
BEVEZETI AZ ELZÁRÁST, MINT BÜNTETÉST.

A jövőben a jelenleginél szélesebb lesz 
a jogos védelem lehetősége. Így jogos-
nak számít az önvédelem akkor, ha vala-
kit éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegy-
verkezve, vagy csoportosan támadnak 
meg, hasonlóan ha valakinek a lakásá-
ba éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyver-
kezve, vagy csoportosan törnek be, illet-
ve ha kertjébe fegyveresen hatolnak be. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium tájékoztatása szerint az új Btk. a 
hatályostól eltérően külön – az állatkín-

zásból kiemelt – tényállásokként értelme-
zi az orvvadászatot és orvhalászatot. 
Előbbinek már nemcsak a vad elejtése 
számít, hanem az is bűncselekmény, ami-
kor a vad elejtése még nem történt meg, 
de a magatartás erre irányul. Büntethe-
tő lesz az úgynevezett külső orvvadászat 
(amikor az orvvadászatot nem vadász 
követi el) és a belső orvvadászat is, ami-
kor a vadászok idegen vadászterületen 
végeznek vad elejtésére, elfogására irá-
nyuló tevékenységet anélkül, hogy bérva-
dászként, vendégvadászként erre engedé-
lyük 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 meghatá-
rozott tiltott vadászati eszközzel, tiltott 
vadászati módon vagy kíméleti terüle-
ten zsákmányol vadat. 

Orvhalászat alatt ugyanakkor a jogo-
sulatlan halfogásra irányuló tevékenysé-
get érti a jogalkotó, de csak a halász-
hálóval vagy más halászati eszközzel 
folytatott orvhalászat számít bűncselek-
ménynek, a horgászbotosra nem vonat-
kozik az új Btk. rendelkezése. Ugyancsak 
orvhalászatnak számít az, ha tiltott esz-
közzel, tiltott módon, valamint kíméle-
ti területen próbál meg horgászni valaki. 

A törvénykönyv bünteti a termé-
szetkárosítás bűncselekményét is, 
amelynek tényállását két külön szakasz-
ra tagolja. Az első az egyedvédelmi, a 
második a természeti értékek és terü-
letek védelmével kapcsolatos rendelke-
zéseket tartalmazza. Ezzel ez a szabá-
lyozás áttekinthetőbbé és így valamivel 
egyszerűbbé, könnyebben kezelhetővé 
is válik – közölte a minisztérium saj-
tóosztálya.

SZLOVÁKIAI TRÓFEASZEMLE
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Az ünnepélyes keretek között meg-
rendezett szemlén részt vett Vadászka-
marai szervezetünk küldöttsége is.

Szlovák társszervezetünknél a trófea-
bírálat gyakorlata más előírások szerint 
kerül lebonyolításra, mint nálunk. Itt az 
egész vadászati évben kilőtt trófea egy-
szerre kerül - központilag – lebírálásra, 
s a bírálatot egy nyilvános trófea szemle 
követi, ahol valamennyi trófea és bírála-
ti lapja kiállításra kerül.

A bírálat a Kamara hatásköre, a Tró-
fea Bíráló Bizottságot a Vadászkama-
ra területi Szervezete kéri fel, amely 9 
tagú. A tagok jogosultságát a Kama-
ra országos Központja által szervezett 
minősítő vizsga certifikálja.

A trófea szemlén 566 trófea került 
értékelésre, ami 40 vadászterületről 
származott.

256 gímszarvas bika, 23 dám bika, 
24 muflon kos, 194 őz bak és 69 vad-

kan trófeájában gyönyörködhettek a 
résztvevők ill. értékelhették egymás és 
a Trófea Bíráló Bizottság munkáját.

Aranyérmet 4 gím és 1 dám bika, 1 
bak, 1 muflon csiga, és 5 vadkan agyar 
kapott. 

Az érmes trófeák arányát tekintve 
a vadkan agyarakkal büszkélkedhetnek 
leginkább, hiszen az elbírált 69 agyar-
ból 38 kapott érmes minősítést (53%)

Igaz az is, hogy a bírálat során vol-
tak, akik nehezen élték meg, hogy trófe-
ájuk mínusz pontot kapott, amit náluk 
a koponyára felfestett piros ponttal 
jelölnek. Piros pontos lett 14 bika és 
9 bak agancsa, melyeknek kilövésével 
bizony várnia kellett volna az elejtőnek.

Összességében egy sok tapasztalatot 
és élményt nyújtó rendezvényen vet-
tünk részt, ahol sok baráttal hasznos 
eszmecserét tudtunk folytatni.

A szlovák tapasztalatok alapján úgy 
gondoljuk, érdemes lenne a hazai tró-
feabírálat szabályozását újra gondolni a 
vadászati törvény megújítása során, leg-
alább a kötelező nyilvánosság előírásá-
val.

Dr. Székely László

A SZLOVÁK VADÁSZKAMARA ROZSNYÓI 
TERÜLETI SZERVEZETE 2013. MÁRCIUS 
17-ÉN TARTOTTA AZ ÉVES TRÓFEA BÍRÁLA-
TOT KÖVETŐ TRÓFEA SZEMLÉT A ROZNAVA 
BISTRE-I KULTÚRHÁZBAN. 

A Vadászok és Vadgazdálkodók 
Észak-magyarországi Területi Szövet-
sége (Adószám: 19066754-205) 2012. 
évi gazdálkodásának, közhasznúsági 
mellékletének főbb adatai: Eszközök 
összesen: 12.615 eFt (Befektetett eszkö-
zök: 7.310 eFt, Forgóeszközök: 5.305 eFt)

Források összesen: 12.615 eFt (Saját 
tőke: 11.708 eFt, Tőkeváltozás: 8.790 eFt, 
Kötelezettségek: 907 eFt)

Cél szerinti és közhasznú tevékenység 
bevétele: 11.512 eFt. Cél szerinti és köz-
hasznú tevékenység ráfordításai: 10.459 
eFt. Vállalkozási tevékenység bevétele: 
6.421 eFt. Vállalkozási tevékenység ráfordí-
tásai: 6.160 eFt. Tárgyévi eredmény cél sze-
rinti és közhasznú) tevékenységből: 1.053 
eFt. Adózás előtti eredmény vállalkozási 
tevékenységből: 261 eFt, társasági adófi-
zetési kötelezettség: 43 eFt, adózott ered-
mény vállalkozási tevékenységből: 218 eFt

Az előzőekben bemutatott források 
és ráfordítások alapvetően Szövetségünk 
tartós közérdekű céljainak megvalósítá-
sa, többek között a vadászat kulturális 
örökségének megóvása, a vadgazdálkodás-
sal, vadvédelemmel kapcsolatos oktatá-
si, nevelési és ismeretterjesztési tevékeny-
ség, a természet közeli vadgazdálkodás 
támogatása és a vadászat társadalmi elfo-
gadottságának javítása, a megyei vadásza-
ti közélet megújítása érdekében a 2012-es 
esztendőben folytatott sokirányú tevé-
kenységet szolgálták.

Dr. Székely László
a Szövetség elnöke
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IA SZAKMAI KONFERENCIA,

HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉS

A konferencia első előadása a ren-
dészeti feladatokat ellátó személyek 
– köztük a hivatásos vadászok – tájé-
koztatásával kapcsolatosan zajlott. Saj-
nos a Megyei Rendőrkapitányság ille-
tékes, témával foglalkozó engedélyügyi 
előadója az előadást lemondta, ezért 
Tóth Á. Dénes kamarai titkár ismer-
tette mindazt, ami a hivatásos szaksze-
mélyzetet, illetve a munkáltató vadá-
szatra jogosultakat érinti. A jogszabályi 
tájékoztatón túl kitért a rendészeti fel-
adatokat ellátó személyek törvény által 
biztosított többlet jogosítványainak, 
jogköreinek ismertetésére, valamint 
arra, hogy milyen kritériumoknak kell 
megfelelniük, hogy azokat jogszerűen 
gyakorolhassák.

Előadásában részletesen bemutatásra 
kerültek mindazon teendők és nyomtat-
ványok, amelyek a jogszabály által előírt 
jelvény és igazolványcseréhez szüksége-
sek. Ezen felül – a jelenleg rendelkezés-
re álló információk alapján - ismertette 
a közeljövőben megszervezésre kerülő, 
kötelezően előírt tanfolyam és vizsga 
lebonyolítását, menetét. 

Második előadó Fluck Dénes, az 
Európai Szalonkázók Szövetségének 
titkára, VKE Szalonka Klub elnöke 
volt, aki részletesen kitért a szalonka 
monitoring értékelésére, vizsgálati ered-

ményeire. Előadása során ismertette a 
2012. évi őszi és 2013. tavaszi vonulás 
tapasztalatait, valamint az elmúlt idő-
szakokban végzett gyűrűzések menetét, 
sikereit. (előadásának rövidített verziója 
alább olvasható)

Szóbeli tájékoztatóját követően egy 
francia készítésű videófilmet vetített 
le az erdei szalonka életéről, melyből 
a résztvevők nagyon sok új érdekes 
momentumot tudhattak meg az „erdők 
királynőjének” táplálkozási szokásairól, 
fészkeléséről, utódneveléséről.

A konferencia harmadik, záró elő-
adójaként Hajas Péter Pál, a Nyu-

gat-Magyarországi Egyetem doktoran-
dusza, csapdázási szakértő ismertette a 
csapdára alapozott ragadozógazdálko-
dás szükségességét, eredményeit. (elő-
adásának rövidített verziója alább olvas-
ható)

Képekkel illusztrált prezentációja 
után több csapdafélének a működését 
is bemutatta, aminek köszönhetően egy 
kisebb hallgatóság még jóval a konfe-
rencia bezárását követően is érdeklő-
dött a vásárlás és használat lehetősége-
iről.

Bízunk benne, hogy megyénkben 
is teret nyer egy nagyobb fokú csap-
dázási gyakorlat, aminek köszönhetően 
reményeink szerint az apróvadállomány 
helyzetében is jelentős javulás érezhe-
tő majd.

Tóth

A VADÁSZKAMARA TERÜLETI SZERVEZETE A VADÁSZSZÖVETSÉG-
GEL KÖZÖSEN HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉSSEL EGYBEKÖ-
TÖTT SZAKMAI KONFERENCIÁT SZERVEZETT.

A sokéves meteorológiai megfigyelések szélsőséges adatai 
sem vethetők sokszor össze az elmúlt félév magyarországi szo-
katlan időjárásával. Ez jelentős hatással volt a szalonkák szo-
kásos telelő helyre és a szaporodási helyre való vonulására.

Az erdei szalonka fő tápláléka a földi giliszta, a többi bogár 
és gyűrűsféreg fogyasztása a gilisztákban szegényebb időjárá-
si körülmények között lesz jelentős. Az őszi vonulás során 
Skandináviából, Baltikumból, Oroszország Uráltól nyugat-
ra és keletre eső területeiről hazánkon keresztül repülnek a 
szalonkák a Földközi tenger medencéjébe telelni. A szalon-
kák általában ősszel sokáig kivárnak, csak akkor indulnak el, 
amikor a táplálék mennyisége jelentősen lecsökken, a bőrük 
alatt már jelentős zsírtartalék halmozódott fel. A vonulás-

ban három környezeti tényező játszik még fontos szerepet, a 
hőmérséklet, a széljárás és a talaj nedvessége, vagy ami ezzel 
szorosan összefügg a csapadék.

2012 őszének jellegzetessége volt, hogy a széljárás igen 
hosszú ideig az előbb felsorolt területeken kedvezőtlen volt. 
Az első szalonkákat egy időben észleltük Magyarországon és 
dél-Olaszországban, ami a fekete tengeri és görögországi útvo-
nalon való repüléssel függhet össze. Az első hazai szalonkák 
nagyobb része a Skandináv régióból érkezett az ottani októ-
ber végi fagyok nyomták őket délre. 

Hasonló jelenséggel találkoztunk dél-Tirolban, amikor a 
grönlandi eredetű erős hideghullám kényszerítette a szalonká-
kat még délebbre, és söpörte el az ottani szalonkázók kezde-

2012 ŐSZI ÉS 2013 TAVASZI ERDEI SZALONKA VONULÁSOK
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 Az Uniós csatlakozással járó jogszabály-harmonizációnak 
köszönhetően, amely megszüntette az addig érvényben lévő 
túlzó korlátozásokat, reneszánszát éli a csapdázás Magyaror-
szágon. 

Várható, hogy a hazai gyakorlat számára egyre újabb és 
hatékonyabb eszközök használata Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyét is hamarosan eléri. A modern csapdáknak függetlenül 
attól, hogy ölő-, vagy élvefogó eszközökről van szó nem csak 
hatékonynak, hanem egyúttal szelektívnek és kíméletesnek is 
kell lenniük. A szelektivitás elsősorban a természetvédelmi, a 
kíméletes működés az állatvédelmi szempontoknak való meg-
felelés miatt fontos. A felsorolt feltételeket házilag barkácsolt 
eszközökkel nem lehet teljesíteni, ezért célszerű neves gyártók 
minősített termékeit beszerezni.

„Csodacsapda” nincs, megfelelően képzett és motivált 
hivatásos vadász alkalmazása nélkül nem érhető el komoly 
eredmény. Nem elég egy-egy könnyen csapdázható fajt gyérí-
teni, mert helyüket az addigi versengés megszűntével könnyen 
kitölthetik más fajok egyedei. Például a szarka egyoldalú csap-
dázása a dolmányos varjú, a borzé a róka számára lehet ked-
vező. Szintén alacsony marad a beavatkozás hatékonysága, ha 
valaki kizárólag a ragadozók gyérítésére kívánja alapozni apró-
vad-gazdálkodását, ezért nem szabad megfeledkezni az élőhe-
lyek megőrzésének és fejlesztésének feladatáról.

Nem a terítékre hozott ragadozók száma a fontos, hanem 
az, hogy milyen sűrűségben maradnak jelen a vadászterületen 
az apróvad szaporodási időszakának időtartamára. Megkésett, 
majdnem hiábavaló beavatkozás a róka tarlókon történő ref-
lektoros vadászata. Hamis biztonságérzetet adhat a kotorékra 
alapozott gyérítés, mert a meg nem talált és fel nem számolt 
kotorékokból előkerülő rókákat általában szintén csak az ara-
tást követően szokták észlelni a terület gazdái. A kártétel javán 

ti szép reményeit! A hazai talajviszonyok (erős szárazság) sem 
kedvezett a madarak huzamosabb magyarországi tartózkodá-
sának. A helyzet csak november elejére változott meg, amikor 
megjöttek a régen várt esők! Ekkor már eredményesen lehe-
tett éjjel gyűrűzni is.

A tél nem kedvezett a szalonkák hazai tartózkodásának, 
a betörő hidegek és havazások miatt messzire menekültek a 
madarak! A tavasz viszont különlegességekkel szolgált! A korai 
kitavaszodás csillant fel a Földközi tenger és az Adria gyors 
februári felmelegedésével, a széljárás ebben az időszakban tar-
tósan déli volt, ami igen korán meghozta a Kárpát meden-
cébe az első szalonkákat! A folytatásban március közepén és 
végén, amikor a szalonkák már szép számmal voltak jelen az 
időjárás a vonulásra kedvezőtlen lett! Hideg keleti széllel meg-
érkezett a nagy hó és a hófúvás előbb a Dunántúlra, majd az 
Északi Középhegységbe! Ez a szalonkákat vagy délre sodorta 
vagy sok madár védett helyen próbálta kivárni az idő kedve-
zőbbre fordulását! A Kárpátoktól északra viszont mindenütt 
vastag hótakaró és erős tél volt, erre a spanyol és franciaor-
szági szalonkák nem tudtak vonulni, inkább a Pó síkságon át 
hazánkba érkeztek és itt a késői tél foglyai lettek! Ez magya-
rázza a hosszabb és madárban bővelkedő tavaszi vadászatokat. 

Idén tavasszal 5 francia gyűrűs szalonka esett a Kárpát-
medencében, ami rekord! Jól példázza a nemzetközi együtt-
működés eredményeit és a vonulás minél alaposabb megis-
merésének lehetőségeit! A szél és a hóolvadás után április 
elején indultak nagy csapatokban tovább a magas havat gyor-
san olvasztó dél-nyugati széllel Ukrajnába és Belorussziába a 
szalonkáink.

Fluck Dénes

CSAPDÁZÁSRÓL SPORTVADÁSZOKNAK ekkorra már túl vagyunk, az ilyenkor elejtett egyedek helyére 
pedig következő tavaszig újak fognak bevándorolni. 

A huszonnégy órán át szolgálatot teljesítő, hatékony és 
szakszerűen kihelyezett csapdákkal, az előző példákkal szem-
ben majd minden legálisan elejthető ragadozót meg lehet 
fogni, aminek a jelenlétét észleljük. Természetesen ehhez ki 
kell szállni az autóból és időt kell fordítani a terület rendsze-
res bejárására. A csapdák kihelyezésére, valamint ellenőrzé-
sére fordítandó munka és üzemanyagköltség csak akkor lesz 
fajlagosan alacsony, ha nagyobb számú eszközzel szerelhető 
fel a hivatásos vadász. A csapdák számával sokáig arányosan  
együtt növekszik a fogások gyakorisága is. 

A csapdázó számára ez nagyobb sikerélményt jelent, a 
sportvadászok számára pedig, mivel időben több ragadozó 
kerülhet így terítékre, több apróvad vadászati lehetőséget biz-
tosít az őszi-téli szezon során!  

Hajas Péter Pál
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Felhívjuk a vadgazdálkodók
figyelmét, hogy a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi 

Igazgatósága, a Vadászati
hatósággal együttesen új helyre 

költözött!
Új cím:

Miskolc, Blaskovics László u. 24.
(Megyei Korház melletti út végén 

jobbra)

RENDÉSZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
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A jogbiztonság előmozdítása érdeké-
ben indokolt volt, hogy egy áttekinthe-
tő és azonos szempontok alapján kiala-
kított jogi szabályozás jöjjön létre. Ezen 
okból lépett hatályba az egyes rendésze-
ti feladatokat ellátó személyek tevékeny-
ségéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosí-
tó módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény. A törvény célja, hogy egy egy-
séges szabályozás és követelményrend-
szer jöjjön létre a Magyarország terü-
letén tevékenykedő azon személyek 
vonatkozásában, akik - a rendvédelmi 
szerveken túlmenően - rendészeti jelle-
gű tevékenységet is ellátnak és ennek 
során kényszerítő eszközök és intézke-
dések alkalmazására jogosultak törvényi 
felhatalmazás alapján. 

A törvény hatálya kiterjed:

•  a formaruházat tekintetében a fegy-
veres biztonsági őrre

•  az alkalmazási feltételekkel, az intéz-
kedéssel, kényszerítő eszközzel szem-
beni panasz kivizsgálása, valamint a 
képzés és vizsgáztatás tekintetében a 
személy- és vagyonőrre 

•  a természetvédelmi őrre 
•  az erdővédelmi szolgálat tagjára
•  hegyőrre
•  HIVATÁSOS VADÁSZRA
•  erdészeti szakszemélyzetre
•  a jogosult erdészeti szakszemélyzetre
•  halászati őrre
•  közterület-felügyelőre
•  önkormányzati természetvédelmi 

őrre
•  mezőőrre

A rendészeti feladatokat ellátó sze-
mély köteles intézkedni, ha illetékességi 
területén, a törvényben meghatározott 
feladatai ellátása során jogszabálysér-
tő tényt, tevékenységet, mulasztást ész-
lel vagy hoznak tudomására, amely 
törvényben meghatározott feladatai 

ellátásával összefüggő ügyben beavat-
kozást tesz szükségessé.

A hivatásos vadász illetékességi terü-
lete:

A hivatásos vadász tekintetében a 
vadászterület és a közforgalom elől 
elzárt magánút.

A hivatásos vadász törvényben meg-
határozott feladata: 

A vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról szóló tör-
vényben (Vtv.) meghatározottak szerint.

A hivatásos vadász intézkedései: 

• cselekmény abbahagyására történő 
felszólítás

• jogellenes cselekmény folytatásának 
megakadályozása

• tetten ért személy visszatartása
• igazoltatás és a személyazonosság 

igazolására történő felszólítás
• jármű feltartóztatása, ruházat, cso-

mag, jármű átvizsgálása 
• jogtalanul szerzett, vagy az elkövetés-

hez használt dolog ideiglenes elvéte-
le 

A hivatásos vadász által alkalmazha-
tó kényszerítő eszközök: 

• testi erő 
• vegyi eszköz (könnygázszóró)
• rendőrbot, szolgálati kutya - kizáró-

lag önvédelmi célból

A rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyt az intézkedés során:

• külön jogszabályban meghatározott 
egyen- vagy formaruhája,

• szolgálati igazolványa és
• szolgálati jelvénye igazolja.

A rendészeti feladatokat ellátó sze-
mély az intézkedés megkezdése előtt, 
ha az intézkedés eredményességét 

veszélyezteti, az intézkedés befejezése-
kor köteles nevét, rendészeti feladato-
kat ellátó szervhez tartozását, valamint 
az intézkedés tényét és célját szóban 
közölni. A törvényben meghatározott 
intézkedések és kényszerítő eszközök 
alkalmazását követően a rendészeti fel-
adatokat ellátó személy köteles az intéz-
kedés alá vont személyt tájékoztatni a 
panasz lehetőségéről és az előterjeszté-
sére nyitva álló határidőről.

A rendészeti feladatokat ellátó sze-
mély köteles, ha az intézkedés eredmé-
nyességét nem veszélyezteti intézkedése 
megkezdése előtt szolgálati igazolványát 
felmutatni. Ha a szolgálati igazolványá-
nak felmutatása az intézkedés megkez-
dése előtt veszélyeztetné az intézkedés 
eredményességét, úgy azt az intézkedés 
befejezésekor köteles felmutatni.

Az intézkedéssel, kényszerítő esz-
köz alkalmazásával szembeni panasz és 
kivizsgálása:

Akinek a törvény 1. § (1) bekez-
dés c)-l) pontja alapján felhatalmazott 
személyek által alkalmazott kényszerí-
tő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos 
érdekét sértette, a rendőrséghez fordul-
hat panasszal.

A fent meghatározott esetekben 
a panasz elbírálására jogosultnál a 
panaszt a kényszerítő eszköz alkalma-
zásától, ha pedig a panasz előterjesztője 
az őt ért jogsérelemről később szerzett 
tudomást, a tudomásszerzéstől számí-
tott nyolc napon, de legkésőbb a kény-
szerítő eszköz alkalmazásának időpont-
jától számított három hónapon belül 
lehet előterjeszteni.

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

JELENLEG HAT TÖRVÉNY TARTALMAZ RENDELKEZÉSEKET A KÜLÖN-
BÖZŐ, AZ ÁLLAMPOLGÁROK ALAPJOGAIT IS ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK 
ÉS KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN. 
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VA Mintegy 50 ezer látogatót fogadott a feb-

ruár 14-től 17-ig tartó Fegyver Horgász Vadász 
(FeHoVa) és Budapest Boat Show kiállítás a Hun-
gexpo Budapesti Vásárközpontban, és ezzel láto-
gatói csúcsot ért el a kiállításcsokor - közölte a 
Hungexpo Zrt. 

A kiállított standok mellett idén közönségcsalo-
gató újdonság volt a magyar vadászok afrikai tró-
feáinak bemutatója valamint az I. FeHoVa – Pre-
parátor verseny.

A Matyó népművészet és a Magyar soly-
mászat az elmúlt év végén felvételt nyert 
„Az emberiség szellemi kulturális örök-
ségének reprezentatív listájára”.
Az UNESCO listára való felvétel meg-
ünneplésére a Matyó Népművészeti 
Egyesület január 18-19-én, kétnapos ren-
dezvényt szervezett, mely alkalommal 
vendégeik voltak a Magyar Solymász 
Egyesület képviselői is.
A programok során mindkét napon egy-
egy előadás és bemutató az ő közremű-
ködésükkel zajlott Mezőkövesden, ami 
nagyszámban felkeltette a környékbeli 
települések vadász egyesületeinek érdek-
lődését is.

R
EN

D
ÉS

ZE
TI
 F

EL
A
D
A
TO

K

EZÚTON KÖSZÖNJÜK MEG

MINDEN VADÁSZNAK, AKI 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-
JA 1%-ÁVAL TÁMOGATTA A 

VADÁSZSZÖVETSÉG TERMÉSZET-
VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉT!

KÉRJÜK EZÉVBEN IS TÁMOGASSA 
A 2012. ÉVI ADÓJA

1% - ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL TÖREKVÉSEIN-

KET, MUNKÁNKAT.

TÁMOGATÁSÁNAK MEGVALÓSÍ-
TÁSÁHOZ AZ SZÜKSÉGES, HOGY 

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
BEVALLÁSÁBAN TALÁLHATÓ REN-

DELKEZŐ NYILATKOZATON A 
KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMÁ-
NÁL A 19066754-2-05 SZÁ-
MOT, A KEDVEZMÉNYEZETT 

NEVÉNÉL PEDIG

A VADÁSZSZÖVETSÉG-ET

TÜNTETI FEL.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK...
A törvény hatálybalépésével a hivatásos vadászok szol-

gálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő ellátása, 2013. 
május 1-jei határidővel átkerült a rendőrség hatáskörébe.

Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezé-
sei szerint, a Vadászati Hatóság a szakmai felügyeletet és 
ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja. 

A rendőrségi nyilvántartásba vétel új szolgálati igazol-
vány, valamint a szolgálati jelvény kiállításával történik, 
amit a munkáltatónak kellett kezdeményeznie!

A rendészeti feladatokat ellátó személlyé nyilvánítással 
nem csak a jogkörök bővülnek, hanem a hivatásos vadá-
szok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogo-
sultság is erőteljesebbé válik, s a vadgazdálkodók is hatáso-
sabb lépéseket tehetnek az orvvadászat visszaszorításában, 
a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.

Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szaksze-
mélyzet gyakorolhassa, a jogszabály kötelező, vizsgához 
kötött képzést is előír, annak érdekében, hogy ezen intéz-
kedések során az eljárás jogszerű legyen, és az eljáró sze-
mélyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit, mert annak 
számukra nézve szabálysértési, büntetőjogi jogkövetkez-
ménye lehet. Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat 

a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014. január 1-jéig 
40 órás tanfolyamra is be kell iskoláznia! Tudjuk, hogy a 
hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülé-
se mellett - számos új adminisztrációs feladatot jelentenek, 
amelyek természetesen nem a Vadászati szervezetek elő-
írásai, de a végrehajtásuk megkönnyítése érdekében kama-
rai szervezetünk felvette a kapcsolatot a B.-A.-Z. megyei 
Rendőr-Főkapitányság illetékeseivel, majd ezt követően egy 
komplett tájékoztató anyagot küldtünk ki a megyében gaz-
dálkodó és tevékenykedő valamennyi vadászatra jogosult 
szervezetnek, valamint valamennyi hivatásos vadásznak, 
amiben felhívtuk a figyelmet a határidő pontos betartásá-
ra, mivel ellenkező esetben - május 1-jét követően - a rend-
őrhatóság visszavonhatja a hivatásos vadász működé-
si engedélyét.

A rendészeti feladatok ellátásához előírt tanfolyam és 
vizsga kidolgozása is folyamatban van, lapzártánkig azt 
az információt kaptuk - az előzetes hírekkel ellentétben, 
- hogy pontos ismertető (jelentkezés tematikája, képzések 
ideje, helye stb.) csak május-június hónap folyamán fog 
megjelenni.

Mihelyst bővebb információ áll rendelkezésünkre, ter-
mészetesen honlapunkon, illetve postai úton azonnal érte-
síteni fogjuk az érintetteket.

(OMVK vezetősége)

„Az Észak-magyarországi Vad-
gazdálkodásért” Alapítvány

(3526 Miskolc, Tass u. 18.
Adószám: 18447051-1-05)
2012. évi gazdálkodásának,

közhasznúsági mellékletének
főbb adatai:

Eszközök összesen: 1.386 eFt
Források összesen: 1.386 eFt

Alaptevékenység bevétele: 16 eFt 
Alaptevékenység ráfordítása:  1 eFt 
Tárgyévi eredmény alaptevékeny-

ségből: 15 eFt
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AZ ÉV MADARA, AZ ÉV FÁJA
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GYURGYALAG

A gyurgyalag hazánk madárfaunájá-
nak egyik legszínpompásabb madara. A 
faj nem csak trópusi színeivel kapcso-
lódik a melegebb éghajlathoz, hanem 
hosszú távú vonulóként a telet Afriká-
ban tölti, költeni csak a legmelegebb 
hónapokra jön hozzánk. Májusban 
érkezik és szeptember végére már el is 
hagyja a Kárpát-medencét. Méhészma-
dárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék 
és egyéb repülő rovarok mellett méhe-
ket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor 
csak kis részét képezi a táplálékának, 

melyet leginkább csak hűvös időben 
fogyaszt.

A gyurgyalag partfalba vájt üreg-
ben fészkel, de ritkán előfordul, hogy 
rövidfüves területen a földbe ássák üre-
güket. A költőkamra egy 100-200 cm 
hosszú folyosó végén található kiszéle-
sedés. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojá-
sait 1-5 naponként rakja le, kotlását már 
a fészekalj teljessé válása előtt megkez-
di, ezért a f iókák eltérő fejlettségűek 
és ennek megfelelően nem egyszerre 
repülnek ki. A kotlási idő 20-22 nap, 
míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el 
röpképességüket. A kotlásban és a fió-
kák táplálásában mindkét szülő részt 
vesz. 

A gyurgyalag fokozottan védett 
madárfaj, természetvédelmi értéke 
100.000 Ft.

HÁZI BERKENYE

A házi berkenye rokona a tavalyi év 
fájának, a zelnicemeggynek. Nemzetsé-
geik a rózsafélék családjába tartoznak. 
A házi berkenye gyümölcse kívánato-
sabb a zelnicemeggyénél. A kicsi almára 
vagy körtére emlékeztető almatermése 
2-3cm átmérőjű. Alapszíne sárga, nap-
sütötte oldalán piros. Éretlenül fanyar, 

ehetetlen, de beérve f inom, almaízű 
lesz. Ilyenkor az állaga és színe olyan, 
mint az érett naspolyáé. Az érett ter-
mések édesek, aminek oka a magas 
szorbitol tartalmuk. Különleges lekvár 
főzhető a berkenye almácskákból. Bár 
a gyümölcs beszerzése még nem olyan 
könnyű. A pálinka készítők figyeltek fel 
rá, és hozták vissza a feledésből. 

A távoli múltban a bortermelő 
vidékeinken ültették. Ahol a szőlő jól 
érzi magát, ott a házi berkenye is. A 
kerti példányok utódaival találkozha-
tunk középhegységi tölgyeseinkben. 
Bár az ember honosította meg a Kár-
pát-medencében, de az évszázadok alatt 
növénytársulásaink része lett, így védett 
fajjá nyilvánították 2001-ben. Hosszú 
életű növény, 400 évig is él. 

TALÁLKOZÓ AZ ÁLLAMI
AUTÓPÁLYA KEZELŐNÉL
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AZ M3/M30 AUTÓPÁLYA EMŐDI SZAKASZÁNÁL ÉRINTETT VADÁSZ-
TÁRSASÁGOK RÉSZVÉTELÉVEL AZ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 
EMŐDI IGAZGATÓSÁGA 2013. JANUÁR 21-ÉN TALÁLKOZÓT SZERVE-
ZETT.

A találkozó fő célja volt, hogy a 
résztvevők saját tevékenységükről, de 
főként közös feladataikról, problémáik-
ról és a jövőbeni jobb együttműködés 
lehetőségeiről folytassanak eszmecserét.

 
A program első napirendi pontjaként 

- Kovács Gábor üzemeltetési főmérnök 
és Galajda Péter mérnökségvezető elő-

adásában - bemutatásra került a mér-
nökségi telep, illetve a résztvevők bete-
kintést kaphattak az igazgatóság napi 
feladataiba, munkájába, üzemeltetési 
tapasztalataiba.

 
Ezt követően Farkas János biológus, 

az ELTE adjunktusa videófelvételekkel 
és statisztikai adatokkal, graf ikonok-

kal illusztrálva számolt be az egyetemi 
kutatási eredményekről és a vadvédelmi 
berendezések alkalmazási lehetőségeiről 
az autópályán.

 
Az előadásokat követően hasznos 

beszélgetések következtek, ahol a vad-
gazdálkodók elmondhatták problé-
máikat, javaslataikat, hogy azokat a 
későbbiekben közösen alkalmazzák, 
megelőzve vagy legalábbis minimális 
szintre csökkentve a vad feljutásának 
esélyeit az autópályára.
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FELHÍVJUK A VADGAZDÁLKODÓ SZERVEZE-
TEK FIGYELMÉT, HOGY A 2011. ÉVI CLXXV. TV. 
SZERINT VALAMENNYI CIVIL SZERVEZET, EGYE-
SÜLET (VADÁSZTÁRSASÁG!) SZÁMVITELI BESZÁMO-
LÓJA (MÉRLEG ÉS EREDMÉNY LEVEZETÉS) MEL-
LETT KÖTELES KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETET 
IS KÉSZÍTENI. EMELLETT VALAMENNYI CIVIL SZER-
VEZET EZ ÉVTŐL KÖTELES A JOGOSULT TESTÜLET 
(ÁLTALÁBAN A TAGGYŰLÉS) ÁLTAL ELFOGADOTT 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁT ÉS KÖZHASZNÚSÁGI 
MELLÉKLETÉT MÁJUS 31.-IG LETÉTBE HELYEZNI 
ÉS KÖZZÉTENNI AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL-
NÁL. 

KÖNYVESPOLC
Ambrózy Árpád: Nimród csillaga 

alatt, A vadászíjászat ösvényén. Avarffy 
Elek: Vadászutakon. Bors Richárd: 
Avarpaplan. Prof. dr. Faragó Sán-
dor – dr. Köller Joachim – dr. Zoltán 
Attila: Természeti – vadászati öröksé-
günk. Földi László: Új vadregény. Far-
kas Dénes: Nézd és lásd! Kézikönyv az 
őzről.  Hídvégi Béla: Sziklák peremén. 
Kászoni Zoltán: Wass Albert szülőföld-
je vadászatai. Kittenberger Kálmán: 
Első elefántom. Kovács László: Kívá-
natos kaliberek. Kovács László: Kiváló 
kaliberek. Kovács Zsolt: A vadon ván-
dora. Kohár László: A solymászatról 
kezdőknek. Lükő Sándor: Kalandos 
vadászatok. Maderspach Viktor: Hava-
si vadászataim. Maderspach Viktor: 
Pareng – Retyezát. Nadler Herbert: 
Cserkelésen és lesen Nagy-Magyaror-
szágon. Németh Attila: Kalandos év a 
Föld körül kamerával és vadászpuská-
val. ; Széchenyi Zsigmond: Két kecske.   
Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdő-
dött… Széchenyi Zsigmond: Ünnep-
napok. Szöllősi Antal: Nyílegyenesen. 
Dr. Vörös István: Úton és útfélen. 

Kismartoni Károly

NAV ÁLLÁSFOGLALÁS
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A közelmúltban a NAV közzétette 
állásfoglalását a vadászrész (kompeten-
cia) adójogi megítélésével kapcsolatban!

„Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pont-
jában foglaltak szerint nem minősül bevé-
telnek a magánszemély által fizetett tagdíj-
ra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel 
a vállalkozási tevékenységet nem folyta-
tó egyesület, köztestület által a magán-
személy részére nyújtott szolgáltatás, 
amennyiben azt a társadalmi szervezet, a 
köztestület az alapszabálya alapján, a cél 
szerinti tevékenységével összefüggésben, 
a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében 
nyújtja. Abban az esetben, ha az egyesület 
vállalkozási tevékenységet is folytat – pl. 
a vadászházat hasznosítja, terményt érté-
kesít, traktorjával bérmunkát végez stb. * 
–, akkor az egyesület tagjainak a tagdíj-
ra, a hozzájárulásra, a felajánlásra tekin-
tettel adott juttatás esetén az Szja tv. 7.§ 
(1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, 
vagyis ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 
a kompetencia (vadászrész) juttatása ilyen 
esetben adókötelessé válik.

Vállalkozási tevékenység végzése esetén 
az adókötelezettség megállapítása kétféle 
jogcímen történhet. Abban az esetben, ha 
a juttatás nyújtása olyan magánszemély 
részére történik, akinek a vadásztársaság-
tól az adóévben nem származik más jöve-
delme, a vadásztársaság a juttatást csekély 
értékű ajándéknak minősítheti, feltéve, 
hogy a juttatott termék, szolgáltatás érté-
ke alkalmanként nem haladja meg a mini-

málbér 10 százalékát [az Szja tv. 70. § 
(3) bekezdés a) pontjának utolsó fordu-
lata szerint]. Csekély értékű ajándék egy 
magánszemélynek évi három alkalommal 
adható. Ilyen esetben a kifizető a juttatás 
szokásos piaci értékének 1,19-szerese után 
16 százalék személyi jövedelemadó és 27 
százalék egészségügyi hozzájárulás fizeté-
sére köteles.

Amennyiben az említett rendelke-
zés bármely okból nem alkalmazható, 
a magánszemélynek a juttatás szokásos 
piaci értéke szerint megállapított összeg 
f igyelembevételével az Szja tv. 28. §-a 
szerinti egyéb jövedelme keletkezik. A 
vadásztársaságnak az adóelőleget meg 
kell állapítania és azt szerepeltetnie kell a 
08-as bevallásban.

Pénzmozgás hiányában a vadásztársa-
ságnak igazolást kell adnia magánszemély-
nek a kompetencia címén megszerzett 
juttatás szokásos piaci értékéről, valamint 
a befizetendő adóelőleg összegéről annak 
érdekében, hogy a magánszemély eleget 
tudjon tenni a negyedévet követő 12-éig 
az adóelőlegfizetési kötelezettségének és a 
vadásztársaságnak pedig a juttatás értéke 
után 27 százalék egészségügyi hozzájáru-
lást kell fizetnie.” 

* „Az egyéb tevékenységek, tekintve, 
hogy a vadásztársaságok alapszabálya a 
szervezet cél szerinti tevékenységeként tar-
talmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátását, azok körében a vadá-
szatot, vadásztatást, a vadállomány jóvá-
hagyott mennyiségű kilövését, ezért ezek a 
tevékenységek nem minősülnek vállalkozá-
si tevékenységnek. Ebből következően - a 
vadgazdálkodási üzemtervben meghatáro-
zottak teljesítése érdekében - a vadásztatás 
során a vadásztársaság által fogadott bérva-
dásznak fizetett díj a cél szerinti tevékeny-

ség költségét, illetve a külső vadász által a 
vadásztársaság részére fizetett díj a cél sze-
rinti tevékenység bevételét képezi, továbbá 
az üzemtervben meghatározott mennyiségű 
elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – értékesíté-
séből származó bevétel is a vadásztársaság 
cél szerinti tevékenysége bevételének minő-
sül a Tao. tv. 6. számú melléklete „A” feje-
zetének 1. pontja alapján.”

KAMARAI SZERVEZETÜNK AZ IDEI ELSŐ 
ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁJÁT MÁRCIUS FOLYA-
MÁN TARTOTTA, 81 FŐ JELENTKEZŐ RÉSZÉ-
RE. A MEGMÉRETTETÉSEN 44-EN (54%) TET-
TEK SIKERES, 37-EN (46%) PEDIG SIKERTELEN 
VIZSGÁT.

KÖVETKEZŐ VADÁSZVIZSGA IDEJE: 2013. 
JÚNIUS VÉGE.
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2013. január 5-én a Palina-völgye Vt. területén hajnali cser-
kelés során sikerült elejtenem egy vaddisznó kant, mely birtok-
ba vétele után figyeltem fel arra, hogy nem mindennapi zsák-
mányt sikerült terítékre hoznom.

A kan jobb oldali nagyagyara a megszokottól eltérően, egy 
fogtőről indulva három felé ágazott el, emellett még kettő 
külön fogtőről induló agyarat is találtam az állkapocsban, 
amelyek a bal oldali nagyagyar alá voltak benőve és csigaház-
forma szerűen egymásra tekeredve. A lefőzés során semmiféle 
rendellenességet vagy külső sérülést nem tapasztaltam.

A vaddisznó zsigerelt súlya 80kg volt, a bírálat során 82.30 
pontot kapott. Bal nagy agyar hossza 19.2 cm, jobb mérhe-
tő nagy agyara (a háromból) 15.1 cm volt. A vaddisznó korát 
3-4 évesre becsülték.

Kovács Szabolcs
sportvadász

GÍMSZARVAS

(CERVUS ELAPUS HIPPELAPHUS)

A szarvas agancsot minden vadász 
és természet szerető ember a természet 
csodájának tartja. Az agancs a hímivarú 
egyedek fejdísze és fegyvere. Jellegzetes 
sajátossága hogy minden évben meg-
újul. A kész agancs egy idő után leválik 
és azonnal megindul az új agancs növe-
kedése és fejlődése. 

Ez a hullajtási időszak, február köze-
pétől általában május közepéig tart, 
kortól függően. Az agancs levetését az 
átmenetileg jelentkező tesztoszteron 
szint emelkedése indítja meg. Az agancs 
levetése előtt az agancstő bőre körkörö-
sen megduzzad, és eközben a csontfaló 
sejtek körös-körül kívülről befelé halad-
va elbontják az agancscsapot. Amikor 
ez a bontási folyamat eléri a levetési sík 
közepét, az agancs leválik. Az agancs-
hullajtással párhuzamosan az agancstő 
is évről évre rövidül. Az agancs levetés 
időszakát több tényező is befolyásol-
hatja. Ilyen a szervezet hormonális álla-
potváltozása, ami a tesztoszteron szint 
emelkedését okozza, de nagyban módo-
síthatja az egyedek élettani állapota is, 
hisz a jó kondiban lévő egyedek, vetik 
le legkorábban agancsukat. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy 
az idős bikák kezdik el hamarabb az 
agancshullajtást. A hullott agancsok 

vizsgálata során, jó képet kapunk a 
terülten élő bikák életkoráról is. Ugyan-
is, ha az agancsszár vetési síkja dombo-
rú, akkor fiatal, ha lapos akkor közép-
korú, ha homorú akkor öreg bika volt 
a viselője. A szarvas bika agancsa egész 
élete során változik, igazi természeti 
csodának számít évről évre. Két egyfor-
ma agancs nincs. Legtöbb agancs azon-
ban évről évre mutat hasonlóságot, jel-
legzetes tulajdonságai az ág szám, az 
erős korona, vastag szár vagy az ívelt 
hosszú ágak vagy a terpesztés. Az éven-
ként felrakott agancs minőségét általá-
ban mindig befolyásolja a kondíció is. 

A hullatott agancs méretei közül, 
mindig a súly mutat 
a legnagyobb érdek-
lődést, a vadászok és 
a gyűjtők körében. 
Az agancs súlya és 
sűrűsége a kéreg és 
a szivacsos állomány 
arányától függ. Álta-
lában egy sötétebb 
színű agancs jó 
gyöngyözöttséggel 
és sötétebb színnel, 
jó sűrűséggel páro-
sul. 

Sajnos sokan 
nincsenek tudatá-
ban hogy a hullaj-
tott agancs gyűjtése 

és továbbértékesítése törvénybe ütkö-
ző, hiszen a hullajtott agancs valamint 
a vadászható szárnyas vad tojásának 
gyűjtése és pl. az elhullt vad teteme is 
a törvény szerint a vadászatra jogosul-
tat illeti meg. 

Az elkövetkezendő időkben mi hiva-
tásos vadászok, mint rendészeti felada-
tokat ellátó személyek, az adott terüle-
teinken, nagyobb jogkörrel élve, talán 
jobban fel tudunk majd lépni az illegá-
lis agancsgyűjtőkkel szemben. 

Szemán Jenő
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Kettős érzés mozgolódik bennem, 
amikor is döntenem kellene, hogy örül-
jek-e ennek az állománynövekedésnek és 
ezzel együtt a vadászati eredményesség 
javulásának, vagy aggódjak az ezzel egye-
nes arányban járó vaddisznó által oko-
zott mezőgazdasági károk növekedése 
miatt. A magam részéről ezt a jelensé-
get kívánom néhány oldalról kibontani, 
és egy kis összefoglaló anyagot az olva-
só vadászközönség elé helyezni.

A korabeli statisztikákban találtak-
ból kiindulva elmondhatjuk, hogy 
1936-ban a vaddisznó 6000 db-os állo-
mányából 1237 példányt ejtettek el. A 
közismerten óriási problémákat okozó 
háborút követően az 1946/47-es vadá-
szati évben viszont ez mindössze 144 
egyed volt. Ennek ellenére 1958-ra a 
terítéke (1644 db) már meg is haladta 
az 1936-os adatot, és ez is hűen tükrözi 
azt a tényt, hogy ez a vadfaj már több-
ször bizonyította a mérhetetlenül nagy 
túlélő, regenerálódó képességét. Ez idő 
alatt nem csupán a háború és a vele 
járó nullára emlékeztető közállapotok 
pusztítását kellett kiheverni a vaddisz-
nóinknak, hanem az időnként fellángo-
ló őket sújtó betegségeket is. Minden-
képpen említésre méltó már a mérete 
miatt is az 1986. évi járvány, amikor 
pestis miatt közel 700 ezer házi sertést 
kellett kiirtani, elpusztítani, és aminek 
természetes velejárója volt a vaddisznó-
állomány drasztikus csökkenése is.

Az, hogy az állomány egyre-másra és 
abszolút kritikus állapotából is talpra áll, 
a vaddisznó nagy alkalmazkodóképessé-
ge, a nagy szervezeti szilárdsága és a beteg-
ségekkel szembeni ellenállóképessége 
mellett köszönhető annak is, hogy bár-
hol megtalálja a táplálékát. A vaddisznót 
joggal nevezhetjük igazi mindenevőnek. 
Tölgy- cser- és bükkmakk, valamint min-
denféle, a földközelben elérhető mag-
vak, zöldségek, gyümölcsök mellett fér-
geket és más, a talajban talált állatokat 

AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN A 
MÉDIA SZÍNES HÍREI KÖZÖTT 
ÚJRA ÉS ÚJRA FÖLBUKKAN A 
VADDISZNÓ, MINT „VÁROSLA-
KÓ HÍRESSÉG”. TALÁLKOZHAT-
TUNK VELÜK NAGYVÁROSAINK 
PEREMRÉSZEIN, DE AKÁR MÉG 
A FŐVÁROSBAN IS.

is fogyaszt. Megfogja a patkányt, a poc-
kot, de rámegy a dögre, az elhullott vadra 
is. A vaddisznóállomány regenerálódó 
képességének az is az oka, hogy a vad-
disznó rendkívül szapora. Egy koca álta-
lában 3-4, de akár 6-8 utódot is fel tud 
biztonsággal nevelni. A fiatalok gyorsan 
ivarérettek lesznek, a nőstények ideális 
esetben 10 hónapos korukban már képe-
sek szaporodni. Miután Magyarorszá-
gon már évtizedekkel ezelőtt kiirtották 
a nagyragadozókat – a medvét, a farkast, 
a hiúzt –, a vaddisznóknak nem maradt 
természetes ellenségük sem. 

Szűkebb környezetünk, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye elmúlt öt év adatait 
vizsgálva is elgondolkodtató képet kap-
tam. A hivatalos adatok alapján (amit 
persze egyes tényezők torzíthatnak) az 
elejtésre került vaddisznók száma, öt 
év alatt több mint 80%-kal emelkedett, 
8.299 db-ról 15.422 db-ra.

Nem vagy csak nagyon nehezen hit-
tük el, az egykori NDK jó nevű szak-
embereinek a tapasztalati tényeiket, 
miszerint a fialás előtti, tél végi törzs-
állomány 150%-át ki kell lőni az év 
során, az állomány szinten maradásá-
hoz, és akkor az állomány csökkenés-
ről nem beszélhetünk, csupán a vad-
disznók adott szinten tartásáról.

Annak ellenére, hogy a „sertevad” 
vadászata Európában mindenütt inten-
zív, a vaddisznó állományok terjeszke-
dése, növekedése és ebből eredő kárté-
tele folyamatosan növekszik. 

Ma már mindenki láthatja az egyre 
növekvő vaddisznó-állomány okozta 
károkat a mezőgazdasági terményekben, 
az erdőben és az apróvad-állományban. 
A vad által okozott károk becslésének 
gyakorlatában is egyre több vadászte-
rületen kerül komoly mértékű kárérték 
megállapításra a jogosultak terheit ezzel 
is emelve. Azt is kell látnunk, hogy a 
jelenlegi állományt egyéni vadászattal, 
egész éves vadászati idény megállapítá-
sával nem lehet kordában tartani. 

A mai viszonylatok között azt is át 
kell értékelni, hogy „jóérzésű vadgazda-
ként” szabad-e összehúzni a szemöldö-
künket, ha egyik-másik fiatal vagy akár 
régi vadász, véletlenül vagy szándéko-
san kocát ejt el.

Arról is kell szót ejtenünk, hogy a 
vaddisznó elterjedését az ember is nagy-

mértékben elősegíti, például az erdősí-
tési kampányokkal.

A Magyarországon megrendezés-
re kerülő Vadászati világkiállítás idején 
(1971) az őzet kiáltották ki „a mindenki 
vadjának”. Én úgy gondolom, hogy ez 
már a vaddisznóra igaz, mert ma a vad-
disznó vadászatának hódolnak a legtöb-
ben és talán a legszívesebben is. Szinte 
minden területen lehet rá eredménye-
sen vadászni és hozzá kell tennem, hogy 
minden elismerésem azoknak, akik egy-
egy remek „remetekant” is puskavég-
re tudnak keríteni, túljárva az éber vad 
figyelmén sok idő, több kitartás és még 
több önmegtartóztatás árán is.

A vaddisznóállomány túlszaporodá-
sa nem csupán hazai sajátosság. Egész 
Európában megfigyelhető a jelenség, 
és nagyon különböző vadgazdálkodá-
si hatások mellett is növekszik a vad-
disznók száma. Nem lehet azt mondani 
tehát, hogy a vadászok óvják, féltik, ete-
tik őket, és ez okozta a robbanásszerű 
állománynövekedést.

Véleményem szerint a vadászatot sze-
rető és/vagy művelő emberek körében, 
nagy tisztességet jelen azoknak a vadá-
szatra jogosultaknak, (és nem kevésbé 
az ő hivatásos szakszemélyzetüknek) 
akik társas vaddisznóhajtó vadászaton 
elérik a napi 30 darab vaddisznó feletti 
terítékeket. Mindannyian tudjuk, hogy 
ilyen eredményekhez a szerencsén kívül 
mennyi fegyelmezett munka, szervezés 
és odafigyelés szükséges. 

Kimondottan nagy öröm az, ami-
kor már nem ritkán napi 40-50-60 felet-
ti terítékről is beszámolhatunk szűkebb 
házunk tájáról. Az Agrobál Kft. terü-
letén 2012. novemberében 65 db vad-
disznó esett. Szintén novemberben, a 
Perkupai Egyetértés Vadásztársaság 
területén két napos vaddisznóhajtáson 
73 db vaddisznó, majd ugyanezen a 
területen 3 hét múlva 37 db vaddisz-
nót hoztak terítékre. Időben ezt követ-
te a Boldvai FTVK hajtása, ahol 62 db 
disznót ejtettek el, majd 2013. januárjá-
ban a Hangonyvölgye Erdőbirtokosi 
Vadásztársaság területén 52 db vad-
disznó terítéke felett állhattak a résztve-
vők, és hallatszott a kürtszó végtisztessé-
get adva a sokunk által szeretett vadnak. 
NAGYBETŰS elismerésünk nekik!

Galambos Kálmán
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V A 2012/2013-AS VADGAZDÁLKODÁSI ÉV 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

A vadgazdálkodási, vadászati ered-
mények ismertetése során, a jelen üzem-
tervezési időszak kezdetét jelentő 2007-
es vadgazdálkodási évet tekintettük 
kiindulási alapnak, ennek következté-
ben a 2012-es év eredményeit, a 2007-
es vadgazdálkodási évhez viszonyítva 
ismertetjük.

GÍMSZARVAS: Az elejtett gímszar-
vasok száma az elmúlt évben 2163 db 
(555 db bika) volt. Összehasonlításként 
a 2007-es vadgazdálkodási évben a terí-
tékre került gímszarvasok száma 1514 
db (398 db bika). Az eltelt hat évben 
folyamatos 35-40 százalékot elérő hasz-
nosítás mellett, a gímszarvas teríték 43 
százalékkal nőtt. Az említett időszakban 
a gímszarvas állományának „becsült” 
nagysága nem csökkent. Az állomány 
nagysága a Mátra-Bükk-Cserehát vad-
gazdálkodási körzetben növekedett a 
legnagyobb mértékben 400 darabbal. 
A gímszarvas állományának növekedé-
sével egyenes arányban nőtt a gímszar-
vas által okozott erdőgazdasági rágás-
kár. Lőtt vad értékesítés: 113383 kg lőtt 
vad felhasználás 38866 kg.

DÁM: Megyénkben szabad terüle-
ten csak a Taktaközben található meg 
folyamatosan kis létszámú állománya. 
A 2012-es vadgazdálkodási évben sza-
bad területen 7 db, vadaskertben 17 
db került terítékre. Egyre gyakrabban 
figyelhetők meg Szlovákiából átkóbor-
ló egyedei Ózd és Sátoraljaújhely tér-
ségében.

ŐZ: A teríték nagysága 2012-ben 
5490 db, ami az üzemtervezési időszak 
első évében elejtésre került mennyisé-
get 14 százalékkal haladja meg. A terí-
tékadatok az őz állományának kismér-
tékű növekedését mutatják, ez azonban 
nem mondható el megyénk minden 

tájegységéről. A Mátra-Bükk-Cserehát 
vadgazdálkodási körzetben a terítékre 
került őzek száma, a 2007-ben elejtett 
1887 darabról 2252 darabra emelkedett. 
A Zempléni nagyvadas vadgazdálkodási 
körzetben gazdálkodó vadászatra jogo-
sultak véleménye alapján, állományának 
nagysága és ennek megfelelően a terí-
ték is folyamatosan csökken. A Zemp-
léni nagyvadas vadgazdálkodási körzet-
ben, a teríték hat év alatt 718 darabról 
669 darabra csökkent. A vad-gépjár-
mű ütközések következtében elpusztult 
őzek száma 162 darab, ami az összes 
vad-gépjármű ütközésben elhullott vad-
mennyiség 75 százaléka. Lőtt vad érté-
kesítés: 46483 kg, lőtt vad felhasználás 
29661 kg.

MUFLON: Az elejtett muf lonok 
száma 2012-ben 647 darab, ez a meny-
nyiség az üzemtervezési időszak kezdő 
évéhez viszonyítva közel 30 százalékos 
növekedést mutat. Megyénk két jelen-
tős tájegységéhez a Bükk-hegységhez és 
a Zemplén-hegységhez köthető muf-
lon terítékének nagysága a Bükk-Mátra-
Cserehát vadgazdálkodási körzetben 
található területeken stagnál, az elmúlt 
hat évben évi 150-155 darab között 
mozgott. A Zempléni nagyvadas vad-
gazdálkodási körzetben a muflon terí-
ték 349 darabról folyamatosan növeke-
dett, majd a 2012-es vadgazdálkodási 
évben elérte a 494 darabot. Lőtt vad 
értékesítés: 9266 kg, lőtt vad felhaszná-
lás 1795 kg.

VADDISZNÓ: A vaddisznó terí-
ték a 2007-ben elejtett 8299 darabról, 
a 2012-es vadgazdálkodási évben 15422 
darabra emelkedett. A vaddisznó terí-
téke az eltelt időszakban 85 százalék-
kal (!) nőtt. Aggodalomra adhat okot, 
hogy a vaddisznó teríték nagysága egy 
év alatt, robbanásszerűen 3840 darab-

bal emelkedett. A Tiszamenti átmeneti 
vadgazdálkodási körzetben, amely jel-
lemzően apróvadas vadászterületeket 
érint, a vaddisznó terítékének nagysá-
ga az üzemtervi időszak kezdetétől a 
háromszorosára emelkedett, 2012-ben 
elérte a 2753 darabot. A vadaskertek-
ben elejtett vaddisznók mennyisége 183 
darab.

Lőtt vad értékesítés: 404070 kg, lőtt 
vad felhasználás 246069 kg.

MEZEI NYÚL: A mezei nyúl teríté-
kének nagysága 2195 darabra csökkent. 
Az előző évben elejtett mennyiséghez 
viszonyítva ez 10 százalékos csökkenést 
jelez. A mezei nyúl teríték az üzemter-
vezési időszak kezdetétől egy rendkí-
vül alacsony szinten (2000-2200) sta-
bilizálódott. Elgondolkodtató, hogy a 
jellemzően apróvadas Tiszamenti átme-
neti vadgazdálkodási körzetben az elej-
tett vaddisznók mennyisége jelentő-
sen meghaladja a mezei nyúl terítéket. 
Mezei nyúl élő vad befogás, és értéke-
sítés: 325 db.

FÁCÁN: a fácán terítéke 7342 darab-
ra csökkent, ami az üzemtevezés kezdeti 
időszakához viszonyított 50 százalékos 
csökkenést jelent. A teríték csökkené-
se, valamint az állomány csökkenése az 
elmúlt évek fácán számára kedvezőtlen 
időjárásának, és a vaddisznó terjedésé-
nek köszönhető.

VÍZIVAD: Tőkés réce 1948 db, Veté-
si lúd 34 db, Nyári lúd 43 db, Szárcsa 
25 db.

RAGADOZÓK ÉS EGYÉB VAD-
FAJOK: Róka 3118 db, Borz 607 db, 
Kóbor macska 489 db, Kóbor kutya 
621 db, Aranysakál 23 db, Nyestkutya 
1 db, Mosómedve 2 db, Szarka 1924 
db, Dolmányos varjú 745 db, Erdei sza-
lonka 110 db.

ERDEI ÉS MEZŐGAZDASÁGI 
VADKÁR: A hazai kérődző nagyvadfa-
jok terítékének és állományának növe-
kedésével párhuzamosan nőtt az általuk 
okozott erdőgazdasági kár. A vad által 
az erdőgazdálkodásban okozott minő-

A KÖVETKEZŐKBEN A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KOR-
MÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGÁNAK VADÁ-
SZATI ÉS HALÁSZATI OSZTÁLYA RÖVID ÁTTEKINTÉST SZERETNE 
NYÚJTANI, A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN GAZDÁLKO-
DÓ 119 VADÁSZATRA JOGOSULT 2012/2013-AS VADGAZDÁLKODÁSI 
ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL. 
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ségi kárt szenvedett területek nagysága 
1698 ha. A vadászatra jogosultak által 
f izetett erdővédelmi bírság összege 
4.056.000 Ft. A kiszabott erdővédelmi 
bírságok összege a 2007-es évhez viszo-
nyítva több mint hatszorosára emelke-
dett. A vad által a mezőgazdálkodásnak 

okozott kár 2012-ben 69.507.000 Ft. A 
mezőgazdasági kár az eltelt hat évben 
a kétszeresére emelkedett.

VADTAKARMÁNYOZÁS: Az őszi 
és téli vadtakarmányozás során felhasz-
nált szálas takarmány mennyisége 954 

tonna. A vadetető helyekre és a szórók-
ra kijuttatott szemes takarmány meny-
nyisége 6137 tonna. A felhasznált lédús 
takarmányok elérték 3902 tonnát. 

 Pecze István
vadászati felügyelő

KÍNÁLATUNKBÓL:
Vadászfegyverek, lőszerek, kiegészítők; Kereső- és céltávcsövek;

Vadászruházat; Ajándéktárgyak; Bőrárúk és egyéb vadászati
felszerelések

Miskolc, Széchenyi u. 94. (Tulipán tömb)
(régi helytől mindössze 60 méterre)

Tel: 46/509-333; 30/929-4259
Nyitva: hétköznap 9.00 – 17.00 • szombaton 9.00 – 12.00

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

ÍÍ ÁÁÁ

MEGYÉNK LEGNAGYOBB VADÁSZ
ÁRUHÁZA ÚJ HELYEN, KIBŐVÍTETT
ÁRÚKÉSZLETTEL, MAGAS SZÍNVONALÚ
KISZOLGÁLÁSSAL VÁLTOZATLAN ÁRAKKAL
VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!
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Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete a Vadászszövet-
séggel közösen, megfelelő számú jelentkező esetében vadász-
kürtös tanfolyamot szervez. Az igényeknek megfelelően terve-
ink között szerepel alkalmankénti oktatás és többnapos, akár 
bentlakásos képzés megvalósítása is! Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését, kérjük jelezze felénk részvételi szándékát, hogy a 
tanfolyam szervezését elkezdhessük! Bővebb felvilágosítás: Mis-
kolc, Tas u. 18. 46/504-125; 30/239-4920

SZARVAS RAGU

Hozzávalók: 0,8-1 kg sovány szarvashús; olívaolaj; 150 
g kockára vágott bacon, lisztbe forgatva; 1 nagy, feldarabolt 
hagyma; 3 répa, hámozva, darabolva; egy marék borókabo-
gyó; 3dl vörösbor; 2 dl marha alaplé; kevés balzsamecet; 2 
evőkanál ribizli lekvár; 350 g főtt gesztenye; 1 kg édesburgo-
nya darabolva; 40 dkg gomba; 1 csokor kakukkfű, felaprít-
va; 40 g vaj; só; bors

Elkészítés: Melegítsd a sütőt előre 160°C-ra. Rakj olajat 
egy tűzálló, alkalmas tálba a tűzhelyre, és pirítsd meg a 
bacont. Utána a bacont tedd félre. Pirítsd meg a húst nagy 
lángon, majd azt is tedd félre. Vedd le a lángot, és pirítsd meg 
a hagymát, répát is. Add hozzá a bacont, a borókát, a bort, 
az alaplevet, a lekvárt és a balzsamecetet. Várd meg, hogy 
rotyogjon, majd vedd le a lángot és add hozzá a félretett 
húst és a gesztenyét. Gondoskodj róla, hogy ellepje a folya-
dék a húst. Ha felesleges zsír ül ki a tetejére, azt kanalazd le. 

Fedd le az edényt, és rakd a sütőbe egy órára a ragut. Ha 
lejárt az idő, akkor vedd ki és rakd rá a krumplit és gombát, 
és süsd további 30 percig. Keverd el a kakukkfüvet a vajjal, 
sózd, borsozd, majd rakd rá a krumplira, gombára. Pirítsd 
ezután az egészet fél óráig, fedő nélkül, amíg megbarnul a 
krumpli. Jó étvágyat!

VADÁSZTÁBORVADÁSZTÁBOR
Az OMVK BAZ megyei Területi Szervezete

június 16-23-ig ismét megrendezi nyári vadásztáborát, 
mely mottójául az idén „AZ ERDŐ HANGJAI”

címet választotta. 

Bővebb információ: Bótáné Batta Olga 30/637-5455

VADÁSZKÜRTÖS VADÁSZKÜRTÖS 
TANFOLYAMTANFOLYAM
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