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Elsőként augusztus 3-án a Bódvavölgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére és szerepvállalásával Edelényben,
a Művelődési Házban és környezetében
került sor erre a Borsodi Vadászkamara
és Vadászszövetség szervezésében.
Mindenekelőtt kijelenthetjük, hogy
nagyszerű hangulat és rengeteg látogató jellemezte a rendezvényt. Az épület
színháztermében többszáz agancsot,
agyart, különféle trófeát és számtalan
vadászati eszközt csodálhattak meg az
érdeklődők. Emellett az előtérben dr.
Kun Edit, Dedinszky Márta és a Muray
Galéria által készített festmények, egy
fotókiállítás és könyvbemutató, vásár is
csábította a vadásznap vendégeit, látogatóit. Ezen felül az épület egy másik
termében díszmadár és hüllőkiállítás is
várta az érdeklődőket.
A benti kiállításokon túl a kitelepülő vadgazdálkodók egy szabadtéri trófebemutatót, „Vadászok Utcáját”
is megvalósítottak, ahol szintén óriási volt az érdeklődés, ami nem csoda,
hiszen minden csapat igen kitett magáért, büszkén mutatta be a területén elej-
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tett bikák, bakok agancsait, kanok agyarait vagy éppen a társasvadászatokról
készült fotókat, emlékeket.
Persze ez a sétány nem csak a kiállítás miatt volt népszerű, hanem a
vadételfőző versenynek köszönhetően,
a finomabbnál finomabb, íncsiklandó
étkek és az árnyékot adó fák miatt is.
A rekkenő hőséget, főként jó baráti társaságokban itt könnyen lehetett
viselni, ami látszott is, hiszen a kitelepülő csapatokat a sötétség sem tántorította el, a sátrak között még késő este
is szólt az énekszó.
A napközbeni programok a hagyományoknak megfelelően zajlottak. A reggeli ökumenikus istentisztelet előtt egy
saroglyán, vérebes díszkísérettel a térség
vadgazdái két őzbakot helyeztek terítékre. Ez után az ünnepi köszöntések következtek, amikor is dr. Székely László, az
OMVK alelnöke, a megyei vadászati
szervezetek elnöke, Molnár Oszkár, Edelény város polgármestere, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Pechtol
János az OMVK főtitkára, az OMVV
ügyvezető elnöke köszöntötték a rendezvényre kilátogatókat.
Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések, elismerések átadására, a megyei vadászzászló szalagozására, majd az új vadászok avatására került
sor.
A hivatalos programok után délután nagyszámú közönség előtt színpadra léptek a vadászkürtösök, citerások, mazsorett csoport, női és férfi
népdalkórus tagjai valamint egy látás-

sérültekből álló együttes is. Rengetegen
voltak kíváncsiak a szarvasbőgés imitációra és az agarasok, vizslások, vérebesek bemutatóira is. Nagy tapsot kaptak
ezen kívül a solymászok és lovasok is,
akik szintén igen népes közönség előtt
mutathatták be tudományukat.
A nap végefelé a vadételfőző verseny eredményhirdetésére került sor,
ahol az Irota és Környéke Földtulajdonosi Közösség vitte a prímet. Második
helyezést ért el a Bőcs és Vidéke Vadásztársaság, harmadik lett a Bódvavölgye
Vadásztársaság, különdíjban részesült a
Tornavidéke Vadásztársaság és HunorDiana Egyesült Vadásztársaság. A színpadi programokat a Kódex Trió nevű
zenekar koncertje zárta.
*****
Időben a második megyei vadásznapi rendezvény augusztus 31-én Bükkzsércen, az Agit-tetőn zajlott a XII.
STIHL Országos Favágóverseny társrendezvényeként.
„Zsércen akkor lenne legközelebb
ennyi ember, ha özönvíz lenne délen”
mondta egy ember vasárnap a bontás
közben, ami valóban nagyon találó,
mert a több hektár területen fekvő rendezvényhelyszín egész nap kivétel nélkül
többezres látogatóközönséget vonzott.
Köszönhető ez a profi szervezőgárdának, Bükkzsérc lakosságának és a két
nagyszabású program, a megyei vadásznap és országos favágóverseny eseményeinek összehangolásának.
A széles, egész napos programkínálat miatt a vadásznap hivatalos része – a
hagyományoktól eltérően – igen korán,
már fél kilenckor elkezdődött. Ekkor a
Hubertus – ökumenikus istentiszteletet követően három őzbak került terítékre, melyeket a megyei vadászzászlóval együttesen kürtszó alatt helyeztek el
a nagyszínpad pódiumán.
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Ezt követte az ünnepélyes megnyitó,
ahol dr. Székely László kamarai és szövetségi elnökünk, Vasas Csaba Bükk
zsérc község polgármestere, Bakon
Gábor a Stihl Kft. ügyvezető igazgatója és Szabó Ferenc a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és
Vadászati Főosztályvezető helyettese
szólt a vendégekhez, látogatókhoz.
A megnyitót követően kitüntetések
átadására került sor, ahol mind országos, mind megyei kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak.
Nem maradhatott el a programok
közül a megyei vadászzászló felszalagozása, és az új vadászok avatása sem.
Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a fakitermelő bajnokság döntője,
ahol több mint 50 csapat mérhette össze
tudását különféle versenyszámokban.
Bükkzsérc megyehatáron lévő földrajzi elhelyezkedése felkínálta a lehetőséget, ezért a helyiek megszólították a
Heves megyei szomszédos erdészetet
és vadászatra jogosultakat is, aminek
köszönhetően 13 vadászatra jogosult és
5 nem vadászó civil csapat sátrai alatt
is jónéhány bográcsban és szabadtűzön
főttek, sültek a finomabbnál-finomabb
illatot terjesztő vadból és/vagy erdőnmezőn készült ételek.
De nem csak az illatok vonzották itt
a látogatósereget, hanem az a szabadtéri trófeabemutató is, amelyet másutt
ugyan már sikerült megvalósítani, de a
Bükkzsércre látogatók ezzel a fajta kiállítással itt még nem találkozhattak. Jól
lehet erre a programra is definiálni a
„Vadászok utcája” kifejezést, hiszen a
kialakított sétány mindkét oldalán,
közvetlenül a kitelepült társasági sátrak között-mellett igen impozáns agyarakban, csigákban és agancsokban gyönyörködhettek az érdeklődők. Ez a fajta
bemutató nagyon jó hangulatot adott,
amelyet még csak fokozott a távolból
hallható motorfűrészek hangja, a fejszék csattogása és az időnként felharsanó szurkoló közönség libabőröztető
üdvrivalgása.
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Délután háromkor fejeződött be a
favágóverseny, amelynek összegzését
követően került sor mind ennek a programrésznek, mind a vadételfőző versenynek az eredményhirdetésére. Ekkor
Tállai András önkormányzati államtitkár összegezte a látottakat és gratulált a
helyezetteknek. Külön öröm számunkra, hogy az ország minden részéből
érkező csapatok közül a legelőkelőbb
helyet, az első helyezést az Északerdő
ZRt. egyik csapatának sikerült megszerezni, így ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára és vehették át a XII. STIHL
Országos Fakitermelő bajnoki címet.
A vadételfőzésben első helyezést ért
el a Tardi II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság, megelőzve a Bükkábrányi Diána
Vadásztársaságot, a Sály-Borsodgeszt
FTVK-t, valamint a különdíjas Kisgyőri
Vadásztársaságot.
Az eredményhirdetés után a Stihl
színpadon Timbersports bemutató zajlott, melyre olyan tömeg volt kíváncsi,
hogy a későn érkezőknek be kellett érni
azzal, hogy a színpadtól 15-20 méterre
tudnak csak megállni. Itt az egyik leglátványosabb produkció az volt, amikor a versenyzőnek először vállmagasságban kb. 10 cm mély „zsebet” kellett
fejszével a törzsbe vágnia. Ebbe helyezte az első pallót, amire ráállva alakította ki a második, kb. 2 méter magasságban lévő mélyedést. Az ebbe elhelyezett
második pallóról kezdte meg a versenyző a csúcsra rögzített, kb. 40 cm átmérőjű tuskó fejszével történő elvágását,
mely mindössze pár másodpercet vett
igénybe.
A közel egy órás bemutató után újra
a nagyszínpadé és az az előtti téré volt a
főszerep. Elsőként a solymászok, majd
a vadászkutyások, majd őket követően a Bükkzsérci népdalkórus és néptánccsoport tagjai ragadtatták tapsra a
közönséget. Volt ezen felül könnyűzenei koncert, majd este kilenckor tűzijáték és hajnalig tartó utcabál igen kitartó és szórakozó közönséggel.
A mindkét megyei vadásznapi rendezvényre elmondható sokszínű ese-

mények sorozata, az ehhez csatlakozó óriási érdeklődés, valamint a kiváló
hangulat biztos alapot ad arra, hogy
mindannyiunk nevében kijelenthessük:
Megérte ennyi energiát belefektetni!
Köszönet ezért a szervezőknek, segítőknek és a résztvevő látogatóknak!
Tóth Á. Dénes
megyei fővadász
A rendezvényekről készült fotókat
megtekinthetik a
www.borsodivadasz.hu
honlapunk „Fotógaléria”
menüpontjában

A megyei vadásznapok
során átadott kitüntetések:
- Magyar Vadászatért Érdemérem:
Kadlecsek János
- Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:
Perkupai Egyetértés Vt.
- Nimród érem: Lovas Ottó, Józsa
László, Tőkey József, Vasas Benedek
- OMVK aranyérem: Tóth Á. Dénes
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vadászatáért érdemérem:
Dr. Székely László, Szaniszló Sándor
- Hubertus Kereszt arany fokozat:
Tóth Bálint, Dr. Mecser Tamás, Orbán
Zoltán, Farkas Endre, Pócsi Géza,
Szente Imre, Dr. Török Pál
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Módosult

a vadászati törvény

Vadász Hírmondó

Módosult

a vadászati törvény

A Magyar Közlöny 96. számában,
2013. június 13-án jelent meg a vadászati törvény módosítása. (2013. évi
LXXXII. törvény)
A jogszabálymódosítás értelmében
a vadászvizsga bizottságok tagjainak
a továbbiakban a törvény szerint nem
kell felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel rendelkezniük. Emellett a Vidékfejlesztési Miniszter a vizsga rendje és
tartalma mellett szabályozhatja a felkészítő tanfolyamok szabályait, szervezésének feltételeit is.
Korábban a törvény értelmében
problémát jelentett az íjászok, solymászok esetében a fegyvertartási engedéllyel való rendelkezés is. A módosítás szerint vadászlőfegyverrel vadászó
vadász esetén kell csak vadászlőfegyvertartási engedéllyel rendelkezni.
A törvény alapján hatályát veszti a
Vtv. 93. §-a és a 100. § (1) bekezdés
c) pont 28. alpontja is, így nem ez a
törvény fog a jövőben rendelkezni az
Országos Vadgazdálkodási Tanácsról és
a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokról.
A törvényjavaslat indoklásában az volt
olvasható, hogy a tanácsokkal kapcsolatos kérdéseket kormányhatározat szabályozza.
Ezen kormányhatározat szerint
(június 28-tól hatályos) a vadgazdálkodási tanácsok, mint véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületek 12-13
tagúak lesznek, a megbízások 3 évre
szólnak, a tagoknak nem jár sem tiszteletdíj, sem költségtérítés.
A jogszabály szerint az Országos
Vadgazdálkodási Tanács (OVT) a
vadgazdálkodásért felelős miniszter
felkérésére
a) elősegíti a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához fűződő közérdek
közötti összhang megteremtését;
b) véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő szakmai kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekről;
c) javaslatot tehet a vad és élőhelyének védelmével, a fenntartható
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gazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatásokkal, a vadgazdálkodási képzéssel, továbbá a vad és élőhelyének védelmével, fenntartásával és
kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban;
d) megtárgyalja a vadgazdálkodást
érintő egyéb időszerű kérdéseket.”
Az OVT személyi összetétele:
„a) a vadgazdálkodás szakterületén
feladatkörrel rendelkező Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti egységei
képviseletében összesen öt fő;
b) a vadászat és vadgazdálkodás
érdekképviseleti, köztestületi szervezetének egy-egy képviselőjéből együttesen legfeljebb három fő;
c) a vadgazdálkodás felsőfokú oktatási-kutatási intézményei képviseletében megbízott szakemberek, összesen
négy fő;
d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviseletében egy fő.”
Ami a Területi Vadgazdálkodási
Tanácsokat (megyei) illeti, ezek – szintén a miniszter felkérésére –saját megyéjükben, a helyi adottságok ismeretében
folytatják ugyanazt a tevékenységet,
Június 1-jén Várpalotán tartotta a Vadászati Kultúra Napját a
Vadászati Kulturális Egyesület, ahol
megyei elnökünk országos elismerésben részesült.

mint az OVT, azonban nem nyilvánítanak véleményt jogszabálytervezetekről.
Ennek személyi összetétele:
a) a területi vadászati hatóság képviseletében három fő;
b) a területi erdészeti- és természetvédelmi hatóság képviseletében egy-egy
fő;
c) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseleti, köztestületi szervezeteinek képviselői, együttesen legfeljebb két fő;
d) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseletének javaslata alapján egy fő, a természetvédelmi hatóság
javaslata alapján egy fő, a területi vadászati hatóság javaslata alapján három
fő megbízott szakember az adott térség vadgazdálkodási szakértői képviseletében.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadászati közéletének fellendítéséért és
működtetéséért, valamint természetesen a Vadászati Kulturális Egyesület
támogatásáért.

A VKE évente egyszer, egyetlen
személynek adományozott elismerése
az „Aranygyűrű”.
A rendezvényen ezt a rangos kitüntetést dr. Székely László vehette át, a
vadászati kultúra fejlesztése és terjesztése érdekében kifejtett több évtizedes
tevékenységéért, a vadászati közéletben betöltött szerepéért, a vadászat,
vadgazdálkodás elfogadottságának
elősegítéséért, a vadászati rendezvények támogatásáért és sikeres lebonyolításáért, ezen keresztül a vadászat kommunikációjának érdekében
végzett munkájáért, érdekképviseleti
tisztségviselőként elért eredményeiért,
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Rendészeti

feladatok
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Hivatásos

vadászok rendészeti
feladatokkal kapcsolatos teendői
Június 3-án megjelent a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így a
hivatásos vadászok – szolgálati igazolványával és jelvényével összefüggő szabályozása a Magyar Közlöny 87. számában.
A 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 9.
számú melléklete szerint:
- az igazolvány ID-1-es méretű
(85,60x53,98 milliméter), melegen laminált, műanyag kártya, benne egy 30x24
milliméteres arcképpel;
- a jelvény 80 milliméter magas, 60
milliméter széles, ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat,
alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet. Ez zöld
alapszínű jelvény, közepén jobbra néző
szarvasbika fejalakjával, amelyet jobbról és balról félkört alkotó, négy-négy
darab tölgyfalevél díszít. Az alsó részén
„HIVATÁSOS VADÁSZ” felirat látható. A jelvény fekete bőralátéten rögzített, amely gombolásos kivitelű.
Adminisztráció új hivatásos vadász
esetében:
A vidékfejlesztési miniszter új rendelete módosította a Vhr. 34. paragrafusát
is. A módosítás értelmében a vadászati
hatóság a vadászatra jogosult kérelmére
veszi nyilvántartásba a hivatásos vadász
jelöltet, és erről igazolást ad. Ezzel az
igazolással fordulhat a jogosult a rendőrséghez, hogy a vadőr megkapja az
igazolványt és a jelvényt.
Miután ez kész, 15 napon belül
már neki személyesen kell elmennie a
vadászati hatósághoz, hogy mindkettőt
bemutassa, és a hatóság pedig a sorszám
alapján nyilvántartásba vegye. A hivatásos vadász ekkor teszi le esküjét a hatóság előtt, ami után megkapja a szolgálati
naplót. Ezután kezdheti meg a munkát.
A továbbiakban a vadászatra jogosult
a vadőr alkalmazásának megszűnéséről
15 napon belül a vadászati hatóságot,
míg alkalmazásáról, szolgálati helyéről
és alkalmazása megszűnéséről – szintén
15 napon belül – a területileg illetékes
rendőrséget, illetőleg a megyei vadászkamarát köteles tájékoztatni.
Adminisztráció már alkalmazásban
álló hivatásos vadász esetében:
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A rendőrhatóságtól átvett új szolgálati igazolvány és jelvény esetében a
régieket (annak érvénytelensége miatt)
15 napon belül le kell adni a vadászati hatóság részére! A hatóság az új igazolványt lefénymásolja, a jelvényszámot
és fegyvertartási engedély számot pedig
nyilvántartásába rögzíti!
A rendeletmódosítás érinti a felsorolt szolgálati felszerelést is: a „könnygázszóró palack” helyett „az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz”
szerepel. A vadászati hatóságnak ezentúl csak a szolgálati napló elvesztését
kell bejelenteni.
Az előzőeken túl, - ahhoz, hogy a
jogkörök bővülésével járó tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a jogszabály kötelező, vizsgához kötött
képzést is előírt.
Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak tanfolyamra is be kell iskoláznia!
A képzések 2013. szeptember második hetétől indulnak, és december közepéig tartanak.
A képző szerv kétféle képzést indít,
melynek kiválasztása tetszőleges, azonban minden tanfolyam az MRSZKI

(Miskolci Rendészeti Szakközépiskola)
objektumában kerül végrehajtása.
I. típusú képzés: Ez egy 5 napos
képzés, melynek első 3 napja tantermi,
elméleti képzés, 2 napja pedig gyakorlati képzés. Az ötödik napon kerül sor
a vizsgára.
II. típusú képzés: Ez egy 2 napos
képzés, melynek első napján 12 óra gyakorlati képzés van, a második napon
4 óra gyakorlat, ezt követően pedig a
szakmai vizsga. Ebben az esetben az
elméleti tananyagot (első 3 nap) online,
azaz számítógép és internet segítségével, napi több órás otthoni elfoglaltsággal sajátíthatják el a jelentkezők.
A tanfolyami jelentkezés estében
elsőként a regisztrálást kell végrehajtani
a www.rvv-rvki.hu oldalon. A regisztrálást követően, a megadott e-mail címre
jön egy üzenet, és az abban lévő linkre rákattintva lesz a regisztráció sikeres.
A sikeres regisztráció után az
MRSZKI (Miskolci Rendészeti Szakközép Iskola) valamelyik meghirdetett
képzésére, időpontok szerint már lehet
is jelentkezni.
Amennyiben bárkinek kérdése lenne a leírtakkal, képzésekkel
kapcsolatosan, hívja vadászkamarai
szervezetünket! Készséggel állunk
rendelkezésre!
Tóth

Klasszikus Sertéspestis

monitoring

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának felhívása:
A klasszikus sertéspestis (KSP) monitoring mintaszámait minden vadászatra jogosult a www.borsodivadasz.hu honlap, „Archív” menüpont 06.11-ei
bejegyzésében megtekintheti. Ebben a táblázatban a vadászatra jogosult neve
mellett szereplő mintaszám a 2013/2014. vadászati évben összesen teljesítendő,
de 2013. december 15-ig vizsgálatra küldendő mintaszámot jelenti.
A kötelező mintaszámok meghatározásakor a megyei vadászati hatóság
szakvéleményét vettük figyelembe.
A fenti kötelezettségről valamennyi érintett vadászatra jogosult társaság
elnöke Igazgatóságunk központjától postai tértivevényes levélben közigazgatási határozatot kapott.
A 2013/2014-es vadászati évben azon jogosultaknak nincs vaddisznó KSPre vonatkozó mintavételi kötelezettsége, amelyek neve az alábbi táblázatunkban nem szerepel.
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Térségi

vadásznapok
egyéb vadászati rendezvények

Fűzérradvány
A putnoki vadásznapot követő
hétvégén, május 11-én, szombaton a
fűzérradványi Károlyi-kastély parkjában,
immáron V. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Vadételfőző Verseny és Térségi Vadásznap.
„A füzérradványi erdők ölelte Károlyi-kastély kívülről ugyan a romantika hangulatát őrzi, ám pompás termeiben hamisítatlan itáliai reneszánsz és
kora barokk belsőépítészeti részletek
fogadják az érkezőket. Míves kőfaragványai, márványkandallói, ajtókeretei,
domborművei 16-17. századi firenzei
mesterek munkái, amelyek hajdan itáliai reneszánsz palotákat díszítettek. A

kastélypark emellett hazánk egyik legkülönlegesebb klímájú és hangulatú,
hatalmas tájképi angolkertje, amelyben
akár többórás sétára is indulhatunk
anélkül, hogy egy útszakaszt kétszer is
érintenénk. A park területét a 19. század közepén ültették. Ebből az időből
való a patak partján álló két óriási platánfa is, amelyek az ország legnagyobb
példányai közé tartoznak. A park külső,
erdészeti kezelésben lévő részét a 19-20.
század fordulóján ültették be változatos
összetételű fenyőcsoportokkal. A kastély déli homlokzata előtt ekkor készült
a teraszos franciakert, ahonnan csodálatos panoráma tárul a látogatók elé.”
– írják a Forster Gyula Műemlék Központ honlapján.

gáltatási Központ elnöke, dr. Székely
László, az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke, a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke valamint
Cserép János, az Északerdő ZRt. nyugalmazott vezérigazgatója köszöntötte.
Őket követte méltató szavaival Pandák
Pál, Fűzérradvány község polgármestere, aki egyben megnyitotta a vadásznapi rendezvényt.
A köszöntőket követően a megyei
vadászok zászlaja alatt az új vadászok
tettek esküt a vadászat-vadgazdálkodás
ápolására, a hagyományok őrzésére és a
vadállomány védelmére.
Ezután a tavalyi évben a Vadászkamara által alapított, kiváló ifjú Nimród
Vándordíj átadására került sor, amit
idén Németh Gábor vehetett át.

A hivatalos programok után a színpadon vadászkutya bemutató, néptáncbemutató, a kastélyparkban pedig a
számtalan főzősátor mellett szabadtéri
trófeakiállítás, ásványbemutató és vásár,
gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és egy alpintechnikai bemutató zajlottak.
Mindeközben a kastély Hubertustermében dr. Lenár György, az „Eltékozolt kisvasút” című előadásában ismertette meg az érdeklődőkkel a Zempléni
erdei vasút és a Károlyi uradalom hegyközi vasútjának történetét. Őt követte
előadásával Kaczúr András, aki a vérebezés rejtelmeibe vezette be a jelenlévőket.
Ugyan a vadásznap eseményei a
főzőverseny eredményhirdetésével és a
díjkiosztással a délután folyamán lezárultak, azonban a főzősátrak alatt a
baráti beszélgetések, a kellemes hangulat és jókedv estébe nyúlóan tartott.
Ezúton is köszönjük a szervezők,
rendezők áldozatos munkáját, segítségét!
Tóth

Az írás valóban helytálló, ezért nem
is lehetett volna alkalmasabb helyszínt
találni arra, hogy a hegyközi vadászok
itt ünnepeljenek egy vadételfőző verseny és térségi vadásznap keretében.
A rendezvényen megjelenteket
Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szol-
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SátoraljaújhelySzéphalom
2013. június 22-én került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmon a XI.
Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny. A versenyre idén a korábbi kategóriák mellett először lehetett halétel
kategóriában is nevezni, 17-en éltek is
az új lehetőséggel.
A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel kategóriákban is szép
számmal mérettették meg magukat a
vállalkozó kedvű versenyzők, nehéz feladat elé állítva a Mátyás Rudolf Oscardíjas mesterszakács által vezetett zsűrit.
A rendezvényen a Zempléni-, az Abaúji és Bodrogközi régió vadásztársaságain kívül több vadásztársaság vett részt a
szomszédos Szlovákiából, egy az erdélyi
Sóváradról érkezett, egy pedig Szerbiából, Óbecse városát képviselve.
A rendezvény egyik fő látványossága
volt az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Szervezete irányításával, a helyi vadásztársaságok által kialakított „Vadászok
utcája”, melyet reprezentatív trófeakiállítás tett nem minden napi látványossággá az érdeklődők számára.
A jó hangulatban zajló eseményen
megrendezésre került a II. Széphalmi
Favágó Verseny, ahol fanyűvő hölgyek
és urak is próbára tették magukat. A szabadtéri színpadon mazsorett- és néptánc
csoportok, amatőr színjátszók, és a felvidéki Kilowatt zenekar szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget. Kafka György
solymász, ragadozó madaraival tartott
bemutatója a nap egyik kiemelkedő eseménye volt. A főző- és pálinkaverseny
győztesei nagy örömmel, önfeledten vették át jól megérdemelt díjaikat, az egyedi Hollóházi kupákat, illetve egy-egy 5
puttonyos Tokaji Aszút.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, a nap végén mindenki
elégedetten és élményekkel gazdagodva térhetett haza erről a gasztronómiai-kulturális, és nem utolsó sorban a
vadászati kultúrát is népszerűsítő programról.

Vadásztársaság Sárospatak. Szarvasborjú rókagombával, túrós sztrapacskával.
III. helyezett Óbecsei Vadásztör
pikék Szerbia. Parázs ágyban sült vadhús.

Különdíjasok: Bodrog Vadásztársaság Sátoraljaújhely. Vaddisznópörkölt.
Spartacus 2007 Vadásztársaság Sátoraljaújhely. Vaddisznópörkölt.
Molnár Levente

IV. Zempléni
Családi Lövésznap
Augusztus 10-én immáron negyedik alkalommal került megrendezésre
az Északerdő ZRt. Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén, ahol a korábbi
évekhez hasonlóan hivatásos vadászok,
sportvadászok és erdészek mérhették
össze lövésztudományukat.
Az igaz, hogy idén szerényebb
körülmények között került megrendezésre ez a nap, de mégis a kedvező időjárás és a helyszín idevonzotta a helyi
és a visszajáró vadászbarátokat.
A regisztráció után bőven akadt
lehetőség a gyakorlásra és tanakodásra, hogy idén ki lesz a bajnok. A 42
jelentkező 2 helyszínen 3-3 pozícióból
lőhette a korongokat. Természetesen a
hölgyek számára is adott volt a lehetőség, amellyel éltek is és nagyon eredményesen teljesítettek. A felnőttek mellett

pedig a gyermekek sem unatkozhattak,
ők számítógépes virtuális vadászatban
mérhették össze tudásukat.
A versenynek nem kis tétje volt,
hisz felnőtt kategóriában értékes vadkilövések kerültek kiosztásra, amelyet
Czucor Tamás, a Hernádmenti FTK.
elnöke, Fajger István, a Hernádvölgye
VHE elnöke, valamint Buday Péter
Erdészeti igazgató, mint magánszemélyek ajánlottak fel. Az eredményesen
szereplő gyerekek hasznos ajándékcsomagokkal térhettek haza.
Igaz volt a mondás erre a napra is,
miszerint, a lövészet, a korongozás a
jókedvről, vidámságról, barátságról és
egy kis tapasztalatszerzésről szól.
Ezúton is köszönettel tartozunk
Buday Péter és Szabó János lövészetvezetőknek az egésznapi kitartásukért!
Szemán Jenő

A verseny helyezettjei
vadász kategóriában
I. helyezett: Sóváradi vadászok
Erdély. Töltelékes káposzta vaddisznó
csülökkel.
II. helyezett: Zempléni Hubertus
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Beszámoló az OMVK B.-A.-Z. Megyei
Területi Szervezet 4 éves tevékenységéről
Kamarai Alapszabályunk értelmében
az idén ősszel kamarai választásokat kell
tartani, mivel a korábbi tisztújítás óta eltelt egy négy éves időszak. Egy ilyen ciklus
végén mindenképpen szükséges számvetést tenni, hogy áttekintsük mire is jutottunk célkitűzéseink megvalósításában
azért is, hogy alapot adjunk a következő
időszak feladatainak meghatározásához.
A 2009 évbe kezdődő jelen ciklus fő
irányát – ráépítve a megelőző négy évre
meghirdetett „folyamatosság és megújulás”
eredményeire – a megyei Küldöttgyűlés a
„cselekvő aktivitás” programjaként határozta meg. Ennek keretében célul tűztük
ki a hatékony érdekérvényesítés (országos
és helyi), a sokszínű vadászati közéleti aktivitás, a tudatos szakmaiság (képzés, továbbképzés), a távlatos ifjúsági program,
az emberközeli közösségi élet, hagyományőrzés, hatásos nyilvánosság megvalósítását,
mindezeket természetesen a Vadászkamara és a Vadászszövetség közötti cselekvő
egységében.
Az elmúlt négyéves időszak alatt
mindezek figyelembe vételével számos
új, dinamikus elemet igyekezett a területi szervezet vezetése beépíteni a kamara
munkájába. Úgy véltük, hogy a vadászati közélet és kultúra, vadgazdálkodásunk
szakmaisága, érdekvédelmi tevékenységünk, és maga a Vadászkamara is an�nyit ér, amennyi és amilyen tartalommal
megtöltjük! A társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk azon múlik, hogy
milyen tenni akarással és szakmai tisztelettel képviseljük érdekeinket.
Az előzőeket is figyelembe véve az
elmúlt években egy nagyon sokrétű, a
tagság és a társadalmi környezet által is
támasztott elvárásnak kellett megfelelni.
Ez a közfeladatok megszervezését, a szervezeti élet megfelelő kialakítását, működtetését, az érdekvédelmi munkák előtérbe
helyezését és a vadászati közélet minél
színvonalasabb biztosítását is jelentette.
Ezen munkánkról - bár egy négyéves
tevékenységről teljes áttekintést adni egy
rövid cikk terjedelmében lehetetlen – az
alábbiakban próbálunk számot adni a különféle feladatok megismertetésével.
Közfeladatok
A Kamara köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami
feladatokat lát el, átengedett állami be-
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vételekből. Másrészről egy törvény által
előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező szervezet, amely a Vidékfejlesztési
Minisztérium felügyelete alatt áll.
A kamara közfeladatként elsősorban
a vadászjegyek kiadását és érvényesítését,
a vadász baleset- és felelősségbiztosítás
megkötését végzi, továbbá szervezi az állami vadászvizsgát, a vadászkutya alkalmassági vizsgát és vadhúsvizsgáló képzést.
Az állami feladatokon túl, képviseli a hivatásos vadászok érdekeit.
A Tas utcai székház mindehhez biztos
hátteret és otthont nyújt. A számítógépes
nyilvántartásunknak, programjainknak köszönhetően a legnagyobb ügyfélforgalmú
vadászjegy érvényesítés is zökkenőmentesen és várakozás nélkül zajlik.
Megyei kamarai szervezetünk taglétszáma évekre visszamenőleg közel azonos, jelenleg 3751 fő, melyből 3481 fő a
sportvadász, 270 fő pedig a hivatásos vadász osztály tagja. Évente átlagosan 200 új
vadász vizsgáztatását szervezzük meg. A
négy éves ciklus alatt, lapzártánkig 780 jelentkezőből 378-en tettek sikeres vizsgát és
váltak tagjává a megyei vadásztársadalomnak. Tagnyilvántartásunk naprakész, az
előírásoknak teljes körűen megfelel. Tagjaink nagyon kedvezően, évekre visszamenőleg 1000 Ft-ért (2013-tól kétféle biztosítás
/1000 és 2000 Ft/ közül is lehet választani)
köthetik meg az éves vadászfelelősség-,
és balesetbiztosításukat a Groupama
Garancia Biztosítóval. Ezen túlmenően a
megyénkbe érkező külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást kötni,
segítve ezzel a vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi tevékenységét.
2011. óta már a kamara területi szervezetei értékesítik a vadászatra jogosultak felé
a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad
gyűjtőigazolásokat is. Ezen dokumentumok nyilvántartása naprakész, az Állategészségügy felé mindig időben, határidőre
megtörtént az elszámolás, átjelentés.
Vadászkutya alkalmassági vizsgát
a ciklus során több alkalommal rendeztünk, ahol 49 vadászeb tett sikeres VAV
vizsgát.
Továbbképzések-szakfeladatok
Vadhúsvizsgálók részére a továbbképzést a ciklus alatt a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtartottuk. A
képzésen több mint 240 fő vett részt.

A továbbképzés mellett az évek alatt
Szabolcs és Nógrád megyével egyeztetve,
velük közösen több esetben alapképzést
és vizsgáztatását is megvalósítottunk.
Minden év során hivatásos vadászaink részére neves, országos szakelőadók
bevonásával továbbképzéseket valósítunk
meg. A továbbképzések mellett folytattuk a már hagyományos hivatásos vadászok „zöldbetűs” vadásznapját, amikor is
a szakmai programok mellett versenyt is
megszerveztünk. Első helyezést elért versenyzőink minden alkalommal képviselték
megyénket az országos megmérettetésen is.
Kérdőíves felmérést készítettünk a
hivatásos vadászok munka és életkörülményeiről, melyet kiértékelve felhívtuk a vadászati hatóság figyelmét, hogy
melyek azok a pontok, amely ellenőrzése és megkövetelése fontos feladat az alkalmazó vadászatra jogosultak esetében.
Minden évben rendszeresen, az éppen
aktuális témában vadgazdálkodói konferenciákat, szimpóziumokat is szervezünk, melyre a hivatásos vadászokon
kívül minden sportvadászt és érdeklődőt
is szeretettel vártunk.
Részvételünkkel és támogatásunkkal a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán „A vadászat aktuális jogkérdései” című tudományos konferencia is
zajlott. A rendezvényre az országban első
alkalommal került sor, ami jól példázza,
az egyetem kiemelkedő vadászati jogi oktatási kezdeményezéseit. A konferencia
anyagáról megjelent szakmai kiadványt is
támogattuk.
Vadászati közélet vadászati kultúra
A törvényes szervezeti működtetési rendszer, az érdekképviseleti munka és
a közfeladatok ellátása mellett az elmúlt
években egy igen sokszínű, sokrétű, sokakat érintő és megérintő vadászati közélet aktivitást sikerült teremteni, amely
véleményünk szerint nagy eredmény, hiszen a megye vadászainak igen széles körű
elégedettsége mellett országosan is a legaktívabb, legsokoldalúbb megyének minősítették ez irányú tevékenységünket, ami a
megye vadásztársadalmát jogos büszkeséggel töltheti el.
Tudtuk és tudjuk, hogy sok egyéb mellett továbbra is nagy igény és érdeklődés
van sok új elemre, új színfoltra. Ez mo-
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tivált bennünket a különféle rendezvények megvalósítása kapcsán, és az, hogy
a megye összes vadásza részére nyújtsunk
szakmai programot, különféle eseményt,
vagy éppen kikapcsolódást.
A legnagyobb kulturális rendezvényeinket, a megyei vadásznapokat minden évben a megye más-más helyszínén
rendezünk meg a vadászó és nem vadászó társadalom számára. Az elmúlt négy
évben 29 vadásznap került megrendezésre
a megye legkülönbözőbb térségeiben, melyek közül hét helyszínen immár rendszeresen évről-évre visszatérően szerveznek a
helybéli vadászok.
A vadásznapokon zajló állandó és
kísérő programok mellett már hagyományosan minden évben vadászati és
trófeakiállítást is megvalósítottunk, egy
erdei-mezei életkép kiegészítésével együttesen. A tavalyi évtől kezdődően ez a
benti kiállítás, úgynevezett „Vadászok utcája”-ként definiált szabadtéri bemutatóval is gazdagodott. Akár a benti, akár
a kinti kiállításokat nézzük, elmondható, hogy többszáz agancs, agyar és szarv
kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb népszerűségnek örvend. Ezen
kiállítások nagyon sok hivatásos és sportvadász segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, ezért ezúton is köszönjük
önzetlen segítségüket. Megyei vadásznapjaink mellett minden évben nemzetközi
és térségi vadásznapokat is rendeztünk.
Az elmúlt években többféle, összesen 11
alkalommal, ifjúsági programok is megszervezésre kerültek. Hivatásos vadászok
továbbképzésével egyidejűleg a gyermekeik részére foglalkoztatókat szerveztünk.
Hasonló jellegű vadászati témájú képzőművészeti foglalkozásokról a vadásznapok
során is gondoskodtunk. Emellett természet és vadászat iránt érdeklődő gyerekek
részére buszos kirándulásokat valósítottunk meg. Bekapcsolódtunk iskolai
programok során szervezett gyermekkirándulásokba is. Szarvasbőgő-, barcogó- és
madárgyűrűző táborokat koordináltunk,
támogattunk.
Ezeken felül rendszeresen egyhetes
bentlakásos táborok kerültek megszervezésre több esetben Telkibányán, de
ezen felül Aggteleken és Szögligeten is.
Idén már napközis jellegű táborozást
is megvalósítottunk az Észekerdő ZRt-vel
közösen a Csanyiki ifjúsági táborban.
Minden évben szakmai tanulmányutat szerveztünk vadászati vezetők, kamarai tisztségviselők részére.
Nagysikerű megyei vadászbálunk
megszervezése is rendszeres évi progra-
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munk. Ezeken a rendezvényeken kivétel
nélkül a megye különböző területéről érkező résztvevők nagyon jó hangulatban
szórakoznak és kapcsolódnak ki vadászbarátaik, ismerőseik között.
A 30 évvel ezelőtt megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra
is támogatjuk. Havi rendszerességgel követik egymást a rendezvények. Változatos
és magas színvonalú szakmai, társadalmi,
művészeti programok sokasága formálja,
fejleszti s irányítja a hallgatóság igényeit,
ízlésvilágát. Az elmúlt évek során 33 alkalommal várták a megye vadászait a klubfoglalkozások, melyek során 27 előadást
hallgathattak meg az érdeklődők. Ezen
felül 4 megemlékezést és 6 szakmai tanulmányutat is tartottak a klub szervezői.
Érdekképviselet, érdekérvényesítés
A kamarai érdekérvényesítés elsősorban nem megyei, hanem alapvetően országos illetékességű, mivel a kamara
központja jogosult a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe való bekapcsolásra.
Ennek ellenére természetesen megyei szinten is aktívan bekapcsolódtunk a munkába, javaslatainkkal, véleményeinkkel és
ötleteinkkel.
Elmondhatjuk, hogy a jogalkotásban
igen jelentős eredmények születtek az elmúlt
évek során, amelyeket terjedelmük miatt újságunk lapjai között teljesen bemutatni nem
tudunk, azonban a legmeghatározóbb eseményeket egy külön cikkben, újságunk 10.
oldalán próbáljuk összefoglalni.
Kommunikáció
Vadásztársadalmunk tájékoztatására elsősorban minden megyei vadász számára
megküldött, ingyenesen Vadászévkönyvünk és Vadász Hírmondó újságunk
szolgált.
Újságunkat évente három alkalommal,
- ezévtől teljes terjedelmében színesben,
- a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal, hírekkel jelentettük meg 3800-as példányszámban.
Sajtótájékoztatót az évek során többször is tartottunk szervezetünk munkájáról,
megyei vadásznapokról, az árvízkárosultak támogatásáról, a fácán kibocsájtásról.
Mind a televízió, mind a sajtó részéről számos riporter, és újságíró jelent meg ezeken
az összejöveteleken, illetőleg adott híradást
rólunk az ezt követő időszakban.
Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen ki kell emelni, hogy a tavalyi
évtől kezdődően www.borsodivadász.hu
néven egy internetes információs por-

tált hoztunk létre, melyen minden megyei
vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos
híradás, információ megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk
meg, hogy jelentős az oldal látogatottsága,
nagy az érdeklődés a honlap iránt. Lehet,
hogy ma még nem minden vadásztársunk
olvassa, de ez a jövő meghatározó kommunikációja!
Nehéz lenne a teljesség igényével bemutatni, de az elmondottakon felül meg kell
említenünk azt is, hogy megyei és országos
napilapokban, vadász szaklapokban, rádióban, televízióban valamint az interneten
számtalan alkalommal jelent meg híradás
rólunk, megyei programjainkról, rendezvényeinkről, tevékenységünkről.
Gazdálkodás
Vadászkamaránk, mint önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezet a
küldöttgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik, melynek
teljesítéséről szintén a küldöttgyűlésnek
számol be. A területi szervezet gazdálkodása költségtakarékos és kiegyensúlyozott volt az elmúlt négy éves ciklus során,
melyről rendszeresen és folyamatosan a
Felügyelő bizottság és független könyvvizsgáló is meggyőződött.
2009. év végén 7.420e Ft záró pénzös�szeggel vette át az új vezetőség a Kamara gazdálkodását, melyet 2012-re 8.805e
Ft-os eredménnyé növelte és ugyanakkor
biztosított volt a megfelelő forrás valamennyi programhoz és a legszükségesebb
fejlesztésekhez.
Mint ahogyan látható, a szervezet
köz- és vállalt feladatai ellátásához megfelelő anyagi eszközzel rendelkezik, azt – a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is - az elmúlt években folyamatosan gyarapította.
Az éves pénzügyi beszámolók és tervek
a borsodivadasz.hu honlapon megtalálhatók.
Összegzésként elmondható, hogy az
elmúlt négy év során az vezérelte mind a
vezetőség, mind a bizottságok munkáját,
hogy a ciklus elején felvállalt „cselekvő
aktivitás” programját véghezvigye, és
ennek jegyében a vadásztársadalom egységét védve, a személyes ambíciókat félretéve a megye vadászai érdekében hozzák
meg döntéseiket és végezzék tevékenységüket, hogy maradéktalanul megfeleljenek
a ciklus elején megszavazott bizalomnak.
Megköszönjük minden vadásznak az
elmúlt évek során nyújtott támogatást, segítséget és további sikeres vadászélményeket kívánunk.
OMVK vezetősége
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Érdekképviseleti

tevékenységek

Vadász Hírmondó

Érdekképviseleti

tevékenységek
az elmúlt évek során
ható állatfajok, az ezekkel kapcsolatos
kiegészítő szöveges rendelkezések, illetve az új vadászati idények, melyekben
jelentős változások kerültek előírásra!

- A ciklus során felmerült annak a
lehetősége, hogy minden vadász részére
kötelezővé válik a pszichológiai vizsgálat. Szerencsére azonban az országos
és megyei szintű összefogásának meglett az eredménye. A Kamara, a Védegylettel együttesen jól lobbyzott a
fegyverekről és lőszerekről, valamint a
fegyvertartási egészségügyi alkalmasság
feltételeiről szóló rendeletek módosítása 9/2010 (III.18.) EüM rendelet során.
A rendelet szerint pszichológiai vizsgálatra csak az első fegyvertartási engedély kérelmének benyújtását kérő személy (új vadász) kötelezett.
- A 2010-es évben napvilágot látott
vadazonosító-vadkísérő jegyek tekintetében is felháborodásunkat fejeztük
ki a felsőbb vezetés felé. Ebben a kérdésben még jóval az új azonosítójel
megalkotása előtt országos vezetőinken keresztül többször kértük, hogy
az érdekképviselet a gyakorlati tapasztalatát felhasználva, részt vehessen valamennyi vadászterületet érintő kérdés
megoldásában. Ennek a munkának is
meglett az eredménye, hiszen az un.
„légycsapók” eltűntek, helyettük újra a
műanyag szalagos azonosítójelek kerültek forgalomba.
- Több egyeztetés végeredményeképpen megjelent a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló
71/2011. (IV.28.) Kormányrendelet.
A rendelet előírásai, ránk, vadászokra
vonatkozóan kedvezően módosultak.
- Ezt követően jelent meg a 43/2011.
(V. 26.) VM rendelet az elejtett vad
kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről, amely

többek között lehetővé tette a vadászatra jogosultak számára a vadhús
közvetlen értékesítését, amennyiben
eleget tesznek a jogszabályban foglalt feltételeknek. A rendeletet szerint
- többek között - a kompetencia esetében sem kell vadkísérő jegyet kitölteni. További jó hír, hogy míg a korábbi azonosítójel, vadkísérő kombináció
600 Ft volt, 2011-től az azonosító 100
Ft, a vadkísérő jegy pedig darabonként
200 forintba kerül.
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- Minden vadászt érintő kiemelkedő eredményként könyvelhetjük el a
lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2012. évi XIII. törvényt valamint annak
végrehajtási rendeletét, a 39/2012.
(III.12.) Korm. rendeletet.
A megjelent jogszabálynak köszönhetően a fegyvertartási engedély vis�szavonásig lett érvényes, nem kell
ötévente megújítani. Új fegyver vásárlásakor elég a fegyvert egy adás-vételi
szerződéssel megkötött vásárlás után a
rendőrségen bemutatni. A lőfegyverátadás új szabályokhoz kötött, nem kell
bemenni a rendőrségre jegyzőkönyveztetni a szándékot, az átadó és az átvevő magánokiratban rögzítheti a puska
átadását. A puskák szállításakor azokat a gépkocsi lezárt csomagtartójában
lehet hagyni, amikor a tulajdonos ideiglenesen elhagyja az autót. Nem szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a
lemezszekrény, elegendő a külső erőhatásnak ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen egyéb
szekrény is.

- Sokáig problémát jelentett egyes
külföldön elejtett trófeás vadak
hazaszállítása, valamint tartása, melyen
a megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM
rendelet nagyban segített. A jogszabály
értelmében bizonyos fajok külföldön
történt elejtése, illetve azok trófeáinak
szállítása, tartása, bemutatása, országba
történő behozatala, országból történő
kivitele természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.
- Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és
Közgyűlésének döntése értelmében az
érdekképviseleti szervezetek egy széleskörű konzultációt kezdeményeztek a
vadászati törvény módosítását illetően is.
A beérkezett anyagokat egy közös
vezetőségi-elnökségi ülésünkön összegeztük, majd továbbítottuk azokat az
OMVK és OMVV vezetése felé. Ennek
országos egyeztetése még folyamatban
van.

- A fegyvertörvényhez kapcsolódóan további egyeztetések folytak a fegyvervizsgáztatást illetően is, aminek
köszönhetően megjelent a fegyverek,
lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006.
(VI. 1.) GKM rendelet módosítása, a
12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet, majd
a 226/2012. (VIII. 23.) sz. Kormányrendelet módosítása is.
A rendeletek vonatkozó paragrafusai szerint már nem kötelező a fegyverek műszaki vizsgáztatása, azt anélkül is
lehet használni. A mindenképpen pozitív változások után, a további érdekérvényesítő munkának köszönhetően
megjelent a nemzetgazdasági miniszter
30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete is,
amely megerősítette azt, hogy fegyver
vásárlása esetén sem kell műszaki vizsgára vinni azt, csak abban az esetben,
ha már nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal!

- A hivatásos vadászok tekintetében
is jelentős jogszabályi változások történtek.
A rendészeti feladatokat ellátó személyekre vonatkozó törvény
a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört ad, többek között az alábbi jogköröket is biztosítva: jogosulatlanul
megszerzett dolgot visszatarthatja, igazoltatási jogkört gyakorolhat, érintett
személyek csomagját átvizsgálhatja, jár
művet megállíthat, átvizsgálhat, megha
tározott dolgokat ideiglenesen elvehet.
A törvény hatálybalépésével a hivatásos
vadászok – mint rendészeti feladatokat
ellátó személyek - szolgálati igazolván�nyal és jelvénnyel történő ellátása átkerült a rendőrség hatáskörébe. Természetesen emellett a vadászati törvény
rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a szakmai felügyeletet és ellenőrzési
jogkört továbbra is ellátja. A rendőrségi
nyilvántartásba vétel új szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény
kiállításával történt, mely idén május
1-jéig megvalósult.

- Következő módosítás volt, hogy
újólag felsorolásra kerültek a vadász-

A rendészeti feladatot ellátó személ�lyé nyilvánítással nem csak a jogkörök

23. évfolyam 2. szám

Vadász Hírmondó
bővültek, hanem a hivatásos vadászok,
mint hivatalos személyek védelmére
vonatkozó jogosultság is erőteljesebbé
vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb
lépéseket tehetnek az orvvadászat vis�szaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a jogszabály kötelező, vizsgához kötött képzést is előír, annak
érdekében, hogy ezen intézkedések
során az eljárás jogszerű legyen, és az
eljáró személyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit, mert annak számukra
nézve szabálysértési, büntetőjogi jogkövetkezménye lehetnek.
Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014. január 1-jéig 40 órás
tanfolyamra is be kell iskoláznia! Ezen
tanfolyamok több kurzusban, választási
lehetőséggel és képzési móddal szeptembertől indulnak, és év végéig tartanak.
Mindezek koordinálásában jelentős
szerepet vállaltunk. Megbeszéléseket,
egyeztetéseket tartottunk az illetékes
szervekkel, valamint több alkalommal
is részletes tájékoztató anyagot adtunk
ki minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult részére.

Választmányi

- Idén – bár még nem a várt formában, hanem csak egy-két pontban módosult a vadászati törvény.
A módosítás – mint arról külön cikkünkben már szóltunk – a vizsgabizottság tagjainak összetételét, valamint a
Vadgazdálkodási Tanácsokat érinti.
- Az elmúlt időszak szintén nagy
érdekképviseleti tevékenysége, hogy két
alkalommal is történt változás a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban is.
Kimagasló eredmény, hogy a lőfegyvert tartó személyek számára az orvosi
alkalmasság megállapítása a gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet, és a térítési díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült,
a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a
fegyverhez előírt hasonló vizsgálatokat,
az időtartamok megnövekedtek és nem
növekedett a térítési díj fizetési kötelezettségünk sem.
- Idén nagy változást hozott az új
Büntető Törvénykönyv is, hiszen július 1-jétől külön bűntettként szerepel az
orvvadászat és sokkal súlyosabb tételek-

ülés

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség éves választmányi ülése során 7 új vadgazdálkodó egység tagfelvételi
kérelmét fogadta el:
- 659010. FTVK (Olaszliszka)
- Borsodbóta és Környéke Vadgazdálkodási Jogközösség
(Borsodbóta)
- Dél-Zempléni FTK (Erdőbénye)
- Diána Vt. (Bükkábrány)
- Garadnai Földtulajdonosok Bérkilövő Vadásztársulata
(Garadna)
- Hernádmenti Földtulajdonosi Vadásztársaság (Hidasnémeti)
- Tiszamenti FTK (Borsodivánka)
Az új tagok belépésével a Szövetség taglétszáma 83
szervezetté gyarapodott.
Összetételét tekintve: területes vadásztársaság: 60, bérkilövő vadásztársaság: 5, földtulajdonosi közösség: 15, gazdasági társaság: 3
A beszámolók elfogadását követően utolsó napirendként – a korábbi elhalálozás miatt – elnökségi tag választására is sor került, melynek keretében a Vadászszövetség
új elnökségi taggal bővült Szemán Jenő személyében.
Ennek megfelelően az elnökség összetétele: Elnök: Dr.
Székely László. Elnökségi tagok: Csuhai István, Galambos
Kálmán, Gyurán János, Kriston Nándor, Szaniszló Sándor, Szemán Jenő, Tóth Á. Dénes, Tóth József
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kel kell szembenézni a tilosban járóknak.
- Minden évben figyelemmel kísértük a vaddisznóállományokban, klas�szikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt megfigyelési zónában folyó
tevékenységet.
Az állategészségügy, a vadgazdálkodók és az érdekképviseletek közös
munkájának köszönhetően az Európai
Unió Bizottsága a 2011/360/EU végrehajtási határozatával 2011. június 22-ei
hatállyal feloldotta megyénkben a vaddisznók klasszikus sertéspestis (KSP)
fertőzöttsége miatt közel három évig
érvényben lévő korlátozó intézkedéseket.
Az imént bemutatott változások mellett azt is el kell mondanunk, hogy a ciklus négy éve alatt a fenntartott partnerkapcsolataink nagymértékben segítették
az érdekérvényesítést. A közös munkát
leginkább az együttműködési megállapodások foglalták keretbe. A napi
operatív munka jelentős hányadát tette,
valamint teszi ki jelenleg is a vadászok
személyes megkeresésére adott válaszok, ami örvendetesen jelzi a kamarai
szervezet szükségességét.

Vadfeldolgozó

OMVK vezetősége

avatás

Kamaránk meghívót kapott a FIWI-HÜT Kft új vadfeldolgozó üzemének avatására 2013. augusztus 24-én Tatán,
az ipari parkban.
Gyenes Sándor és Pasa Ernő ügyvezető igazgatók ismertették a FIWI-HÜT magyarországi vadhús piaci tevékenységét. 1994-ben kezdték meg a felvásárló hálózat kialakítását, ami a kezdő évben 200 t vadhús felvásárlásával indult.
Tíz évvel később 2004-ben már 1.069 t lőtt vadat vásároltak fel, majd 2008-ban ez 1.500 t-ra növekedett, 2012-ben
pedig 2.100 t volt a felvásárolt mennyiség, a hazai 11 ezer
tonna vadhús 20%-a.
A felvásárolt mennyiség kb. 40 ezer db nagyvadat
jelent, 150 db hűtőkamrából. Megyénkben 11 db átvevő
helyen vásárolják fel a lőtt vadat.
Az új üzem területe 1.500 m2, a teljes beruházás 3 millió euróba került. A FIWI-HÜT „anyacége” a németországi Felburgban található, tulajdonosa Erwin Gradel úr, aki
az avatószalagot is átvágta és köszöntötte a meghívottakat.
Az üzem építésének célja: a teljes körű vadfeldolgozás és késztermékek gyártása, amivel megszűnik a szőrösbőrös vadhús export értékesítése.
A foglalkoztatottak létszáma a jelenlegi 25 főről 50 főre
emelkedik. Az éves árbevételi terv: 6 millió euró. A próbaüzem és a technikai eszközök bejáratása szeptember elején
kezdődik 300 db szarvas feldolgozásával.
Kadlecsek János
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Ifjúsági

programok

Fegyver

eü. változások

Vadász Hírmondó

Változás

a fegyver egészségügyi
alkalmassági vizsgálatban!

I.
Az első rendelet arról szólt, hogy a
II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz
lőfegyvert tartani szándékozó, illetve
tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői
egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A meghatározott
térítési díjat ugyanakkor a vizsgálatok
egyidejű elvégzése esetén is mindkét
vizsgálat tekintetében meg kell fizetni.
Nem történt változás abban a tekintetben, hogy a kapott orvosi igazolással
ezen túl is el kell menni a rendőrségre, ahol 3.000 forintért jegyzik be az
új érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.

Ifjúsági

II.
Július 1-től újra változtak a
fegyveregészségügyi alkalmassági vizsgálat szabályai. A korábbi módosításban
- több pozitív eleme mellett - sajnos
benne maradt, hogy mind a jogosítvány, mind a fegyvereü. vizsgálat tekintetében a térítési díjat külön-külön meg
kell fizetni.

Ez a vadászati érdekképviseletek szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról van szó, tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak
fenn, ezért országos szerveinken keresztül kezdeményeztük a rendelet ismételt
módosítását.
A javaslatokat figyelembe véve 2013.
július 9-én megjelent a 48/2013. (VII.
9.) EMMI rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, és
rögzítette, hogy a térítési díjat csak
egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült,
a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a
fegyverhez előírt hasonló vizsgálatokat,
az időtartamok megnövekedtek és nem
növekedett a térítési díj fizetési kötelezettségünk sem.

programok

Az idei szarvasbőgéssel
5 éves évfordulójukat
ünneplik megyénk Ifjú Nimródjai. Mi sem bizonyíthatja jobban az ifjúságnevelés fontosságát, mint az I.
Országos Gyermek Vadásznapon elért eredményeink.
Csapatversenyben az első
három helyezést tudhatta
magáénak megyénk, valamint a különdíjat is Borsodi csemete kapta.
Június 29-31-én 3 napos kirándulást szervezünk, melynek első állomása a Gyöngyösi Múzeum volt. Pállosné
Pataki Róza főmuzeológus vezetésével
megtekintettük a vadászati és természetrajzi kiállításokat. A délutánt a Mátrafüredi Erdészeti Szakközépiskolában
töltöttük. A gyermekeknek nagyon tetszettek a tantermek, az iskolához tartozó gyakorlati foglalkozások helyszínei.
Szombaton érkeztünk kirándulásunk
fő programjához a hagyományteremtő
szándékkal megtartott Gyermek-vadásznapra, amelyet a VKE Diana Vadász-
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Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert
tartani szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével
– a rendelet értelmében az időszakos
orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40
éves kor alatt 10 évenként, - 40 és 60
éves kor között 5 évenként, - 60 és 70
éves kor között 3 évenként, - 70 éves
kor fölött 2 évenként kell részt venni.
Az új rendelet nem érinti a jelenlegi
alkalmassági érvényességi idejét, tehát
annak lejárta után a következő vizsgálat érvényességi időszakára vonatkozik
az új szabályozás.

hölgy Klubjának Nógrád megyei tagozata, illetőleg a helyi és Borsod megyei
vadászkamara szervezett.
Pontban tíz órakor felharsantak a
vadászkürtök, majd az üdvözlő szignált követően Oláh Csaba, a Vadászati
Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, megidézve Matula
bácsi szellemét, és hangsúlyozva a jövő
vadásznemzedékének szemléletformálására irányuló törekvések fontosságát.
A gyors regisztráció és egy szakmai
előadás végeztével az első hatszemélyes csapat már el is indulhatott azon
az előre kijelölt cserkelőúton, melyen
nyolc különféle állomáson kellett a
kicsiknek számot adniuk természetismereti és erdészeti-vadászati felkészültségükről, vagy éppenséggel ügyeskedniük íjászatban és célba dobásban. A
feladatok között egyebek mellett vadbőrök felismerése, állathangutánzás,
vadfaj-meghatározás, trófeaminősítés,
kirakójáték is szerepelt.
A legtöbb próbatételt önállóan
oldották meg a kis vadászpalánták, de
néha-néha az ifjoncoknál sokszor még
jobban izguló felnőtt kísérők is besegítettek. Pedig a csapatversenyben ezúttal

az eredmény csupán sokadrangú kérdés
volt, a hangsúly sokkal inkább a játszva tanuláson, a természet megismerésén
és a vadászat elfogadtatásán, megszerettetésén volt.
Nos, a díjátadás után a helyben elkészített szarvas gulyásért sorban álló gyerekek arcát elnézve bizton állíthatjuk,
hogy a rendezvény elérte a célját: egy
jó hangulatú, méltó környezetben eltöltött nap végére a kiskamaszok – talán
életre szóló – barátságot kötöttek a
vadászokkal és megbarátkoztak a vadászattal is.
Csak a vadásznap másnapján érkeztünk haza, miután felkerestük az
ipolytarnóci ősmaradványokat és megtekintettünk Tibolddarócon egy tájházat. Mindezek mellett a szálláson csatlakozott hozzánk Molnár Renátó, aki a
Szarvasbőgő Európabajnokság 4. helyezettje és egy bőgő bemutatót tartott a
lelkes kis csapatnak. Őt nagy szeretettel várják a gyerkőcök a szeptemberi
Szarvasbőgő Táborba, ahol is élesben
kipróbálhatjuk tudásunkat, s ezúttal a
bírák a szarvasok lesznek.

23. évfolyam 2. szám

Vadász Hírmondó
Erdész-vadász Napközis
Gyerektábor
Az OMVK B.-A.-Z megyei Területi Szervezete első ízben, hagyományteremtő szándékkal, - az Északerdő ZRt-vel
közös szervezésben – augusztus elején
rendezte meg napközis ifjúsági táborát.
A program legfőbb célkitűzései a gyermekek természetközeli nevelése, az erdő
és vadállomány megismertetése voltak.
A Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola
biztosította a gazdagon felszerelt helyszínt a gyermekek számára, akik rendkívüli érdeklődéssel fogadták magukba
a megszerzett ismereteket. Megismerkedhettek a biztonságos és kulturált
Madárgyűrűző
tábor gyerekeknek
Borsodi diákok, szintén augusztusban néhány napos kirándulást tettek, a
tőlünk 400 km-re lévő Pacsmagon, ahol
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek található egy kis tavakkal körbeölelt vadregényes táborhelye.
Itt a gyerekek minden reggel és késő
délutáni órákban madarak befogásával,
gyűrűzésével töltötték idejüket. Molnár
Zoltán tanár úr (ornitológus) bevezette
őket a madárvilág, felismerésének rejtelmeibe.
Napközben a környékbeli nevezetességekkel ismerkedtünk. Ellátogattunk
Fekete István szülőhelyére, Göllére,
ahol a múzeumban Erzsike néni átfogó
ismereteket nyújtott a természet világának költőjéről. Cserébe mi vadászhim-

természetjárással, miközben bejárták a
tanösvényeket, valamint a jelentősebb
barlangokat. A barangolások során
megismerhették a Bükk hegység jellegzetes fáit, állatait, gombáit, az erdő
hangjait, a természeti képződményeket és azok kialakulását, valamint a
környékhez kötődő emberek múltját
és jelenét. Természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, vadgazdálkodás,
vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem.
Az egyik legkedvesebb játéknak az
Erdőgazda nevezetű társasjáték bizonyult, mely segítségével a csemeteneveléstől a kész faárúig mindenki maga

gazdálkodhatott erdejével. Utolsó programként megtekintettük a Herman
Ottó emlékházat, majd Fekete István
előtt tisztelegve végigjártuk azt az útvonalat, amin Lutra annak idején eljuthatott a pisztrángtelepre. Itt megismerkedtünk részletesen a telep múltjával és
jelenével is, majd egy különleges ebédet
fogyaszthattunk el.
A hét folyamán megszerzett tudásunkról egy TOTÓ kitöltésével adtunk
bizonyságot és a legeredményesebbek
Fekete István: Lutra című könyvével térhettek haza, melyről majd a szeptemberben megrendezésre kerülő Szarvasbőgő
hétvégén számolhatnak be társainak.
Bótáné Batta Olga

nusszal ajándékoztuk meg. Tiszteletünket tettük az író és Bogáncs közös
sírjánál és minden táborozó itt, egy-egy
töretett helyezett el a síremléken.
Másnapi utunk a Gyulaj ZRT. területén elhelyezkedő Tamási Erdészet
Obiródi vadászházába vezetett, ahol
Antli István vezérigazgató helyettes
rövid bevezetése után, Hock Péter hivatásos vadász részletes szakmai előadást
tartott a gyulaji vadgazdálkodásról. Az
ismertető után ebédre egy finom dámpörkölt várt, miközben tőlünk nem
messze a vadászház udvarán dámok
legelésztek. A jóízű ebéd után megtekintettük a vadászházban elhelyezkedő
csodálatos trófeákat, valamint Kádár
János vadászrezidenciáját.
A vadaskertben folytattuk utunkat. Itt még egy Kata nevű kísérőnk
is akadt, aki nem más, mint egy szelíd

gímtehén, aki végig kísért utunkon. A
kertben megtekintettük a dámok etetését. Egy kis faház üvegfala mögül csupán néhány méter távolságból szemléltük az ígéretes dámbikák táplálkozását.
Este újabb élmény várt ránk a táborhelyen. A ragadozóhálóval több napi
próbálkozás után egy egerészölyvet
sikerült befogni, igaz ehhez egy galambot kellett feláldoznunk. A gyerekek
csodálkozva szemlélték azt a ragadozó madarat, melyet ilyen közelről még
sohasem láttak.
Négy nap után fájó szívvel búcsúztunk a civilizációtól elzárt Pacsmagtól.
Köszönet mindazoknak, akik ehhez
az élményekben gazdag néhány napos
kiránduláshoz hozzásegítették gyermekeinket.
Szemán Jenő

KISMARTONI KÁROLY (1941 – 2013)
Az elképzelhetetlen hírt nehéz felfogni, elismerni: Karcsi elment! Ám ez a túra
most visszafordíthatatlanná fordult!
Életút, hivatás, kötelesség, szabadidő, szenvedély, felszabadultság, igényesség,
öröm - sorolhatnánk a Sopronban végzett erdőmérnök pályáját. Szakfelügyeleti csoport, Vadászati és Halászati Felügyelőség B.-A.-Z. megyében és Hevesben.
Erdőbirtokossági ügyek, mezőőrök, hivatásos vadászok - maga is gyakorolta
ezt - gondjai. Szilpuszta első, Bőcs és Vidéke, mint utóbbi vadászterület. Kitüntetések sora - Nimród Vadászérem, Hubertus Kereszt, Magyar Vadászatért Érdemérem, B.-A.-Z. megye Vadászatáért Érdemérem. S közben számtalan bizottsági
tagság, feladat, előadás, tanulmányút, túra erdészekkel, vadászokkal, barátokkal.
Karcsi – mert mindenki így ismerte, szólította, hívta – elment! Most egy hos�szabb, egyirányú útra. Drága Barátunk, Isten áldjon!
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infó

Vadász Hírmondó

Vadászkutya

infó

Együttműködési megállapodást
kötött az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete, a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Szövetsége valamint a Magyar Véreb Egylet.
A megállapodás tartalma:
1. A felek egybehangzóan kijelentik,
hogy a sebzett nagyvad utánkeresését, a
vérebezést jogi, erkölcsi és anyagi értelemben is vadászat fontos, elválaszthatatlan részének tartják, ezért a jövőben
a korábbiaknál szorosabban kívánnak
együttműködni annak fejlesztése és
minél általánosabbá valamint eredményesebbé tétele érdekében.
2. A B.-A.-Z. megyei vadászszervezetek kijelentik, hogy az utánkeresési
tevékenységgel kapcsolatban a jövőben
a MVE-t tekintik elsődleges - de nem
kizárólagos - partnerüknek.
3. A MVE kijelenti, hogy utánkeresés
és vérebezés ügyben a jövőben a
B.-A.-Z. megyei vadásztra jogosultakkal
csakis a B.-A.-Z. megyei vadászszervezeteken keresztül veszi fel a kapcsolatot.
4. A MVE vállalja hogy megyei tevékenységét az ottani vadászatra jogosultak érdekeinek messzemenő figyelembe vélételével folytatja, s a beérkezett
sebzésjelentések alapján igyekszik minden utánkeresést a saját tagjaival ill.
azok vérebeivel elvégeztetni. Ha azonban objektív okok ezt nem teszik lehetővé, akkor mindent meg fog tenni,
hogy a szomszédos körzetekből tudjon
utánkeresési segítséget biztosítani.
5. A MVE vállalja, hogy minden, a
megyében szervezésre kerülő rendezvényéről a B.-A.-Z. megyei vadászszervezeteket időben értesíti, valamint vállalja
azt is, hogy a rendezvényeken született
eredményekről írásbeli tájékoztatást ad.
6. A B.-A.-Z. megyei vadászszervezetek kijelentik, hogy a megyében szervezendő MVE rendezvényt, annak időben
történő bejelentését követően a lehetőségeihez mérten támogat. A felek tudomásul veszik, hogy a támogatás korántsem csak pénzügyi természetű lehet,
hanem pl. megyei kamarai hírlevélben
vagy honlapon történő megjelenés,
helyszín biztosítás, a megyei vadászatra jogosultak tájékoztatása.
7. A MVE jelen együttműködés kere-
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tein belül magára nézve kötelezőnek
tekinti a megyei kynológiai bizottsággal
folytatandó közös munkát, melyet az
MVE a körzetfelelősein keresztül valósít
meg. A MVE engedélyezi, hogy teljesítménybírói a megyei kynológiai bizottság
által szervezett VAV vizsgákon bíráljanak, vagy annak előkészítésében és lebonyolításában tevékenyen részt vegyenek.
8. A MVE vállalja, hogy a megyei
vadásznapokon szervezendő vadászkutya bemutatókon vérebesei részt vesznek, szükség esetén bemutatókat tar-

Kamarai szervezetünk kynológiai szakbizottsága vadászkutya Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) rendez.
Időpont:

2013. október 5. (Miskolc)
Bővebb felvilágosítás:
Éles Tibor: 70/3373898

A vadászati alkalmassági vizsga olyan
követelményeket és feladatokat tartalmaz,
amelyek végrehajtása a vizsga eredményes
munkájához feltétlenül szükséges. Ezért
esik fő hangsúly a fegyelem és a lövés
utáni munkára. Ezeket a feladatokat nem
teljesítő vizsla nem alkalmas a vadászatra.
1.
2.
3.
4.

tanak, valamint igény esetén a megyei
hivatásos vadász továbbképzéseken előadásokat tartanak. Ugyancsak vállalja a
MVE, hogy a megyei vérebesek részére a körzetfelelősén keresztül elméleti
és gyakorlati továbbképzéseket szervez.
9. A B.-A.-Z. megyei vadászszervezetek kijelentik, hogy a lehetőségeikhez
mérten megismertetik a megye vadászaival a térségben aktívan és eredményesen dolgozó MVE vérebvezetők elérhetőségeit, melyet a MVE minden évben
aktualizálva a rendelkezésükre bocsájt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Viselkedés vadkeléskor
Keresés vadászaton
Együttműködés a vezetővel
A vad jelzése, utánhúzás (kajtató ebek
kivételével)
Sebzett vad megkeresése csapán (vonszalék)
Lőtt vad megkeresése légszimattal
Lőtt vad elhozás
Lőtt vízivad elhozása mélyvízből

A feladatok ismertetése:
Viselkedés lőálláson
Láb mellett követés vonal hajtásban
Behívás, visszahívás, megállíthatóság
Viselkedés lövésre
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Szarvasbőgés

Vadász Hírmondó

Az

erdők királya

E rövid bevezetővel indítva a szarvasnász-szarvasbőgés témakörét szeretném kissé körüljárni.
A gímszarvasoknál a nász valóban
igazi ünnep. A hosszadalmas felkészülés gyakorlatilag már tavasszal megkezdődik azzal, hogy a bikák az előző
agancsaik elhullajtása után elkezdik építeni, növeszteni új fejdíszüket. A fejlődő agancsot vérerekben gazdag bőr,
úgynevezett háncs borítja, növekedése körülbelül 100-120 napig tart. Az
agancs naponta akár 2,5 centimétert is
nő. A bikák nagyon érzékenyen reagálnak minden, a háncsot ért sérülésre, és
ez alatt az idő alatt nagyon óvják még
az ágaktól is. Amikor az agancs körülbelül öt hónap után végre teljesen kifejlődött, az állat néhány hét alatt megtisztítja, azaz megszabadítja a háncstól.
Így ezek a fegyverek a nyár második
felére készülnek el, válnak kőkeménnyé,
lesznek tisztítás során sötétre színezve,
az ágvégek fehérre és tűhegyesre csiszolva. A szarvasbika velük vívja meg csatáit ellenfeleivel, hogy a tehenek csapatát végül ő uralhassa és csábíthassa el.
Az agancs fejlődéséhez sok mész
szükséges, amit az állatnak viszonylag rövid idő alatt kell előteremtenie.
Ez részben úgy történik, hogy a szervezete más csontjaiból „átcsoportosítja” a meszet. A kész agancs igazi csontképződmény, minden belső erezettség
vagy csontvelő nélkül. A hormonháztartásban beállott változás hatására
februárban leválik az agancscsapról, a
visszamaradó seb pedig gyorsan behámosodik, meggyógyul. Miután igen
szoros összefüggés van a bika agancsfejlődése és kondíciója között, ha az állat
ereje csökken, öregszik vagy esetleg táplálkozása nem kielégítő, az agancs vis�szafejlődik, a bika „visszarak”.
A bőgésre a nappalok rövidülése, a
levegő hűlése is hatással van, de valójá-

23. évfolyam. 2. szám

ban az első folyató szarvastehenek csábító illata segíti elő azt, hogy a bikának a vérében megnő a tesztoszteron

szint, keményebb, agresszívebb lesz. A
gímszarvasbika felharsanó hangja, ami
a többi bika számára elrettentést vagy
kihívást jelenthet, a teheneknek természetesen hódítót jelez, aki talán kivívja
a jogot arra, hogy utódaik apja legyen.
A vadászok számára ez az időszak, a
szarvasbőgés maga, egy szívet dobogtató, testet borzongató, de egyben mámorító érzés is! Éppen ezért
nem hiszem, hogy sokan
mondanának ellent
annak, hogy nincs szebb
látvány az erdőn, mint
egy párás hajnalon, két
szép agancsú bika keringőjét figyelni. Na, akkor
összeszorul minden gyomor és izzad minden
kéz, mert a természet
vadsága ott és akkor testet ölt.

A főbőgés a hosszú évek tapasztalatai szerint nálunk Észak-Magyarországon, szeptember közepétől kezdődik. A
bőgésből is sok minden megállapítható. Másként bőg a fiatal, a középkorú
és az öreg bika. Más dallamokat hallat a
tehenet kereső magányos bika és mást,
a teheneit őrző hárem basa. A párzás
előtti udvarlást is jól elkülöníthető hangok kísérik, és egy estleges párbaj kitörését is már messziről előre tudja jelezni a szakértő fül.
Minden igaz vadászembernek azt

kívánom, hogy sokszor tudja megdobogtatni a szívét a bőgő bika érces
hangja, ez a mindent felülmúló élmény,
a „szarvasbőgés.”
Galambos Kálmán
vadgazdálkodási és vadvédelmi
bizottság elnöke
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Tisztújítás

Vadász Hírmondó

Kamarai

tisztújítás

Mind az országos, mind a megyei szervezetekben a küldöttgyűlésbe a küldötteket négy éves időtartamra, a kamarai osztályokban választják. Mivel idén a négy éves ciklus lejár, kamarai választásokat kell tartani.
A hivatásos vadászok kamarai osztályában minden megkezdett tíz tagonként, továbbá a sportvadászok kamarai osztályába
minden megkezdett ötven tagonként kell egy-egy küldöttet megválasztani. Küldött csak az érintett kamarai osztály tagja lehet.
A választás rendje a következő: Az illetékes kamarai osztályt vezető alelnök összehívja küldöttválasztás céljából a kamarai osztály ülését, majd ezt követően az itt megválasztott küldöttek titkos szavazás során választják meg a kamarai tisztségviselőket újabb négy éves időtartamra.

Meghívó

Meghívó

Az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete
Sportvadász Osztályülését az
Alapszabály 21.§ (3) bekezdése alapján

Az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete
Hivatásos vadász Osztályülését az
Alapszabály 21.§ (3) bekezdése alapján

2013. október 9. (szerda) 14.00 órára
összehívom.

2013. október 16. (szerda) 14.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Miskolc-Egyetemváros
Menza épülete, I. emelet

Az ülés helye: Miskolc-Egyetemváros
Menza épülete. I. emelet

Regisztráció: 13.00-tól

Regisztráció: 13.00-tól

Napirendi pontok:
1. Sportvadász küldöttek, spotvadász alelnök beszámolója
az eltelt időszakról
2. Jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása
- szünet 3. Megyei küldöttválasztás
4. Egyebek

Napirendi pontok:
1. Hivatásos vadász küldöttek, hivatásos vadász alelnök
beszámolója az eltelt időszakról
2. Jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása
- szünet 3. Megyei küldöttválasztás
4. Egyebek

A választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakóhellyel
rendelkező, a kamara által sportvadász tagként nyilvántartásba vett
személy vehet részt.
Az 1997. évi XLVI. Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény szerint a kamarai osztályülésen minden kamarai tag kizárólag saját magát képviselheti, küldöttnek és tisztségviselőnek az a
kamarai tag választható, aki az ülésen személyesen szóban, távolmaradása esetén hiteles dokumentumban nyilatkozik a jelölés
elvállalásáról.

A választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakóhellyel
rendelkező, a vadászati hatóság és a kamara által hivatásos vadászként nyilvántartásba vett személy vehet részt.
Az 1997. évi XLVI. Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény szerint a kamarai osztályülésen minden kamarai tag kizárólag saját magát képviselheti, küldöttnek és tisztségviselőnek az a
kamarai tag választható, aki az ülésen személyesen szóban, távolmaradása esetén hiteles dokumentumban nyilatkozik a jelölés
elvállalásáról.

Az ülésre minden sportvadászt tisztelettel meghívunk!

Az ülésre minden hivatásos vadászt tisztelettel meghívunk!

Vadászüdvözlettel
Lezák Zoltán
Sportvadász alelnök

Vadászüdvözlettel
Kadlecsek János
Hivatásos vadász alelnök

