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ó Meghívó
Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete

és a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a

Megyei vadászbálra 
melyet

2014. február 21-én
a 

Miskolctapolcai park hotel***  
konferenciaterMében

rendezünk meg.  

A bálra előzetes helyfoglalás:
Miskolc, Tass u. 18. tel: 46/504-125, 46/504-126
A báli belépő díja személyenként: 7.500.- Ft

kedves vadásztársak!
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta

a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét.

Kérjük ezévben is támogassa a 2014. évi adója 1%-ának felajánlásával törekvéseinket, munkánkat.

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található rendelkező
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-205 számot, a kedvezményezett nevénél

pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel.

www.borsodivadasz.hu
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A kialakult hagyományok szerint 
a találkozót évente, szarvasnász ide-
jén rendezik meg a szervezők, így az V. 
VARETAL és az ősz együtt köszöntött 
be Ózdra 2014. október 3-án és maradt 
nálunk még 4-én is. Az alap a koráb-
bi évek tapasztalatai alapján adott volt: 
egy szakmai nap a rendőrök és a vadá-
szok részére a pénteki napon és kötet-
len, önfeledt szórakozás – rokonokkal és 
barátokkal kibővítve – a szombati napra.

Péntek délelőtt az Ózdi Rendőrka-
pitányságon, dr. Varga László r. alez-
redes, kapitányságvezető megnyitóját 
követően dr. Garamvölgyi László r. 
dandártábornok, az ORFK volt szóvi-
vője, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
Kommunikációs Igazgatója tartott elő-
adást a Rendőrség kommunikációjáról 
és a nemzeti bűnmegelőzési stratégia 
egyes kérdéseiről, melyet követően kötet-
len beszélgetésre kerülhetett sor az elő-
adó és a konferencia résztvevői között. 
Déli tizenkét órakor indult az Ózd 

v. vadász-rendőr találkozó
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IDÉN ÜNNEPELTE ÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁT AZ ÓZDI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 
GAZDÁLKODÓ VADÁSZATRA JOGOSULTAK ÁLTAL ÉLETRE 
HÍVOTT VADÁSZ-RENDŐR TALÁLKOZÓ

várossá avatásának 65. évfordulója alkal-
mából menetrenden kívüli 65-ös autó-
busz a Kapitányság épülete elől, az „ide-
genvezető” mikrofonjánál Fürjes Pál, 
a város polgármestere foglalt helyet. A 
mintegy másfél órás városnéző járattal 
Ózd nevezetességeit, történelmi jelen-
tőségű helyszíneit tekinthették meg az 
érdeklődők az ózdi városatya igen szín-
vonalas tolmácsolásában.

A járat végállomása az Ózdi Műve-
lődési Intézmények „Olvasó” épülete 
előtt volt, ahol a konferencia második 
helyszínéül szolgáló táncterembe vár-
tuk a résztvevőket. A termet félkörív-
ben rendezték be székekkel, összesen 
100 ülőhelyünk volt. A 14 órai kezdés 
előtt öt perccel már pótszékekről kellett 
intézkedni, hogy a folyamatosan érkező 
vendégek is helyet foglalhassanak.

A második helyszín első előadásá-
ban dr. Pecsenye Csaba, a Miskolci 
Törvényszék kollégiumvezető bírája az 
új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
ismertette, különös tekintettel a kárté-
rítési felelősségre. Bíró úr „sziporkázó” 
előadásában a résztvevők megismerhet-
ték a jogszabályi változásokat, melyek 
jelentősége a későbbi perek során kris-
tályosodhat ki.

A pénteki konferencia záróakkord-
ját Hidvégi Béla, nemzetközileg elis-
mert vadász, az SCI (Safari Club Inter-
national) magyar tagozat alapítójának 
– videóvetítéssel egybekötött - élmény-
beszámolója jelentette. A rendkívül szí-
nes, izgalmas és különleges felvételekkel 
tűzdelt előadást szájtátva, néha pedig 
– amikor Hidvégi úr az afrikai dzsun-
gel-elefánt támadását és támadáskori 
különleges hangját imitálta – megle-
pődve hallgatta a népes nézősereg.

Az élménybeszámolót követően 
sokáig zúgott a taps az „Olvasó” tánc-
termében. Hidvégi úr pedig szívélye-
sen és fáradhatatlanul dedikálta eddig 
megjelent öt könyvét, ill. az életútjá-
ról készült DVD filmeket is, miközben 
mindenkihez volt egy-egy jó szava, ked-

vesen mosolyogva, vállalva a vendégek-
kel a közös fotózás élményét.

Az V. VARETAL másnap délelőtt az 
ózdi strandfürdő területén folytatódott, 
a hagyományok szerinti Hubertus-misé-
vel, majd programismertetővel.

Ezt követően a helyszínen verbuvá-
lódott 5-5 főből álló csapatok mérhet-
ték össze tudásukat különféle ügyességi, 
logikai és gyorsasági feladatok teljesíté-
sével. Kilenc csapat versenyzett a baj-
noki címért, melyet az áztató esőben 
a „Cefrevadászok” csapata hódított el.

Egész napos programjaink a főző-
versennyel kezdődtek, majd az íjász-, a 
gyermekhorgász- a légpuskás- és a léze-
res lövész versenyekkel folytatódtak. 
Ezen felül volt rendőrségi zenekar, tánc-
csoport, csikós bemutató, szarvasbőgő 
bemutató és végezetül Rokker Zsol-
ti, valamint estig tartó tánc a színpad 
előtt. 

A 2008-ban Ózdon (a rendőrka-
pitányság és a vadászatra jogosultak 
között) megkötött együttműködési 
megállapodásokban vállaltak teljesítése 
a találkozón keresztül újra megvalósul-
hatott, a formális kapcsolatok immár 
öt éve szelídülnek informális kapcsola-
tokká, tényleges együttműködéssé.

Ahogy a korábbi rendezvényekről 
készült sajtóanyagban már többször 
leírtam, a résztvevők egyöntetű véle-
ménye az volt, hogy jövőre ugyanígy, 
ugyanitt. Azt hiszem ennél nagyobb 
elismerés nem szükséges! Köszönjük 
mindenkinek, aki a rendezvény létre-
hozásában segítségünkre volt, elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek sokunk sze-
mében!

Dr. Molnár Tamás 
r. őrnagy, hivatalvezető
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az elmúlt évBen került elFogadásra az országos magyar vadász-
kamara és a vadászati kulturális egyesület kÖzÖsen kialakított 
alapelvekre épített etikai kódexe a vadászok, vadászat során 
tanúsítandó alapvető kÖtelességeiről. mostani számunkBan – 
Folytatva a hagyományokat - az intelmek kÖzül a vadász és 
vadász kapcsolatáBól ragadunk ki néhány részletet.

„Bár az ősember ösztönös haj-
lamát a civilizáció megfékezte ben-
nem, vadászszenvedélyemmel nem 
bír!” 

(Guy de Maupassant)

* A vadászat szerteágazó, színes és 
mély emberi kapcsolatokat alakít ki 
és gondoz, melyek igen fontos értéket 
jelentenek a vadászok számára. 

* A vadászaton mindenki egyenlő, 
a vadász azonban tiszteli az időseket, 
a nőket, segíti a fiatal kezdő vadászo-
kat, aktívan támogatja a közösség éle-
tét szervező, a vadgazdálkodást szak-
mailag irányító egyesületi és gazdasági 
vezetőket.

* A vadászok közötti kapcsolatrend-
szer lényeges eleme, hogy példaadással 
ösztönzik, támogatják egymás család-
tagjainak vadásszá válását.

* A vadászati közösségek kötőanya-
ga az egymás iránt érzett tisztelet és 
szolidaritás.

* Az a közösség (vadásztársaság, 
egyesület, földtulajdonosi közösség, 
vadászati szervezet) működik jól: 

- ahol a közösség élén olyan, embe-
rileg, etikailag és szakmailag is alkalmas 
vezetők állnak, akik nem várnak el és 
nem is fogadnak el előnyöket tisztsé-
gükből kifolyólag, mert azt szolgálat-
ként élik meg,

- ahol a tagság aktív és felelősségtel-
jes részvétellel, javaslattétellel és szükség 
esetén a megfelelő közösségi fórumon 
(!) elhangzó javító szándékú kritikával 
segíti a valóban közérdeket szolgáló 
döntések meghozatalát,

- ahol a többségi akarattal hozott 
határozatokat azok is elfogadják, és meg-
valósulását azok is segítik, akik a dön-
tés-előkészítési folyamat során más állás-
pontot képviseltek, más javaslattal éltek, 

- ahol a többség határozottan gátat 
szab a klikkesedésnek, megakadályoz-

va, hogy egy vagy több „nagyhangú”, 
összeférhetetlen, valós vagy vélt sérel-
mektől vezérelt személy körül, − ellen-
érdekelt, külön akaratot, majd elkülö-
nülést mutató − csoportosulás jöjjön 
létre,

- ahol a kisebb-nagyobb etikai és 
egyéb szabálytalanságok, vétségek szóvá 
tételére, bírálatára nyíltan, „szemtől-
szemben” kerül sor, és végül, de nem 
utolsó sorban,

- ahol nem uralkodik el az irigység, a 
kapzsiság és a telhetetlenség, tehát ahol 
a vadásztársak egymás sikerének is tud-
nak örülni.

Az ilyen közösségben valósul meg 
az az erény, amit vadásziasságnak 
nevezünk.

* A vadászközösségek a vadászha-
gyományok őrzői és ápolói. A vadász-
avatás, a legősibb hagyományok egyike, 
tartalma a befogadás, az elismerés. Az 
avatási szertartás a lovaggá ütés közép-
kori gyakorlatát mintázza. A humoros 
mozzanatok komoly, életre szóló taná-
csokkal ötvöződnek. Durvaságnak és 
közönségességnek azonban nincs helye. 
Az avatás aktusát általában a jelen lévő 
legmagasabb rangú vagy legidősebb 

vadász végezheti, aki természetesen már 
ejtett el az avatandó által elejtett vadat. 
Nem etikus, ha minden jelenlévő tevé-
kenyen részt vesz a „pálcázásban”, hisz 
a vadászavatás a megbecsülés, az elis-
merés ünnepe, és nem büntetés, így az 
avatóbottal történő bánásmódnak csak 
szimbolikus jelentősége van.

* A vadászatra a megbeszélt, a meg-
hívóban szereplő időpont előtt leg-
alább néhány perccel, kipihenten kell 
megjelenni. A vadászaton zöld vagy 
barna színű, a vadászhagyományok-
nak megfelelő öltözetet illik viselni. (A 
terepszínű ruha, az íjászok kivételével, 
vadászatra nem való). A vadászias öltö-
zetnek a vadászkalap is tartozéka. Aki 
nem szereti azt viselni, a hátizsákjában 
vagy tarisznyájában annak is legyen, 
hogy a töretet megfelelőképpen át tudja 
adni, vagy át tudja venni.

* A vadász puskája legyen tiszta, 
kifogástalan állapotú. A golyós fegy-
vert ürítve (zárdugattyú nyitva), a cső-
véggel felfelé, hord szíjon, vagy a bil-
lenő csövű fegyvert megtörve a vállra 
téve illik tartani a vadászat előtt, illetve 
társasvadászat esetén, a hajtások közöt-
ti szünetekben.

Társas vadászaton a vadász:

- hangoskodással, kirívó viselkedéssel 
mások vadászatát ne zavarja!

- a vadászatvezető utasításait mara-
déktalanul tartsa be, vadászat közben 
ne kezdeményezzen vitát, esetleges 
bíráló észrevételeit, vagy a folytatásra 
vonatkozó jobbító javaslatait a vadá-
szat végén mondja el!
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- kerülje az összelövést, a más által 
már elejtett vadba ne lőjön bele!

- ne akarjon olyan vadat megszerez-
ni, amit nem ő lőtt!

- célszerű, ha a társas apróvadvadá-
szat előtt eldöntik, hogy ki tesz lövést 
a jobbról kelő vadra!

- amennyiben leálló, ne igyekezzen 
kitúrni vadásztársát a lőállásból, ha a 
szerencse másnak reménytelibb lőál-
lást adott!

- a vad elejtőjének azt a vadászt kell 

tekinteni: apróvad esetében: akinek a 
lövésére a vad helyben marad, nagyvad 
esetében: aki az első halálos lövést tette 
arra!

- vadászat közben ne telefonáljon!
- a vadászatot a teríték előtt elhagyni 

nagy sértés, ha megteszi, ne csodálkoz-
zon, ha ezzel társai megvetését vívja ki!

- a kapott vadászrészt ne becsmérel-
je, vegye tudomásul, ha a sors folytán 
gyengébb minőségű, vagy kisebb vadat 
kapott!

- a vadászrészt egyenlően illik szét-
osztani. A vendéget azzal becsüljük 
meg, ha a vadászrész osztásakor elő-
ször szólítjuk, de se több, se kevesebb 
vadászrészt ne kapjon, mint a többiek. 

A törvények, jogszabályok ismeretén 
túl a vadásznak ismernie kell a helyi 
Házi Szabályzat előírásait, a vadászati 
szokásokat, és azokat fenntartás és kri-
tika nélkül be is kell tartania.

A Bükk hegység déli lankáin találha-
tó Bekénypusztai Turisztikai Látogató-
központ és Ökoház adott otthont az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. VI. Trófeamustrá-
jának. Itt csaknem 120 agancsot szem-
lélhettek meg a látogatók. A társaság 
vadászterületeiről származó 92 trófeán 
túl, a környékbeli vadásztársaságok által 
elejtett bikák agancsait is bemutatták.

A résztvevőket Zay Adorján, az erdé-
szeti társaság vezérigazgatója köszöntöt-
te. Beszédében a következetes szakmai 
munkát értékelte, amivel elérték, hogy 
szarvasbőgési időszakban korábban 
soha ennyi gímbika (107) nem esett még 
a társaság által kezelt vadászterületeken. 
Ebből az alkalomból oklevelet nyújtott 
át az ÉSZAKERDŐ Zrt. idei legjobb 
hivatásos vadászának, Tóth Ottónak. 
Dicsérő oklevelet kapott a Keletbükki 
Erdészet erdésze, Gór Lajos is, aki az 
„Az Év Erdésze” verseny országos dön-
tőjében második helyezést ért el. Az 
oklevél mellett jutalmuk egy-egy muf-
lon kos elejtési lehetősége is.

Az eseményen részt vett a Földműve-
lésügyi Minisztérium Erdészeti és Vad-
gazdálkodási Főosztályának vezetője is. 
Szabó Ferenc beszédében a hivatásos 
vadászok elkötelezettségét hangsúlyoz-
ta, és szólt a Bükkhöz fűződő szemé-
lyes kötődéséről is.

Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Földmű-
velésügyi Igazgatóságának vezetője a 
megyei vadászati eredményeket foglal-
ta össze. A három vadgazdálkodási kör-
zetben növekedést mutat a gímszarvas 
állomány, amit az is igazol, hogy több 
mint 50 vadászterület mutatott be gím 
agancsot bírálatra. Változatlanul a Mar-
tonyi és Vidéke Vadásztársaság gím-
állománya vezet, az idén is náluk került 

terítékre a legmagasabb IP pontszám-
mal jutalmazott aranyérmes gímbika. 
Örvendetes az a következetes munka 
is, hogy a golyóérett bikák elejtését a 
vadásztársaságok is fontosnak tartják. 

Szentléleki Tibor vadászati osztály-
vezető kollégái áldozatos szakmai tevé-
kenységének tudja be a gímbika vadá-
szat sikerét. „Soha rosszabbat!” - ezzel 
a kifejezéssel értékelte a társaság ez évi 

eredményeit. Kiemelte, hogy az elmúlt 
esztendőkhöz viszonyítva a társaság 
vadászterületein elejtett gím trófeák 
érmes aránya folyamatosan emelkedik. 
Idén meghaladta a 39 százalékot, ezzel 
szemben viszont a hibás elejtések ará-
nyát sikerült jelentősen csökkenteniük.

Szentléleki Tibor
Északerdő Zrt. vadászati osztályvezető
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s kérődző vadjaink téli etetése
Az etetőket a vad nem egyformán 

kedveli. Némelyiket állandóan töltöget-
ni kell, viszont akad olyan is, amelyik-
re hónapokig rá sem néznek az erdei 
állatok. 

A jó etetők a téli beállóhelyek köze-
lében vannak, ott ahol a nyugalom biz-
tosított, a terep enyhén fedett, és a vad 
megfelelő búvóhelyet talál. Dombvidé-
ken emellett a szélmentes, déli fekvésű, 
napsütötte oldalak méginkább kedveltek. 

Nem szabad etetőt építeni forgalmas 
utak mellé, dombtetőkre, huzatos völ-
gyekbe, aljnövényzet nélküli fiatal léces 
erdőkbe. Erdőtelepítések közelében se 
etessünk, mert a csemetékhez csaloga-
tott vad, ott jelentős kárt okozhat.  

A vadászterületek vadeltartó képes-
ségét a vadászati üzemtervek állapítják 
meg, amelynek alapján az eltartható vad-
létszámot is előírják. Ha a vadászatra 
jogosult több vadat akar tartani, akkor 
annak takarmányszükségletét külön 
forrásokból is kell fedeznie. De persze 
nem csak a többletvad mennyiség szo-
rul külön gondozásra, etetésre, hanem 
az eltartható állomány is. A szigorú 
telek, de emellett pl. az aszályos nyarak 
is olyan takarmány és vízhiányt okoz-
hatnak, amit csak mesterségesen lehet 
pótolni. A jó vadgazda azonban nem-
csak szűkös időkben gondoskodik vad-
járól. Az etetés ugyanis nemcsak takar-
mánypótlást szolgálhat, hanem elvonja 
a vadat a nagyobb mérvű mező és erdő-
gazdasági károsítástól, könnyítheti a 
vadászatot, és nem utolsó sorban hely-
hez köti a vadat. 

A szarvas, Hoffmann szerint az 
úgynevezett átmeneti táplálkozású 
kérődzők közé tartozik. Nem válogat 

olyan mértékben, mint például az őz, 
és a viszonylag nagyobb rosttartalmú 
táplálékot is jól hasznosítja. A kutatók 
azt tapasztalták, hogy a lomblevelű fák 
finomabb részeit (pl. rügyek) fogyasztja 
legszívesebben. Gyenge minőségű élő-
helyen, télen a cserjék vagy a tűlevelűek 
finomabb részeit és egyes fafajok kérgét 
is eszi. A szarvas kérődző állat lévén 
mindenkori táplálékának legfontosabb 
összetevője a (víztől eltekintve) rostban 
gazdag szálas takarmány. Ennek felhasz-
nálásával képezi a bendő a két alapvető 
fontos tápanyag forrást, a zsírsavakat és 
a fehérjéket.

Az őz, válogatós természetű úgy-
nevezett pákosztos állat, a lágy és ízes 
zöld növényi részeket, hajtásokat rügye-
ket fogyasztja legszívesebben. Az erdei 
környezetben élő őzek, téli tápláléká-
nak zömét a fás szárúak teszik ki. Az 
egyszikűek aránya a lágyszárúak közül 
igen alacsony volt. Az őz télen, ha mód 
van rá, a fás szárúak elé helyezi táp-
lálkozásában a terméseket, magvakat, a 
fenyőt csak szükségből fogyasztja. 

Táplálék szükséglet szempontjából 
a muflon a legigénytelenebb nagyva-
dunk. Amint a hó foltokban eltűnik, 
a napos hegyoldalakról megjelenik eze-
ken a helyeken, hogy a szőrfüveket 
rágja. A fák, cserjék, bokrok rügyeit 
és leveleit minden időben felveszi, de 
télen a mohát is megeszi. Nagyon sze-
reti a makkot, mellső lábaival kapar-
ja érte az avart, sőt le is „térdel” az 
evéshez. Ha nem lennének nagy tele-
ink, - amikor segítségünk nélkül magas 
hóálláskor legnagyobb részük elpusztul-
na - nem sok gondot okozna ennek a 
vadfajunknak az eltartása. 

Szálas takarmánynak a jó minősé-
gű széna, lucerna, lóhere és baldacin 
a használatosak. Erő takarmányról leg-
főbbképpen maga az erdő gondoskodik 
a jó makkterméses években. Ennek pót-
lásáról és kiegészítéséről azonban min-
den évben gondoskodnunk kell. Ennek 
egyik nagyon jó formája a gesztenye, 
mely ínséges időben kitűnő kalóriata-
karmányt biztosít. Költségesebb ugyan, 
de egyértelműen elterjedt és használatos 
takarmány a szemes és csöveskukorica, 
amelyet minden vad szívesen felvesz. 
Mesterségesen előállított nedvdús 
takarmányok közül pedig egyre fonto-
sabb szerepet játszik a silótakarmány.

Végezetül megállapíthatjuk, hogy bár 
hazánkban  rendkívül havas, kemény 
időjárás ritkán fordul elő, a vad téli 
etetéséhez etetők, etetőhelyek létesítése 
még az enyhébb időszakban is feltétle-
nül szükséges!

Szemán Jenő
Vadgazd. bizottság elnöke
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n szarvasbőgő hétvége telkibányán

A foglalkozások, programok során 
számtalan érdekes tevékenységet kipró-
báltunk, trófeát bíráltunk, állathango-
kat utánoztunk, kürtöltünk, kirándul-
tunk, hajnali és esti leseken vettünk 
részt, terítéket készítettünk, azaz min-
dent úgy csináltunk, mint az igazi vadá-
szok és közben játszva tanultunk!  A 
napi program szerinti foglalkozások 
mellett sokszor az élet maga írta meg a 
tábor programját.

A szarvasbőgő hétvégén köreink-
ben köszönthettük a Karcagi Nagy-
kun Vt. apraját - nagyját, kiknél nyáron 
az őzbakok üzekedésekor egy tartalmas 
hetet töltöttünk el. Így a viszontlátás 
öröme miatt az esti vacsora és beszélge-
tés, meglehetősen hosszúra sikeredett. 
Az őzhívás óta átélt és az esti les élmé-
nyei kifáradhatatlan szakmai vitát ered-
ményezett nagyoknál és kicsiknél is egy-
aránt.

Az első hajnali vadlest követően 
két vadásztársunk – Mizsik Lajos és 
Mizsik László - szerencséjének köszön-
hetően, egy malac és süldő terítéke 
mellett elevenítettük fel a végtisztesség 
megadásának ceremóniáját. 

A délelőtt folyamán interaktív elő-
adást hallhattunk Csopják Judit sport-
vadásztól a vadászat során előforduló 
balesetekről és az így keletkezett sérü-

lésekről.  A testünkre helyezhető „mű 
sebek” bekötözése nem kevés gézteker-
cset emésztett fel. A tábor lassan hadi-
kórházzá kezdett hasonlítani.

Mindeközben előző este Gönc köz-
ség határában Dobi Sándor sportva-
dász a szerencsétlen véletlenek össze-
játszásának köszönhetően megsebzett 
egy szarvasbikát. Az Utánkeresők Bará-
ti Körének egyik tagját, Mihók Istvánt 
hívtuk segítségül. Csapatuk egyik cél-
kitűzése az után keresés fontosságának 
„népszerűsítése”. A hétvégi program 
része volt terv szerint egy utánkereső-
felszerelés bemutató, egy mesterséges 

csapa fektetése és kidolgozása is, így 
éppen „kapóra jött” a közeli Gönc 
határában történt sebzés, amit három 
órás „könnyed” munkával dolgoztak ki.

A bika terítékre hozatalát követően 
szinte azonnal a helyszínre siethettünk 
a táborozókkal, és a valódi nyom utol-
só 200 méterét együtt újra „kidolgoz-
tuk”. Így a gyerekek megtapasztalhat-
ták azt is, hol - milyen sűrűkben - jár 
a sebzett vad. Aki már ebben a 10-14 
éves életkorban természetesnek veszi, az 
gyakorló vadászként is biztosan min-
dent meg fog tenni az esetlegesen meg-
sebzett vad terítékre hozatala, illetve a 
szenvedéstől való mielőbbi megváltása 
érdekében.

Mint az várható volt a vasárnapi 
hajnali cserkelésre már kissé megfogyat-
kozva indultunk. A reggeli alatt hallott 
élménybeszámolók gazdagsága miatt 
sokan megfogadták, hogy jövőre bizto-
san nem fognak elszundítani.

Délelőtt egy rendkívül érdekes elő-
adást hallhattunk Nagy Lajos debre-
ceni sportvadásztól a magashegyi vadá-
szatokról. Megismerkedhettünk a zerge, 
a mormota és a kőszáli kecske élőhe-
lyével és vadászatával. A zerge bírálatát 
gyakorlatban is kipróbálhatták az Ifjú 
Nimródok.

Ismét egy rendkívül tartalmas hétvé-
gét tölthettünk el, ami miatt tisztelet és 
köszönet azoknak az embereknek, akik 
munkájukkal és tudásukkal önzetlenül 
hozzájárulnak a fiatalok „vadásszá válá-
sához”!

Bótáné Batta Olga
Kulturális bizottság tagja

az omvk B.-a.-z. megyei területi szervezete 2014. szeptemBer 26-tól 28-ig 
ismét megszervezte idei szarvasBőgő hétvégéjét telkiBányán, a zempléni 
hegység szívéBen. a táBorhely és kÖrnyéke igazi vadász- és ezen Belül gím-
szarvas paradicsom, melytől joBBat egy ilyen rendezvény nem kívánhat magá-
nak. mindezek mellett FelBecsülhetetlen az a támogatás, amit az észak-
erdő zrt-nek és a kéked és kÖrnyéke Ftvt-nek kÖszÖnhetünk.



2015 JANUÁR

	 1		 Cs		 Újév,	Fruzsina	
	 2		 P		 Ábel	
	 3		 Szo		Benjámin,	Genovéva	
	 4		 V		 Leóna,	Titusz	
	 5		 H	 Simon		 l
	 6		 K	 Boldizsár	
	 7		 Sz	 Attila,	Ramóna	
	 8		 Cs	 Gyöngyvér	
	 9		 P	 Marcell	
	10		 Szo	 Melánia	
	11		 V	 Ágota
12		 H	 Ernő	
13		 K	 Veronika		
14		 Sz	 Bódog	
15		 Cs	 Lóránd,	Lóránt	
16		 P	 Gusztáv	
17		 Szo	 Antal,	Antónia	
18		 V	 Piroska	
19		 H	 Márió,	Sára	
20		 K	 Fábián,	Sebestyén		l
21		 Sz	 Ágnes	
22		 Cs	 Artúr,	Vince	
23		 P	 Rajmund,	Zelma	
24		 Szo	 Timót	
25		 V	 Pál	
26		 H	 Paula,	Vanda	
27		 K	 Angelika	
28		 Sz	 Karola,	Károly	
29		 Cs	 Adél	
30		 P	 Martina	
31		 Szo	 Gerda,	Marcella

FEBRUÁR

	 1		 V		 Ignác	
	 2		 H	 Aida,	Karolina	
	 3		 K	 Balázs	
	 4		 Sz	 Csenge,	Ráhel		
	 5		 Cs	 Ágota,	Ingrid												l	
	 6		 P	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 Szo	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 V	 Aranka	
	 9		 H	 Abigél,	Alex	
	10		 K	 Elvira	
	11		 Sz	 Bertold,	Marietta	
	12		 Cs	 Lídia,	Lívia	
	13		 P	 Ella,	Linda	
	14		 Szo	 Bálint,	Valentin	
	15		 V	 Georgina,	Kolos	
	16		 H	 Julianna,	Lilla	
	17		 K	 Donát	
	18		 Sz	 Bernadett		 l
	19		 Cs	 Zsuzsanna	
	20		 P	 Aladár,	Álmos	
	21		 Szo	 Eleonóra	
	22		 V	 Gerzson	
	23		 H	 Alfréd	
	24		 K	 Mátyás	
	25		 Sz	 Géza	
	26		 Cs	 Edina	
	27		 P	 Ákos,	Bátor	
	28		 Szo	 Elemér

JÚLIUS

		1		 Sz	 Annamária,	Tihamér	
		2		 Cs	 Ottó		 l
		3		 P	 Kornél,	Soma	
		4		 Szo	 Ulrik	
		5		 V	 Emese,	Sarolta	
		6		 H	 Csaba	
		7		 K	 Apollónia	
		8		 Sz	 Ellák	
		9		 Cs	 Lukrécia	
		10		 P	 Amália	
		11		 Szo	 Lili,	Nóra	
		12		 V	 Dalma,	Izabella	
		13		 H	 Jenő	
		14		 K	 Örs,	Stella	
		15		 Sz	 Henrik,	Roland	
		16		 Cs	 Valter		 l
		17		 P	 Elek,	Endre	
		18		 Szo	 Frigyes	
		19		 V	 Emília	
		20		 H	 Illés	
		21		 K	 Dániel,	Daniella	
		22		 Sz	 Magdolna	
		23		 Cs	 Lenke	
		24		 P	 Kincső,	Kinga	
		25		 Szo	 Jakab,	Kristóf	
		26		 V	 Anikó,	Anna	
		27		 H	 Liliána,	Olga	
		28		 K	 Szabolcs	
		29		 Sz	 Flóra,	Márta	
		30		 Cs	 Judit,	Xénia	
		31		 P	 Oszkár		 l

AUGUSZTUS

		1		 Szo	 Boglárka	
	 	2		 V	 Lehel	
	 	3		 H	 Hermina	
	 	4		 K	 Dominika,	Domonkos	
	 	5		 Sz	 Krisztina	
	 	6		 Cs	 Berta,	Bettina	
	 	7		 P	 Ibolya	
	 	8		 Szo	 László	
	 	9		 V	 Emőd	
		10		 H	 Lőrinc	
		11		 K	 Tiborc,	Zsuzsanna	
		12		 Sz	 Klára	
		13		 Cs	 Ipoly	
		14		 P	 Marcell		 l
		15		 Szo	 Mária	
		16		 V	 Ábrahám	
		17		 H	 Jácint	
		18		 K	 Ilona	
		19		 Sz	 Huba	
		20		 Cs	 István	
		21		 P	 Hajna,	Sámuel	
		22		 Szo	 Menyhért,	Mirjam	
		23		 V	 Bence	
		24		 H	 Bertalan	
		25		 K	 Lajos,	Patrícia	
		26		 Sz	 Izsó	
		27		 Cs	 Gáspár	
		28		 P	 Ágoston	
		29		 Szo	 Beatrix,	Erna		 l
		30		 V	 Rózsa	
		31		 H	 Bella,	Erika

SZEPTEMBER

	 	1	 	K	 Egon,	Egyed	
	 	2		 Sz	 Dorina,	Rebeka	
	 	3		 Cs	 Hilda	
	 	4		 P	 Rozália	
	 	5		 Szo	 Lőrinc,	Viktor	
	 	6		 V	 Zakariás	
	 	7		 H	 Regina	
	 	8		 K	 Adrienn,	Mária	
	 	9		 Sz	 Adám	
		10	 Cs	 Hunor,	Nikolett	
		11		 P	 Teodóra	
		12		 Szo	 Mária	
		13		 V	 Kornél		 l
		14		 H	 Roxána,	Szeréna	
		15		 K	 Enikő,	Melitta	
		16		 Sz	 Edit	
		17		 Cs	 Zsófia	
		18		 P	 Diána	
		19		 Szo	 Vilhelmina	
		20		 V	 Friderika	
		21		 H	 Máté,	Mirella	
		22		 K	 Móric	
		23		 Sz	 Tekla	
		24		 Cs	 Gellért,	Mercédesz	
		25		 P	 Eufrozina,	Kende	
		26		 Szo	 Jusztina,	Pál	
		27		 V	 Adalbert	
		28		 H	 Vencel		 l
		29		 K	 Mihály	
		30		 Sz	 Jeromos

OKTÓBER

		1		 Cs	 Malvin	
	 	2		 P	 Petra	
	 	3		 Szo	 Helga	
	 	4		 V	 Ferenc	
	 	5		 H	 Aurél	
	 	6		 K	 Brúnó,	Renáta	
	 	7		 Sz	 Amália	
	 	8		 Cs	 Koppány	
	 	9		 P	 Dénes	
		10		 Szo	 Gedeon	
		11		 V	 Brigitta	
		12		 H	 Miksa	
		13		 K	 Ede,	Kálmán		 l
		14		 Sz	 Helén	
		15		 Cs	 Teréz	
		16		 P	 Gál	
		17		 Szo	 Hedvig	
		18		 V	 Lukács	
		19		 H	 Nándor	
		20		 K	 Vendel	
		21		 Sz	 Orsolya	
		22		 Cs	 Előd	
		23		 P	 Gyöngyi	
		24		 Szo	 Salamon	
		25		 V	 Bianka,	Blanka	
		26		 H	 Dömötör	
		27		 K	 Szabina		 l
		28		 Sz	 Simon,	Szimonetta	
		29		 Cs	 Nárcisz	
		30		 P	 Alfonz	
		31		 Szo	 Farkas
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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

FEBRUÁR

	 1		 V		 Ignác	
	 2		 H	 Aida,	Karolina	
	 3		 K	 Balázs	
	 4		 Sz	 Csenge,	Ráhel		
	 5		 Cs	 Ágota,	Ingrid												l	
	 6		 P	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 Szo	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 V	 Aranka	
	 9		 H	 Abigél,	Alex	
	10		 K	 Elvira	
	11		 Sz	 Bertold,	Marietta	
	12		 Cs	 Lídia,	Lívia	
	13		 P	 Ella,	Linda	
	14		 Szo	 Bálint,	Valentin	
	15		 V	 Georgina,	Kolos	
	16		 H	 Julianna,	Lilla	
	17		 K	 Donát	
	18		 Sz	 Bernadett		 l
	19		 Cs	 Zsuzsanna	
	20		 P	 Aladár,	Álmos	
	21		 Szo	 Eleonóra	
	22		 V	 Gerzson	
	23		 H	 Alfréd	
	24		 K	 Mátyás	
	25		 Sz	 Géza	
	26		 Cs	 Edina	
	27		 P	 Ákos,	Bátor	
	28		 Szo	 Elemér

MÁRCIUS

		1		 V	 Albin	
		2		 H	 Lujza	
		3		 K	 Kornélia	
		4		 Sz	 Kázmér	
		5		 Cs	 Adorján,	Adrián		 l
		6		 P	 Inez,	Leonóra	
		7		 Szo	 Tamás	
		8		 V	 Zoltán	
		9		 H	 Fanni,	Franciska	
		10		 K	 Ildikó	
		11		 Sz	 Szilárd	
		12		 Cs	 Gergely	
		13		 P	 Ajtony,	Krisztián	
		14		 Szo	 Matild	
		15		 V	 Kristóf	
		16		 H	 Henrietta	
		17		 K	 Gertrúd,	Patrik	
		18		 Sz	 Ede,	Sándor	
		19		 Cs	 Bánk,	József	
		20		 P	 Klaudia		 l
		21		 Szo	 Benedek	
		22		 V	 Beáta,	Izolda	
		23		 H	 Emőke	
		24		 K	 Gábor,	Karina	
		25		 Sz	 Irén,	Írisz	
		26		 Cs	 Emánuel	
		27		 P	 Hajnalka	
		28		 Szo	 Gedeon,	Johanna	
		29		 V	 Auguszta	
		30		 H	 Zalán	
		31		 K	 Árpád

ÁPRILIS

		1		 Sz	 Hugó	
		2		 Cs	 Áron	
		3		 P	 Buda,	Richárd	
		4		 Szo	 Izidor		 l
		5		 V	 Vince	
		6		 H	 Bíborka,	Vilmos	
		7		 K	 Herman	
		8		 Sz	 Dénes	
		9		 Cs	 Erhard	
		10		 P	 Zsolt	
		11		 Szo	 Leó,	Szaniszló	
		12		 V	 Gyula	
		13		 H	 Ida	
		14		 K	 Tibor	
		15		 Sz	 Anasztázia,	Tas	
		16		 Cs	 Csongor	
		17		 P	 Rudolf	
		18		 Szo	 Andrea,	Ilma		 l
		19		 V	 Emma	
		20		 H	 Tivadar	
		21		 K	 Konrád	
		22		 Sz	 Csilla,	Noémi	
		23		 Cs	 Béla	
		24		 P	 György	
		25		 Szo	 Márk	
		26		 V	 Ervin	
		27		 H	 Zita	
		28		 K	 Valéria	
		29		 Sz	 Péter	
		30		 Cs	 Katalin,	Kitti

MÁJUS

	 1		 P	 Fülöp,	Jakab	
		2		 Szo	 Zsigmond	
		3		 V	 Irma,	Tímea	
		4		 H	 Flórián,	Mónika		 l
		5		 K	 Adrián,	Györgyi	
		6		 Sz	 Frida,	Ivett	
		7		 Cs	 Gizella	
		8		 P	 Mihály	
		9		 Szo	 Gergely	
		10		 V	 Ármin,	Pálma	
		11		 H	 Ferenc	
		12		 K	 Pongrác	
		13		 Sz	 Imola,	Szervác	
		14		 Cs	 Bonifác	
		15		 P	 Szonja,	Zsófia	
		16		 Szo	 Botond,	Mózes	
		17		 V	 Paszkál	
		18		 H	 Alexandra,	Erik		 l
		19		 K	 Ivó,	Milán	
		20		 Sz	 Bernát,	Felícia	
		21		 Cs	 Konstantin	
		22		 P	 Júlia,	Rita	
		23		 Szo	 Dezső	
		24		 V	 Eliza,	Eszter	
		25		 H	 Orbán	
		26		 K	 Evelin,	Fülöp	
		27		 Sz	 Hella	
		28		 Cs	 Csanád,	Emil	
		29		 P	 Magdolna	
		30		 Szo	 Janka,	Zsanett	
		31		 V	 Angéla

JÚNIUS

	 1		 H	 Tünde	
		2		 K	 Anita,	Kármen	 l
		3		 Sz	 Klotild	
		4		 Cs	 Bulcsú	
		5		 P	 Fatime	
		6		 Szo	 Cintia,	Norbert	
		7		 V	 Róbert	
		8		 H	 Medárd	
		9		 K	 Félix	
		10		 Sz	 Gréta,	Margit	
		11		 Cs	 Barnabás	
		12		 P	 Villő	
		13		 Szo	 Anett,	Antal	
		14		 V	 Vazul	
		15		 H	 Jolán,	Vid	
		16		 K	 Jusztin		 l
		17		 Sz	 Alida,	Laura	
		18		 Cs	 Arnold,	Levente	
		19		 P	 Gyárfás	
		20		 Szo	 Rafael	
		21		 V	 Alajos,	Leila	
		22		 H	 Paulina	
		23		 K	 Zoltán	
		24		 Sz	 Iván	
		25		 Cs	 Vilmos	
		26		 P	 János,	Pál	
		27		 Szo	 László	
		28		 V	 Irén,	Levente	
		29		 H	 Péter,	Pál	
		30		 K	 Pál

NOVEMBER

		1		 V	 Marianna	
		2		 H	 Achilles	
		3		 K	 Győző	
		4		 Sz	 Károly	
		5		 Cs	 Imre	
		6		 P	 Lénárd	
		7		 Szo	 Rezső	
		8		 V	 Zsombor	
		9		 H	 Tivadar	
		10		 K	 Réka	
		11		 Sz	 Márton		 l
		12		 Cs	 Jónás,	Renátó	
		13		 P	 Szilvia	
		14		 Szo	 Aliz	
		15		 V	 Albert,	Lipót	
		16		 H	 Ödön	
		17		 K	 Gergely,	Hortenzia	
		18		 Sz	 Jenő	
		19		 Cs	 Erzsébet,	Elizabet	
		20		 P	 Jolán	
		21		 Szo	 Olivér	
		22		 V	 Cecília	
		23		 H	 Kelemen,	Klementina	
		24		 K	 Emma	
		25		 Sz	 Katalin		 l
		26		 Cs	 Virág	
		27		 P	 Virgil	
		28		 Szo	 Stefánia	
		29		 V	 Taksony	
		30		 H	 Andor,	András	
	

DECEMBER

	 	1		 K	 Elza	
	 	2		 Sz	 Melinda,	Vivien	
	 	3		 Cs	 Ferenc,	Olívia	
	 	4		 P	 Barbara,	Borbála	
	 	5		 Szo	 Vilma	
	 	6		 V	 Miklós	
	 	7		 H	 Ambrus	
	 	8		 K	 Mária	
	 	9		 Sz	 Natália	
		10		 Cs	 Judit	
		11		 P	 Árpád		 												l
		12		 Szo	 Gabriella	
		13		 V	 Luca,	Otília	
		14		 H	 Szilárda	
		15		 K	 Valér	
		16		 Sz	 Aletta,	Etelka	
		17		 Cs	 Lázár,	Olimpia	
		18		 P	 Auguszta	
		19		 Szo	 Viola	
		20		 V	 Teofil	
		21		 H	 Tamás	
		22		 K	 Zénó	
		23		 Sz	 Viktória	
		24		 Cs	 Ádám,	Éva	
		25		 P	 Eugénia													l
		26		 Szo	 István	
		27		 V	 János	
		28		 H	 Kamilla	
		29		 K	 Tamara,	Tamás	
		30		 Sz	 Dávid	
		31		 Cs	 Szilveszter
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szarvasbőgést hallgató vonatozás kőkapun
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SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM

Idén először - Buday Péter, az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi Erdészeti 
Igazgatóságának vezetőjének felkérésé-
re, - az OMVK B.-A.-Z. megyei Vadász-
kamara Kulturális Bizottságának tag-
jai és természetesen az Ifjú Nimródok 
közreműködésének köszönhetően kürt-
jelekkel és a gímbika hívás hangjaival 
kibővített kis műsort adtunk – Bótáné 
Batta Olga és Molnár Renátó segít-
ségével - a Kőkapui Állomáson. 

A visszaútra is tartogattak meglepe-
tést az erdészet munkatársai, a Kemen-
ce-pataknál egy gímbika terítéket láthat-
tak az utasok. A tömegben elvegyülve 
hallható véleményekből ilyenkor bizo-
nyosodik be, hogy a vadászat megíté-
lésének javításában, valamint hagyomá-

az északerdő zrt. pálházai állami erdei vasútja szarvasBőgést hallgató vonatozást szervezett szeptemBer 
27-én. a rendezvényen tÖBB mint 250-en vettek részt, a nyírségBől, deBrecenBől, miskolcról és eger kÖrnyéké-
ről is találkozhattunk ismerős arcokkal. az erdei vasút Összes járművét üzemBe kellett állítani szomBat este, hogy 
minden érdeklődőt el tudjon szállítani a program helyszínére.

nyaink és a kultúránk ápolására ezek 
a programok rendkívül hasznosak. A 
kürtszóval, a vad tiszteletének bemu-
tatásával javíthatjuk és formálhatjuk a 

rólunk, vadászokról alkotott közvéle-
ményt.

Bóta István
Kulturális bizottság tagja

Egy korábbi számban már körbe-
jártuk a lőfegyverek külföldről történő 
behozatalának témáját unión belülről 
és kívülről egyaránt. Hangsúlyoznom 
kell, hogy nem a kereskedelmi behoza-
talról, hanem magánimportról volt szó, 
amikor valaki saját magának hozza be 
a lőfegyvert.

A lőszerek behozataláról eddig még 
nem ejtettünk szót.

 A lőszer országunk területére tör-
ténő behozatalához a lőfegyverekről és 
lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tör-
vény (továbbiakban: Ftv.) 3. § (1) bekez-
dés a) pontja alapján rendőrség által 
kiadott engedély szükséges.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 
253/2004. Kormányrendelet (további-
akban: R.) 45. § alapján lőszer behoza-
talára engedélyt az a természetes vagy 
jogi személy kaphat, aki annak gyártá-
sára, javítására, forgalmazására vagy tar-
tására jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A R. 8. § (2) bekezdés alapján a 
lőszer behozatalához kérelmet kell elő-
terjeszteni az illetékes rendőrhatóság 
felé, amelyben kérni lehet az engedély-
ben szereplő lőfegyver kaliberének meg-
felelő lőszer behozatalát. Az engedély 

kiadására irányuló kérelemnek az aláb-
biakban foglaltakat kell tartalmaznia: 
• a kérelmező személy személyazono-

sító adatait
• lakóhelyét
• lőfegyver tartására jogosító engedély 

számát
• vásárolni kívánt lőszer azonosító 

adatait (kaliberét, stb.)
• vásárolni kívánt lőszer darabszámát
•	az eladó nevét, engedély számát, 

címét, amennyiben rendelkezésre áll
• azt az országot, ahonnan a lőszert 

szeretné behozni
• a szállítóeszköz megjelölését
• az indulás és az érkezés várható idő-

pontját
• tranzitszállítás esetén az érintett 

országok megnevezését
A lőszer behozatali engedélyt a R. 

4. § (2) bekezdése szerint a kérelmező 
lakóhelye, szervezet esetén a tevékeny-
ség helye szerint illetékes rendőrkapi-
tányság állítja ki.

A R. 8. § (1) bekezdése szerint az 
engedély meglétét igazoló hatósági iga-
zolvány formáját és tartalmát a 16. 
számú melléklet határozza meg, vagy-
is az arra jogosult a lőszert jogszerűen 

kitöltött 16-os számú melléklettel hoz-
hatja be az ország területére. 

A fegyverismereti vizsga, a fegyver-
forgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer 
hatósági tárolása és a fegyverekkel, 
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek 
engedélyezésének igazgatási szolgálta-
tási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) 
BM rendelet 1. számú mellékletének 9. 
pontja szerint, lőszer behozatali, kivite-
li, átszállítási engedélyezése turista for-
galomban 2000.- Ft összegű díj ellené-
ben történik.

Az Ftv. 3. § alapján a jogszerűen 
tartott lőfegyverhez használható lőszer 
megszerzéséhez a lőfegyvernek a tartá-
sára jogosító engedély meglétét igazoló 
hatósági igazolványba történő bejegy-
zése szükséges.  Eszerint tehát az első 
lőfegyver vásárlásakor, illetve a hatósági 
engedélybe még be nem jegyzett elté-
rő kaliberű új lőfegyver megvásárlásával 
egyidejűleg lőszert még nem vásárolha-
tunk, erre csak azt követően kerülhet 
sor, ha a fegyver a hatósági engedé-
lyünkbe már bejegyzésre került. 

Bogacskó József r. alezredes
B.-A.-Z. Megyei

Rendőr-főkapitányság
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A tanulmányút elsődleges célja volt, 
hogy a szlovákiai, rozsnyói vadásza-
ti szervezetekkel mélyítsük baráti 
kapcsolatunkat, tapasztalatcserét végez-
zünk, bővítsük ismereteinket, illetve új 
ötleteket kapjunk, melyet esetleg saját 
szervezeteinkben, vadásztársaságaink-
ban is hasznosíthatunk.

A miskolci indulást követően a szak-
mai delegáció már a délelőtt folyamán 
megérkezett a szálláshelyre, Jelsavába, 
a Hotel Hrádokba. A szállás elfoglalá-
sát és az ebédet követően, első, úgyne-
vezett kulturális programként megláto-
gattuk a közelben található Ochtinai 
aragonit-barlangot. A barlang a 
Szlovák-Érchegység területén, Rozs-
nyótól nyugatra található. A barlang 
különleges természeti jelenség, amely a 
képződmények gazdagságával és válto-
zatosságával, valamint a járatok sajátos 
kifejlődésével vonja magára a figyelmet.

A barlanglátogatás után a csapat visz-
szatért a szálláshelyre, ahol késő estig tartó 
tapasztalatcsere kezdődött a helyi szlová-
kiai vadászati szervezetek vezetőivel.

Második nap reggelén idegenvezető 
kíséretében látogatást tettünk a Betléri 
vadászkastélyban. A betléri Andrássy-

a Borsod-aBaúj-zemplén megyei 
vadászkamara az észak-magyarorszá-
gi vadászszÖvetséggel kÖzÖsen októ-
Ber hónapBan, - a szervezetek támo-
gatásával, de Főként a résztvevők 
FinanszírozásáBan - szakmai tanul-
mányutat szervezett. a kirándulá-
son a két szervezet vezetői, Bizott-
sági elnÖkei és tagjai vettek részt.

kastély a Sajó folyó völgyében áll négy 
saroktornyával, és egyike a legjobb álla-
potban fennmaradt szlovákiai kastélyok-
nak, nem csak magát az épületet, hanem 
berendezését és gyűjteményeit tekint-
ve is. A látogatást követően Rozsnyón 
folytattuk utunkat, ahol egy vadászbolt 
kínálatát tekintettük meg, természetesen 
vásárlással egybekötve.

A vásárlás után, délután a szilicei 
fennsíkon tettünk egy rövid túrát, és 
találkoztunk újra szlovák barátainkkal.

Utolsó nap a Szlovák Köztársaság 
Erdőgazdaságának rozsnyói kiren-
deltségéhez érkeztünk, ahol már vár-
ták csapatunkat. Itt egy nagyon érdekes 
és széleskörű tájékoztatót hallgatunk 
meg az erdészet munkájáról, gazdálko-
dásáról, valamint a kezelésükben lévő 
betléri vadaskertről, az abban folyó 
vadgazdálkodásról és kísérletekről. A 
szakmai előadások után egy rövid kirán-
dulást tettünk a vadaskertben, ahol egy 
elkülönített, néhány hektáros kertben 
módunkban állt megtekinteni a terü-

let egyik „tenyész” gímbikáját, melynek 
utódai közül több olyan f iatal, első 
agancsú csapos bika is kikerült már, 
mely elsőre villát és koronát is fejlesz-
tett. Ez ilyen magashegységi viszonyok 
között kizárólag a tervszerű és tudatos 
gazdálkodásnak köszönhető.

A területbejárás után fáradtan, de 
rengeteg új információval és élmény-
nyel gazdagodva indult hazafelé társa-
ságunk, úgy, hogy közben Szuhafőn 
a Kocsis Vendégházban „tanulmány-
út záró” délutáni kikapcsolódást és egy 
estebédet is beiktattunk.

A kellemes időben eltöltött tanul-
mányút valamennyi résztvevő számá-
ra mind szakmai, mind emberi vonat-
kozásban maradandó emléket jelentett. 
Ezúton is köszönjük szlovákiai baráta-
inknak a nagy-nagy kedvességet, segítsé-
get és a szíves vendéglátást.

Tóth Á. Dénes
megyei fővadász

erdei szalonka Monitoring
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Az erdei szalonka monitoring prog-
ram első szakasza (2009-2014) idén 
májusban lezárásra került. Kellő isme-
ret és rengeteg adat gyűlt össze, az 
érdekképviselet és a résztvevő vadászat-
ra jogosultak a vállalt feladataikat elvé-
gezték, a programba bevont kutatóinté-
zetek kiértékelték a beérkezett adatokat, 
melyből igazoltnak látszik a Madárvé-
delmi Irányelv által előírt tavaszi vadá-
szatra vonatkozó derogációs kritérium.

A következő feladat a vadászatért és 
természetvédelemért felelős minisztéri-
umon keresztül az Európai Unió dön-

téshozatali szervénél az elmúlt hat év 
erőfeszítéseinek érvényre juttatása, az 
erdei szalonka tavaszi vadászati lehető-
ségének megteremtése a magyar vadá-
szok számára.

Ezzel együtt nincsenek illúziók, pon-
tosan ismert a vonatkozó irányelv, mely 
értelmében valamilyen monitoringra a 
jövőben is szükség lesz.

Erre vonatkozóan a közeljövőben, 
- az első szakaszban kidolgozott mód-
szer alapján - egy újabb programot ter-
vez az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet, melyet a következő év elején 

valamennyi érdeklődő vadászatra jogo-
sult számára megnyitnak.

Az ezzel kapcsolatos előkészítő 
munka is elindult, melyekről folyama-
tosan tájékoztatjuk az érdeklődőket és 
a vadásztársadalmat.
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gíMszarvas vadászat eredMényei 2014. évben
borsod-abaúj-zeMplén Megye területén
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A 2014. év agancsfelrakási idősza-
ka megint rendhagyóan alakult. A 
tél enyhe és csapadékszegény volt, a 
kemény fagyok és a hótakaró hiánya a 
mortalitásra kedvezően hatott. A tavasz 
és a nyár időjárása a 100 éves átlagtól 
lényegesebben hűvösebbre és csapadé-
kosabbra alakult. A szaporodási idő-
szakban nem volt kedvező ez az álla-
pot, de a nyári csapadék frissen tartotta 
a legelőket. A nehéz időjárási körülmé-
nyek ellenére a szarvasbikák időre fel-
rakták és letisztították agancsaikat.

A szarvasbőgés a szokott időben 
szeptember első dekádjában kezdődött 
el. Szeptember 10-14. között újból esős-
re fordult az idő, a bőgés ezen időszak 
alatt szünetelt. A minimum hőmérsék-
let 17-e után esett 10 fok alá, ennek 
következtében a bőgés intenzívebbé 
vált. Csúcsa 20-25-e tájékára esett, de 
még október elején is hallottak bőgő 
bikát a Cserehát északi részén.

A puskavégre került trófeákat a vadá-
szatra jogosultak a Vadászati Hatóság-
nak a törvényi előírásoknak megfelelő-
en bemutatták. Ha összehasonlítjuk a 
bőgési időszakban esett idei és az előző 
évi gímszarvas trófeákat megállapíthat-
juk, hogy a bemutatott trófeák mennyi-
sége növekedett, minőségi változás nem 
tapasztalható.

Lássunk néhány számadatot a bőgé-
si időszakban bírálatra került gím tró-
feákról:

Lapzártáig bírálatra 74 db vadászat-
ra jogosult mutatott be trófeát, ami 12 
%-os növekedést jelent. A lebírált tró-
feák db száma 513, ami 29%-al több 

az előző évinél, amely 
elsősorban a megemelt 
éves vadgazdálkodá-
si terveknek köszönhe-
tő. A trófea átlagsúly 
5,3 kg, ami megegye-
zik a tavalyi értékkel. 
A legmagasabb bírála-
ti pontszám (C.I.C.) 
213,56 (tavalyi legtöbb 
érték 93 %-a). A legna-
gyobb súlyú agancs az 
idei évben 10,94 kg-os 
volt, az elmúlt évben a 
legnagyobb trófeasúlyú 
gímbika meghaladta a 
11 kg-ot. A legmaga-
sabb pontszám és súly 
egyazon trófeáé volt, 
melyet a Cserehát észa-
ki részén vadgazdálko-
dó Martonyi és Vidéke 
Vt. területén ejtettek el.

A korosztályi meg-
oszlást vizsgálva a f ia-
tal korosztály kilövési aránya idén is 
tovább növekedett (46,4 %), a közép-
korú korosztály aránya kismértékben 
csökkent (51,5 %) és az öreg (2,1 %) 
korosztályú egyedek száma változatlan 
értéket mutat. Megállapítható, hogy 
az elejtés során a középkorú korosz-
tály elsőbbsége. Kívánatos lenne, hogy 
a jogosultak a vadászat során a fiatal 
selejtes egyedeket távolítsák el a populá-
cióból, biztosítva ezzel az ígéretes bikák 
életterét a golyó érettség eléréséig.

A bemutatott trófeák érmes aránya 
az előző évhez hasonlóan 34 % volt az 
alábbi megoszlásban.

- Bronzérem: 134 db 26 % (előző 
évhez viszonyítva kissé növekedett)

- Ezüstérem: 40 db 8 % (előző évi-
vel közel azonos)

- Aranyérem: 4 db  0,8 % (előző évi 
fele)

A vadászok szakértelmét jelzi, hogy 
a hibás kilövések nagysága az előző 
évhez képest csak minimálisan növeke-
dett 10,7 % értékre, 55 bika esetében 
adott a Hatóság mínusz pontot.

Összegezve a 2014. évi szarvasbő-
gés tapasztalatait megállapíthatjuk, 
hogy a vadászatra jogosultak a gím-
szarvas állományt nagy odafigyeléssel 
és szakértelemmel kezelik, mely a bírá-
lati eredményekben is megmutatkozik. 
A jobb eredmények eléréséhez az élő-
hely fejlesztés, a vadföld gazdálkodás és 
a fent említett selejtezési szempontok 
betartása szükségesek. A következetes 
munka eredményeként várható, hogy a 
szarvasgazdálkodás célja - jobb minő-
ségű trófea, magasabb IP pontszám, 
szebben csillogó érem - megvalósulás-
ra kerül.

Berta Béla 
igazgató, vadászati hatóság vezetője

Legnagyobb súlyú gímtrófeák:

Ssz. Súly IP Érem Vadászterület

1. 10,94 kg 213,56 A Martonyi és Vidéke Vt.

2. 9,48 kg 203,20 E Galgóc Vt.

3. 9,43 kg 204,79 E Martonyi és Vidéke Vt.

4. 9,28 kg 205,47 E 658410 FTVK

5. 9,17 kg 213,29 A Abaúji Aranyszarvas Vt.
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Az Országos Magyar Vadászkama-
ra november 7-én, a hatvani vadászati 
múzeumban tartotta meg a Hivatásos 
Vadászok II. Országos Konferenciáját, 
melyre hazánk szinte minden megyéjé-
ből érkeztek vadőrök. 

A közel háromszáz érdeklődőt 
Fodermayer Vilmos, az OMVK hiva-
tásos vadász alelnöke köszöntötte, majd 
Pechtol János főtitkár ismertette az 
elmúlt négy esztendő vadászokat érin-
tő, illetőleg a vadászok közérzetét javí-
tó eredményeit és röviden összefoglalta 
a jogszabályi változásokat. Dr. Jám-
bor László elnök beszédében – többek 
között – a törvény-előkészítés menet-
rendjét ismertette, mely alapján valószí-
nűsíthető, hogy a joganyag-tervezetről 
2015 őszén tartja az országgyűlés a záró-
szavazást. Annak konkrét tartalmáról 
egyelőre keveset lehet tudni, de néhány 
stratégiai sarokpont már kezd kialakulni. 

A legjelentősebbek ezek közül: szak-
mai alapokon nyugvó területkijelölés, 
húszéves haszonbérleti ciklus, hivatá-
sos vadászok minden befejezett 3000 
hektár utáni alkalmazási kötelezettsé-
ge, vadkárfelelősség egyértelműsítése, 
üzemtervek eltörlése, valamint a hibás 
lelövések utáni szankciók visszaállítá-
sa. A szervezet feladatai közt vélemé-
nye szerint a legfontosabb a vadászat 
társadalmi elfogadottságának javítása és 
egy egységes mezőgazdasági vadkár-pro-
tokoll kidolgozása, de a terveikben sze-
repel a sportvadászok kötelező kama-
rai tagságának bevezetése is. A szakmai 
irányelvek közt első helyen az apróvad-
állomány fejlesztését és a nagyvad túl-
szaporodásának általánosításoktól men-
tes, lokális kezelését említette. 

Krauzer Ernő ezredes, a Belügymi-
nisztérium Továbbképzési Igazgatósá-
gának vezetője a rendészeti feladatokat 
ellátó személyek – így a hivatásos vadá-
szok – 40 órás kötelező tanfolyamai-
nak, valamint vizsgájának a tapasztala-
tait értékelte, majd bejelentette, hogy a 
jövőben egy kiegészítő továbbképzésre 
is sor fog kerülni. 

A délelőtti kávészünetben a jelenlé-
vők megtekinthették a hivatásos vadá-

szok trevezett egyenruha-kollekcióit. 
A jogosultak büdzséjét – a kihordási 
idők figyelembevételével – éves szin-
ten 178.100 forinttal megterhelő téli és 
nyári terepi viseleteket mustrálva töb-
ben megjegyezték, hogy az összeállítá-
sok nem tartalmaznak lábbelit, és hogy 
nem történt alapanyag-tesztelés…

Az előadások sorát dr. Király Ist-
ván és dr. Marosán Miklós folytat-
ta – vadkártémában. 
Dr. Marosán Miklós, 
a Szent István Egye-
tem Állatorvos-tudo-
mányi Karának tudo-
mányos főmunkatársa 
az általa elvégzett vad-
kár-szimulációs kísérle-
tek eredményeit ismer-
tette, melyek alapvető 
célja, hogy adatot szol-
gáltasson a szántóföl-
di növénykultúrák-
ban okozott vadkárok 
becslési módszertaná-
nak objektív kidolgozásához. A min-
taterületeken külön vizsgálta napra-
forgó esetében a mezei nyúl és az őz 
által korai fenofázisban okozott, vala-
mint a gímszarvas rágása által csillag-
bimbós állapotban jelentkező kárfor-
mákat. Megállapítása szerint a korai 
növekedési szakaszban történő károsí-
tást ez a növényfaj kiválóan kompen-

zálja (70 százalékos őz általi rágáskár 
esetén például mindössze 13 százalék a 
betakarításkori terméskiesés). Az ered-
mények feldolgozásakor az is kiderült, 
hogy kukoricában a cső feletti rágásos 
csonkítás szintén nem jár komoly vesz-
teségekkel, a megmaradó növényegye-
dek tudniillik erőteljesebb fejlődésük-
kel pótolják a kieső termésmennyiséget. 
Búza esetében az egyszeri korai egyen-
letes taposás és rágáskár egyáltalán nem 

okoz kiesést, de még a másodszori is 
csupán 10 százalékos veszteséggel jár, 
a zászlóslevelek lerágása azonban már 
az egyébként learatható szemtömeg 30 
százalékát is „elviheti”.

Az elmondottakat „forintosítva” a 
napraforgóban az őz által korai növeke-
dési szakaszban okozott károsításnál a 
legszembetűnőbb a különbség a tapasz-
talt (a rágáskár az állomány 70 százalékát 
érintette) és a tényleges (mindössze 13 
százalékos terméskiesés) kárérték között, 
így a 2,5 millió helyett „csak” 335 ezer 
forintot kellene a jogosultnak fizetnie.  
Mi tagadás, nem mindegy…

Fodermayer Vilmos zárszavában 
szólt az OMVK vadőröket érintő szán-
dékairól: egy ajánlott bértábla kidolgo-
zásáról, a megbízásos szerződések lehe-
tőségének megszüntetéséről, a kötelező 
40 órás munkaviszony előírásáról, vala-
mint egy kreditrendszer-szerűen műkö-
dő továbbképzési rendszerről.

A rendezvény közös ebéddel és a 
múzeum ingyenes megtekintésével ért 
véget.

Wallendums Péter
Vadászlap főszerkesztő helyettese
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néhány év tükrében
mielőtt messzemenő kÖvetkezteté-
seket vonnánk le az elmúlt pár év 
adatai - tapasztalatai alapján, előt-
te „nézzünk szét” a kÖzelmúltBan, 
hogyan is áll a disznóállomány, disz-
nóvadászat a megyénkBen eBBen a 
vadászati idényBen…

Bizonyára mindenki emlékszik az 
elmúlt télre, ha viccesen szeretném kife-
jezni magam, akkor mondanám, hogy 
egy szép keddi napra esett… és bizony 
mindez nincs messze az igazságtól. 
Ugyanis januárban volt egy szűk hét, 
amikor esett valamennyi hó, néhány 
hajnalon volt mínusz tíz fok alatt a 
hőmérséklet, aztán február elején már 
érkezett is a tavasz. Mindez a disznóink 
szaporodásának a legkedvezőbb feltéte-
leket biztosítva, ugyanis a február-már-
ciusban (áprilisban) esedékes malacozás 
idején nem nagyon volt olyan körül-
mény, ami negatívan befolyásolhatta 
volna vaddisznóéknál az utódnevelés 
kezdeti – kritikus – szakaszát. Ami-
nek meg is lett az eredménye, tavasszal, 
majd a nyár folyamán mindenki (leg-
alábbis aki kiment a területre) találkoz-
hatott szépen malacait vezető kocákkal. 

Valahonnan a tavalyi süldők is „elő-
kerültek”. Visszaemlékezhetünk, hogy 
tavaly február-márciusban milyen 
komoly tél volt nagy hóval, kemény 
fagyokkal. Akkor olyan rémhírek jár-
ták, hogy oda a szaporulat, nincs disz-
nó a megyében, stb, stb. Aztán a végén 
szinte mindenki túlteljesítette a tervet 
és kis túlzással azt mondhatjuk, hogy 
búzaérés idején csak az nem lőtt disz-
nót, aki nem akart. 

Aztán eljött július közepe, a kuko-
ricatejesedés kezdete. Az elmúlt egy-
két évben „megszokott” módon, olyan 
vadászterületeken is megjelent, sőt 
jelentős károkat okozott a disznó, ahol 
a „normális 90’-es években” nyoma sem 
volt annak. Akár a Szerencs környéki 
társaságokról, akár a bodrogközi rész-
ről beszélünk, az eddig teljes mérték-
ben apróvadasnak mondható társasá-
goknál általánosságban elmondható, 
hogy – leginkább kukoricaérés idején – 
egy-egy nagyobb táblában (főleg, hogy-
ha még vizet is talál benne a vad), vagy 

azok közötti semmitmondó akácosok-
ban, csatornapartokon állandó vad lett 
a disznó – sok helyen a gím is – és ezek-
nek a jogosultaknak „számukra új foga-
lommal”, a vadkárral kell/kellett szem-
be nézniük, mely alapos fülvakarásra 
adhat okot mind a vadászoknak, mind 
a mezőgazdáknak.

Kukorica érés idején, ezen felül meg-
szokhattuk az elmúlt évek folyamán, 
hogy a nem kezelt, elhagyott régi gyü-
mölcsösök, zártkertek környékén jókat 
lehet vadászni, valamint ezek gyümölcs-
érése idején – merthát az erjedő szilva 
mégiscsak finomabb, mint a kukorica 
– valamilyen szinten lekötötte a vadat, 
ezzel is mérsékelve a környező táblák-
ban a vadkárt. Ez a „rész” idén kima-
radt, ezen régi gyümölcsösök idei ter-
mése szinte nulla volt, ami közvetve 
jelentősen fokozta a vadkár veszélyét. 
Az erdei területeken az iméntieken túl-
menően sok helyen elmondható, hogy 
az idei makktermés közelít a nullához.  

Az első hajtások, terelések is megtör-
téntek már a megyénk nagyvadas terü-
letein, melyeken vegyes eredmények 
születtek. Hogyha egy-egy „búgó góc” 
belekerült a körbe, akkor lehettek igen 
jól sikerült vadászatok, de ugyanolyan 
arányban hallhattunk még egy-egy üres 
hajtásról is. Minden bizonnyal, hogy-
ha bejön a hideg – reméljük, hogy nem 
úgy, mint tavaly – akkor „jobban össze-
rántja” a kondákat, és lesz még részünk 
ebben az idényben komoly havas téli 
hajtásban is.

Érdekes dolog, hogy az elmúlt évek-
ben a legtöbb társaságnál ilyenkorra 
általában a tervezett éves terítékhez már 
közel szokott lenni 
a valóság (legalább 
is 80% környé-
kén). Ezzel szem-
ben idén az tapasz-
talható, hogy – így 
december vége felé 
– jó, hogyha leg-
több helyen a fele 
megvan a tava-
lyi mennyiségnek. 
Mi lehet ennek az 
oka? Disznó nincs 
kevesebb, abban 

bizonyosak lehetünk. Akkor mégis mi?  
Az ezredfordulón, a 1999/2000-es 

idényben a megye terítéke 4.694 pél-
dány volt, mely a 2009/2010-es évre 
megduplázódott, a következő évben 
már átlépte a 10.000-et, a 2011/2012-es 
idényben 11.697, majd nagy ugrással a 
2012/2013-as idényben 15.605 példány 
volt a megye összterítéke, mely a tava-
lyi évben stagnált – 14.741 példánnyal, 
míg az idei terv is 14.000 körüli. Mire 
is akarok kilyukadni ezekkel a számok-
kal? Arra, hogy „lendületesen” nőtt/
növekszik a disznóállományunk, ami-
nek köszönhetően az elmúlt két-három 
évben egy átlagos területen három alka-
lomból egyszer legalább lövéshez jutha-
tott, aki rászánta az idejét. 

Az elmúlt két-három(-négy) év disz-
nóbőségébe nem csömörlöttünk bele 
egy kicsit? Mennyiszer van erőnk/ked-
vünk/pénzünk kimenni vadászni (pél-
dául 5-10 évvel ezelőtthöz viszonyítva)? 
Ha kimegy az ember vadászni, biztos, 
hogy meg fogja lőni az eléálló disznót? 
Nem mondja azt, hogy „majd máskor”, 
mert most „sár van”, „sietnem kell”, 
„holnap korán kelek”, „nincs kedvem 
egyedül bajlódni vele”, „nem lövöm 
meg a süldőt, hátha jön a nagy kan”, 
és még sorolhatnám naphosszat a jobb-
nál jobb kifogásokat.

Nem kérek én ezekre választ senki-
től, nem is azért írtam, csak úgy elgon-
dolkodtatón…

Juhász Ferenc
Vadgazd. bizottság tagja
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FELHÍVÁS A VADDISZNÓK AFRI-
KAI SERTÉSPESTIS (ASP) MONI-
TORING MINTAVÉTELEINEK 
ELVÉGZÉSÉRE  

Az ASP járványügyi helyzete Kelet-
Európában az elmúlt hónapokban sem 
javult, ezért a betegség közép-euró-
pai megjelenésének kockázata tovább 
nőtt. Ezen felül az ASP behurcolása 
szempontjából Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye fokozott kockázatnak kitett 
területnek minősül, ezért a NÉBIH 
02.3/2379/2014. számú utasítása alap-
ján az elejtett vaddisznók ASP beteg-

ségre irányuló monitoring vizsgálatá-
hoz kapcsolódó mintavételeket 2014. 
december 15-ig el kell végezni. 

Azok a vadásztársaságok, amelyek 
technikai, vagy időjárási okokból fenti 
határidőig nem tudják teljesíteni az elő-
írt darabszámú mintavételt, azok ezt 
legkésőbb 2015. január 31-ig kötele-
sek elvégezni. 

Munkaszervezési okokból a vizsgá-
ló laboratórium 2014. december 18. és 
2015. január 5. között nem fogad vad-
disznókból származó ASP monitoring 
mintákat.  

 Ismételten felhívjuk a f igyelmet 
arra, hogy a kilőtt vaddisznók ASP-re 
irányuló laboratóriumi vizsgálatának 
elmulasztása élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírság kiszabását vonja maga után! 

A monitoring program fegyelmezett 
végrehajtása vadgazdálkodási érdeket is 
szolgál. 

A megyei állategészségügyi hatóság 
kéri a mintavételi feladatok határidőre 
történő elvégzését. 

dr. Hajtós István 
hatósági  főállatorvos

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII.17.) VM rende-
lete értelmében ma már vadász csak az lehet, aki a vadászvizs-
gát megelőzően - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (Nébih) által engedélyezett - 100 órás (70 óra elmélet, 30 
óra gyakorlat), kötelező tanfolyamot elvégezte. 

Ilyen tanfolyamokat az Észak-magyarországi Vadászszövet-
ségünk, - akkreditált képzésben, a Nébih engedélyével és ter-
mészetesen a jelentkezők létszámától függően - 2014. szept-
emberétől folyamatosan indítja.

A tanfolyam elismert szakoktatókkal és a vizsgán megköve-
telt teljes tudásanyag átadásával kerül lebonyolításra. A képzés 
az elméleti és gyakorlati, terepi foglalkozások mellett tartalmaz-
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M vadászvizsgát Megelőző tanfolyaM

za a komplett lőgyakorlatot is, ahol a biztonságos fegyverkeze-
lés mellett mind a sörétes, mind a golyós lövészet elsajátítható. 
A tanfolyamot követően a kiadott igazolással lehet jelentkezni 
a vadászvizsgára, aminek sikeres letételét követően kiváltható 
az ország területére szóló Állami Vadászjegy!

 
A felkészülést ne bízza a véletlenre!

Jelentkezzen a több évtizede oktatást végző
és több száz hallgatót sikeresen felkészítő

VADÁSZSZÖVETSÉG képzéseire!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bővebb információ: Miskolc, Tas u. 18,
tel: 46/504-125; 30/239-4920
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M figyeleM! Felhívjuk a Figyelmet, hogy a

tass utcát (vadászkamara és vadászszö-
vetség utcája) egyirányúvá és Fizető

parkoló övezetté nyilvánították!

ennek megFelelően a székház megköze-
lítése a Búza tér Felől nem lehetséges. 

Behajtás a szentpéteri kapu
(álmos utca) Felől. a parkolási díj 
minimálisan 55 Ft, mely 15 percre

elegendő.

Felhívjuk kedves vadásztársaink f igyelmét, hogy az 
OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2015. január 
5-én kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadász-
jegy, melynek hiányában a rendőrhatóság visszavonhatja a 
fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos 
minden vadásznak 2015. március 1-jén már megújított vadász-
jeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00

Pénteki napon nincs ügyfélfogadás!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozza magával:
- vadászjegyét - 2014/2015. évi egyéni lőjegyzékét - személy-

azonosító igazolványát, lakcímkártyáját -
fegyvertartási engedélyét

Az érvényesítés díja:
- kamarai tagdíj: 4.000 Ft - vadászjegy: 10.000 Ft
- vadász felelősségbiztosítás: alapdíjas: 1.000 Ft

emeltdíjas: 2.000 Ft (arányban áll a szolgáltatással)
A választott felelősségbiztosítás alapján a vadászjegy ára 

kompletten: 15.000 Ft vagy 16.000 Ft

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett - lehető-
séget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Elő-
zetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 tele-
fonszámokon.

vadászjegy érvényesítés

SÁRGA ZÓNA

felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • tel.: 46/504-126 • megjelenik 4000 példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

kürtös adatbázis

A közelmúltban a borsodivadasz honlapunk „vadásza-
tot segítő szolgáltatásai” menüpontja alatt egy vadászkür-
tös adatbázist hoztunk létre, melynek legfőbb célja az, hogy 
megismertessük a vadásztársadalommal azon személyeket és 
csapatokat, akik fellépéseket vállalnak különféle vadászati 
rendezvényeken, vadászbúcsúztatón, bálokon és természete-
sen társas vadászatokon. 

Ezen túlmenően fontosnak tartjuk a vadászati kultúra 
és hagyományok ápolását, a vadászat megítélésének javítá-
sát a zenén keresztül,  a vadászkürt széleskörű megismerte-
tését, valamint egységes etikai elvek kialakítását és gyakorla-
ti alkalmazását.

- Bükki Kürtösök Baráti Társasága,
Bótáné Batta Olga 30/6375455

- Czentnár Ferenc 20/7705363

- Fehér Tamás 30/2199061

- Gál István 70/7025486

- Kismartoni Szilárd 70/3278757


