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MEGYEI

VADÁSZNAP ÚJRA

PUTNOKON

IDÉN

ÚJRA PUTNOKRA ESETT A VÁLASZTÁS A MEGYEI VADÁSZNAPI RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSAKOR. PÁR NAPPAL AZ ESEMÉNY
ÉS JÓNÉHÁNY ELISMERŐ SZÓ UTÁN NYUGODT SZÍVVEL ELMONDHATJUK,
HOGY JÓ GONDOLAT VOLT HARMADIK ALKALOMMAL IS A TÖRTÉNELMI
GÖMÖR VÁRMEGYE KISVÁROSÁBAN MEGRENDEZNI A MEGYEI VADÁSZOK
LEGRANGOSABB ESEMÉNYÉT.

Ezt mindennél jobban bizonyítja az
a tény is, hogy a Gömör-Expo szervezői is azt nyilatkozták, hogy soha ennyi
embert nem vonzott még ez az esemény, mint a mostani. Ez persze főként
annak volt köszönhető, hogy idén először, rendhagyó módon a vadásznap
nem csak társrendezvénye volt a 16. alkalommal megrendezett Magyar Szlovák Kiállításnak és Vásárnak, hanem
ugyanazon helyszínen, a városi sportcsarnokban és környezetében együttesen került megrendezésre.
Éppen ezért a vadászati és trófeakiállítás, festmény- és fotókiállítás, könyvbemutató-vásár is már május 1-jén, csütörtökön elkezdődött, majd szombat estig,
három napon keresztül várta az érdeklődőket. A kiállításon a hely adottságait kihasználva több száz hazai és egzotikus vad trófeája, preparált állatokból
készült dioráma került bemutatásra, a
látogatók és a vásár zsűribizottságának
tetszésére, és nem kis elismerésére. A
trófea- és vadászati kiállítást a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
különdíjával jutalmazták.
A nagysikerű bemutató és a mellette
megvalósult kézműves vásár, a Gömör
Expo és Fesztivál egyik legszínesebb
kavalkádját adta, melyet igen színvonalas színpadi-, és egyéb szórakoztató programok tettek színesebbé és a látogatók
számára is vonzóvá mindhárom napon.
Természetesen a vadászok és mindazok számára, akik kilátogattak, mégiscsak a szombati nap volt a nyerő,
hiszen ez a nap valóban csak a vadászatról, a vadászati hagyományokról
és a vadászati kultúráról szólt. Éppen
ezért ne is szaladjunk ennyire előre,
nézzük sorjában mit is kínált e nagyszerű nap, melyet még az égiek is jóidővel
ajándékoztak meg, annak ellenére, hogy
az ország szinte egészét viharok, jégeső
és kiadós záporok tarkították.
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A reggeli hivatalos megnyitó előtt a
vadásznap látogatói állva tisztelegtek a
B.-A.-Z. megyei Vadászok zászlaja és a
terítéken lévő őzbak előtt, miközben a
Borsodi Vadászkürtösök az Üdvözlés
szignáljával köszöntötték a vadásztársakat, hozzátartozóikat és érdeklődőket.
Ezután következett a Hubertus Szent
Mise és az Ökumenikus Istentisztelet,
majd az ünnepélyes megnyitóünnepség.
Elsőként dr. Székely László, az
Észak-magyarországi Vadászszövetség
elnöke köszöntőjében szólt a természetvédelem és vadászat közös céljainak
fontosságáról. Emellett hangsúlyozta,
hogy a magyar vadászatnak nem csak
dicső múltja, hanem jelene és jövője is
van, melyet minden vadásznak hitvallásának kell tekintenie.
Őt követte Kriston Nándor, a
Vadászkamara megyei szervezetének új
elnöke, aki kiemelten szólt a vadászati hagyományok, a vadászati etika fontosságáról. Minél több ilyen és ehhez
hasonló rendezvényt kell országszerte megvalósítani, hogy a nemvadászó
társadalom is megismerje a vadászat
szépségét, jelentőségét, szükségességét
és meghatározza a vadászat társadalmi helyét és jövőjét. Ehhez kapcsolódóan beszámolt a kamara távlati céljai-

ról, melyek között szerepel egy megyei
vadászati múzeum megvalósítása is.
Az ünnepi köszöntőket követően
Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere, majd Szőllősi Ferenc, a
rozsnyói Vadászkamara alelnöke üdvözölte a vadászokat és a vadásznap résztvevőit, beszédükben kiemelve a szlovák-magyar rendezvény fontosságát.
A rendezvényt Ríz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a megyei
Önkormányzat alelnöke nyitotta meg.
A megnyitó után Tóth Á. Dénes
kamarai titkár, megyei fővadász szólította színpadra a térség legkiválóbb szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették át
kitüntetéseiket. Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első
vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatására
került sor.
Mindeközben a hagyományokhoz
ragaszkodva a vadételfőző verseny résztvevői már sürögtek-forogtak, hogy a
mesterszakácsok által vezetett zsűri az
ő főztjüket értékelhesse a legjobbnak.
Az ínycsiklandó étkek mellett szép
számú érdeklődő gyűlt össze a délutáni programokra is. Nagy sikere volt a
sajóvelezdi Népi Együttes fellépésének, valamint Erdélyi Tamás állathang utánzó és szarvasbőgés imitáló
műsorának is.
Nagy tapsot kapott a vadászkutya
és rendőrkutya bemutató, de éppúgy
a rendkívül látványos fogathajtó verseny vagy a solymászok zsákmányszerző röptetése is.
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Vadász Hírmondó
Ezen felül sokan voltak kíváncsiak
a vadászvásárosok kínálataira, terepjáró
bemutatóra, és az udvar egyik szegletében megvalósított íjászbemutatóra.
Természetesen nem csak a felnőtteknek telt szórakozással a napjuk, hiszen
a gyerekeket ugrálóvár, vadászgörény
játszóház, valamint egy díszmadár és
hüllő kiállításon túl a Diana Vadászhölgy Klub jóvoltából kézműves foglalkozások is várták.

VADÉTELFŐZŐ

A nap végét a főzőverseny eredményhirdetése, majd azt követően a
Megasztárból megismert Tóth Gabi
koncertje koronázta meg.
Dicséret illeti a szervezőket, hiszen
mindannyiunk nevében elmondhatjuk,
hogy kitettek magukért, minden tiszteletet megérdemelt az impozáns kiállítás,
a számtalan kulturális program, valamint a vadászgasztronómia ízvilága és a
színes vadásznapi forgatag, melyet csak

VERSENY A

fokoztak dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnökének napközbeni látogatása és elismerő szavai.
A kiváló hangulatú rendezvény méltó
kezdése volt a 2014-es esztendő vadásznapjainak.
Ezúton is köszönjük az adományozók, a közreműködők, szervezők lelkes
segítségét, önzetlen támogatását.
Tóth Á. Dénes

VADÁSZNAPON:

A zsűri tagjai (Flórián Lajos mesterszakács, étterem vezető, szakmai oktató, Márkusz Péter mesterszakács, étteremvezető, Vaktor Elemér Ebédfutár Kft. ügyvezető, Szalonka Vadászbolt ügyvezető) az elkészült ételek bírálatánál külön
pontozták: • az elkészítés módját • étel tálalását • étel ízesítését • környezet tisztaságát, egészséges, kulturált körülményeket
A verseny helyezettjei:
I. helyezett: Baktakéki Hubertusz Vadásztársaság Hajdúszoboszlói Baráti Köre
Tócsniban sütött vaddisznószelet • Lucskos káposzta vadkacsával és füstölt vadlibával
II. helyezett: Háromkő-Bérc Vadásztársaság
Kapros vaddisznó tokány vajas galuskával • Erdélyi tejfölös töltött káposzta

KAMARAI

VÁLASZTÁSOK

III. helyezett: Alsó – Gömöri Nagyvadas Vadásztársaság
Tárcsán sült vaddisznó java • Vörösboros szavaspörkölt erdei gombával

ORSZÁGOS KAMARAI
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA ÁPRILIS 25-ÉN TARTOTTA TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉT, MELYEN AZ ELKÖVETKEZENDŐ
NÉGY ÉVRE VÁLASZTOTTÁK MEG A
TISZTSÉGVISELŐKET.

Az OMVK új tisztségviselői:
Elnök: dr. Jámbor László,
a TAEG Zrt. vezérigazgatója és a GyőrMoson-Sopron megyei vadászkamara
elnöke, az OMVK felügyelőbizottságának korábbi tagja
Sportvadász alelnök: Pap Gyula,
a Veszprém megyei vadászkamara
elnöke
Hivatásos vadász alelnök: ifj.
Fodermayer Vilmos, a Gemenc Zrt.
erdészetvezetője
Jogi bizottság elnöke: dr. Székely
István, az OMVK és az Országos Magyar
Vadászati Védegylet jogtanácsosa
Pénzügyi gazdálkodási bizottság
elnöke: dr. Bodnár József, az OMVV
alelnöke, a Baranya megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke.
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VÁLASZTÁSOK

Vadászati hagyományokat ápoló és
kulturális bizottság, valamint a Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság
elnöki pozíció: egyik jelölt sem kapta
meg a megválasztáshoz szükséges 50 százalék plusz egy fő szavazatát. Ezen tisztségekre új választást kell tartani. Mindaddig
a tisztségeket megbízottként a korábbi
elnökök töltik be.
Vadvédelmi és vadgazdálkodási
bizottság tagjai:
Nagyvadas szakemberek közül:
- dr. Varga Gyula, a SEFAG Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője
- Hopp Tamás, a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének igazgatója
- Pechtol Lajos, a Fejér megyei vadászkamara titkára
- prof. dr. Sugár László, a Kaposvári
Egyetem Agrár- és Környezettudományi
Kara Vadbiológiai és Etológiai Tanszékének professor emeritusa.
Apróvadas szakemberek közül:
- Kasuba András, a Jász-NagykunSzolnok megyei vadászkamara titkára

- Zuberecz Tibor, a Békés megyei
vadászkamara titkára
- Szél István, a Csongrád megyei Kormányhivatal Földművelésügyi igazgatósága Vadászati és halászati osztályának vezetője
- Giczi Ferenc, a Lajta-Hanság Zrt.
vadászati ágazatvezetője.
Felügyelő Bizottság
elnök: Imre János
7 tag: - Bálint Sándor, - Daróczi Imre, - Fűrész Attila, - KRISTON
NÁNDOR (MEGYEI KAMARAI
ELNÖKÜNK!), - Majtényi László, Seres István, - dr. Szabó Antal
Etikai bizottság
elnök: dr. Bárándy Péter
9 tag: - dr. Kovács Sándor, - dr.
Lengyel Tamás, - dr. Mészáros István,
- dr. Móra István, - dr. Nádor László, - dr. Nyerges József, - dr. Orbán
Péter, - dr. Székely György, - dr. Vass
János
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VADÁSZKAMARAI

HÍREK

Vadász Hírmondó

VADÁSZKAMARAI
Május 8-án tartotta a B.-A.-Z megyei
Vadászkamara a Küldöttgyűlését, ahol
elfogadásra került a kamara 2013-as
mérlege, eredménylevezetése és a 2014es költségvetés. Ezen túlmenően szó
esett az idei évi programokról, eseményekről is, melyekre - a küldötteken
kívül - a megye egész vadásztársadalmának figyelmét fontosnak tartom ráirányítani itt a Hírmondó hasábjain.
Bizonyára ismert dolog, hogy a vadászok egyéni érdekképviseletét a kamara,
a vadgazdálkodók (társaságok, földtulajdonosi közösségek) érdekképviseletét
pedig a szövetség látja el. Közös érdekünk tehát, hogy a kamara és a szövetség együtt gondolkodva, és együttműködve segítse gyönyörű szórakozásunk,
hobbink, a szeretett vadászat kiteljesedését.
Legfontosabb elvárás a kamarával
szemben, hogy feleljen meg a törvényi előírásoknak és a törvényes működés igényének továbbra is. Végül is ez
a kamaráknak a létalapja, ezért hozzák
létre állami részről ezeket a szervezeteket, ezeket a testületeket. A vadászokat,
mint ügyfeleinket a kamarában udvariasan, gyorsan és szakszerűen szolgáljuk
ki a jövőben is.
Sokat kell tennünk azért, hogy a
vadászatról, vadászokról kialakult társadalmi vélemények pozitívabbak legyenek. Ha mi kellő kulturáltsággal, kellő
tradíció felmutatásával, megfelelő biztonsággal vadászunk és ezeket meg is
mutatjuk, a médián, a vadásznapokon,
a nyilvános rendezvényeken, akkor

HÍREK

–

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

meggyőződésem szerint javulni fog a
társadalmi megítélésünk.
Belátható időn belül keressünk
helyet azoknak a trófeáknak, amelyek
viselőit elhunyt vadászbarátaink ejtették el. Ott biztosítanánk, hogy az örök
vadászmezőkre távozott vadászbarátaink trófeái ne bicskanyélként végezzék
sorsukat, hogy a magunk örömére is, de
a civil lakosság számára is értéket közvetítsünk, hogy a fiatalokat életszerűen
is megismertessük a körülöttünk lévő
természettel, hogy gyönyörű megyénk
természeti adottságait még jobban
megszerettessük mindenkivel, és nem
utolsó sorban, a vadásztársadalom jobb
hírét közvetítsük a civil lakosság felé.
Ennek okán is B.-A.-Z megyében kezdeményezzük egy vadászmúzeumnak
a megalapítását, létrehozását. Jó úton
haladunk, de még hosszú az út, amikor
konkrét eredményt tudunk felmutatni.
Át kell formálnunk a hivatásos vadászok szakmai továbbképzésével kapcsolatos koncepciónkat, azokat bensőségesebbé kell tenni, legyen családiasabb,
hogy ők is, a családjuk is annak érezze. Az a munka, amit csinálnak, egy
megbecsült munka. Azon jövedelem
mellett, amivel a hivatásos vadászok
dolgoznak, bőven elkel egy kis simogatás vagy egy baráti kézfogás vagy egy
mosoly a család többi tagjának is. Ez
fontos a vadászbarátság, meg egyáltalán
a vadászat szempontjából.
A Területi Vezetőség létrehozta a
Hagyományőrző és Kulturális Szakbizottságot, amelynek feladata összefog-

VADÁSZKÜRTÖS
TANFOLYAM

ni a vadászati hagyományok ápolását,
közreműködni a vadásznapok szervezésében, segíteni a 30 éves vadászklub
és az ifjúsági találkozók programjait, együttműködni a 2015-ben kiadásra
kerülő Vadászati Almanach szerkesztésében, támogatni a vadászkürt együttes,
a kynológia, a solymászat és az íjászat
tevékenységét, valamint a fotó archiválást.
Meggyőződésem, hogy ezek hozzá
fognak járulni ahhoz, hogy a megyében szorosabb vadászbarátságok kötődjenek, javulni fog a vadásztársadalom
idős tagjainak a megbecsülése, és egyre
több jó lelkű fiatal férfiban és nőben
ébred fel a kulturált vadászat iránti
vágy.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves vadász barátomnak boldog, sikeres vadászatokat, és sok erdőzúgást!
Kriston Nándor
B.-A.-Z. megyei Vadászkamara elnöke

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség a Vadászkamarával
közösen, megfelelő számú jelentkező esetében
VADÁSZKÜRTÖS tanfolyamot szervez!
Az előzetes terveknek megfelelően a nyár folyamán, heti két
alkalommal, délutánonként 17.00 órától Miskolcon, a Tas
utcában lennének a foglalkozások egy hónapon
(összesen 8 alkalom) keresztül.
A képzés várható költsége: 15-20e Ft
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jelezze felénk
részvételi szándékát, hogy a tanfolyam szervezését
elkezdhessük!
Bővebb felvilágosítás:
Miskolc, Tas u. 18. 46/504-125 30/239-4920
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MÚZEUM

MEGNYITÓ

Vadász Hírmondó

ORSZÁGOS VADÁSZATI MÚZEUM

MEGNYITÓ

2014. MÁRCIUS 29-ÉN, HATVANBAN, ORSZÁGOS VADÁSZ- ÉS HORGÁSZNAP RENDEZVÉNYE KERETÉBEN ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT
HATVANI GRASSALKOVICH-KASTÉLYT ÉS A BENNE KIALAKÍTOTT
SZÉCHENYI ZSIGMOND VADÁSZATI MÚZEUMOT.
A kormány 2011. július 15-i határozatában döntött arról, hogy a hatvani kastélyban hozza létre az országos magyar
vadászati múzeumot. Novemberben úgy
határozott, hogy a kastély főépületének
és parkjának felújítására 3 milliárd forint
fordítható az Új Széchenyi Terv keretében. Tervbe vették azt is, hogy a kastélyépület mellett megújítják a 2,5 hektáros
kastélykertet, ahová a Kárpát-medencében őshonos növényeket telepítenek, és
létrehoznak egy interaktív ökoparkot is.
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2012. augusztusában járult
hozzá, hogy a 3,15 milliárd forintos
beruházást a Regionális Operatív Programok keretében megvalósítsák. A beru-

házás támogatási szerződését 2012. novemberében, a kivitelezői szerződést
2013. márciusában írták alá, a beruházás alapkövét 2013. április 10-én helyezték el. A munkálatok eredményeként a
11 méter belmagasságú földszinti-emeleti térben ismerhetik meg az érdeklődők a Kárpát-medence élőhelyeit, az
itt élő vadfajokat, valamint a Kárpátmedence növény- és állatvilágát fotóinstallációk, lenyűgöző diorámák, természetfilmek és interaktív számítógépes
játékok segítségével.
Az emeleten kapott helyet a Széchenyi Zsigmond-emlékszoba, a díszteremben láthatóak a világrekord gímszarvas-trófeák másolatai. A díszterem

VADÁSZSZÖVETSÉGI
Május 8-án tartotta Választmányi
ülését az Észak-magyarországi Vadászszövetség. Az ülésen elfogadásra került
az Elnökség 2013. évi beszámolója, a
könyvvizsgáló által is átvilágított -2013.
évi mérleg és eredmény kimutatás, valamint a Közhasznúsági jelentés is.
A választmány megállapította, hogy
a Szövetség eredményesen gazdálkodott, s valamennyi kitűzött feladatát
végrehajtotta.
A Választmány megerősítette az
Elnökség 2014 évi munkaprogramját,
melynek kiemelt feladatai:
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irányából közelíthetők meg a vadászat kultúrtörténetét, tárgyi kultúráját
bemutató tárlatnak helyet adó szobák.
A trófeaközpontú vadászatról és a
trófeabírálatról szóló kiállítás elsősorban a szakmai érdeklődőknek szól,
ahol bemutatják a főbb vadászati rendszereket, filmek segítségével a nevezetes
trófeákat, vadásztörténeteket és a trófeabírálat módszereit.
A pinceszinten megvalósított panoptikumszerű kiállítás a hazai vízivadvadászat és a halászat történetét dolgozza fel diorámák, 3D-s nyomatok,
fotómontázsok, különböző vadászatihalászati eszközök, makettek és négy
élőhalas akvárium segítségével.
A Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum a
Magyar Természettudományi Múzeum
fennhatósága alá tartozik, legfőbb célja
az évezredes magyar vadászati hagyományok bemutatása, valamint az, hogy az
ifjúságot a természet szeretetére nevelje.
A hatvani múzeumhoz hasonló intézmény Európában mindezidáig egyedül
csak Dániában volt látható.
(MTI)

HÍREK

• Vadászszövetség és Vadászkamara
együttműködési megállapodásának
előkészítése.
• A vadásztársaságok (egyesületek) új
PTK szabályozásból adódó feladatainak áttekintése és társaságok jogszabályi megfeleltetésének elősegítése.
• Az új jogi előírásoknak megfelelő
Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
előkészítése és megszervezése
• A mezőgazdasági és erdei vadkárok
alakulásának felmérése; a vadkárbecslés tapasztalatai B.-A.-Z. megyében.
• A NÉBIH vadállomány szabályozás-

ra (csökkentésre) vonatkozó új koncepciója tagszervezeteknél történő
végrehajtási tapasztalatainak összefoglalása.
• A természetvédelmi és a vadgazdálkodási tevékenység (feladatok)összehangolása a védett, Natura 2000
területeken és a Nemzeti Parkoknál.
Az új PTK-val kapcsolatos kérdéskörök áttekintését szolgálja a május
14.-i szakmai jogi konferencia, melynek
tapasztalatairól a következő számunkban beszámolunk.
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TERÜLETI VADGAZDÁLKODÁSI TANÁCS

Vadász Hírmondó

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
TERÜLETI VADGAZDÁLKODÁSI TANÁCS
2014. február 27-én tartotta alakuló
ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Területi Vadgazdálkodási Tanács. Az
országos tanácshoz hasonlóan a szakmai grémium feladata, hogy a vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, terveket, azok megvalósulási
lehetőségeit vizsgálja, stratégiai jellegű
döntéseket készítsen elő és vitasson meg.
Emellett a tanácsadó testület kiemelten fontos szerepet játszik a megyei vadgazdálkodási szakpolitikai célok megfogalmazásában, a vadgazdálkodás,
vadászati igazgatás és kutatás szakmai
és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes megyénkénti
álláspontjának megformálásában.
Az ülésen, első napirendi pontként
megválasztásra került a tanács elnöke és
titkára.
Ezt követően a vadászati hatóság
részéről bemutatásra került a nagyvadfajok állományának szabályozásával
kapcsolatos új stratégia, mely után érdemi vita alakult ki a résztvevők között.
Mind a Vadászkamara, mind a
Vadászszövetség, mint érdekképviseletek kifejtették álláspontjukat a tervezett vadállomány hasznosítás emelésével kapcsolatosan. Bízunk benne, hogy
az elhangzott érvek elegendőek voltak
ahhoz, hogy a hatóság a szakma szabályait és a vadászatra jogosultak lehetőségeit is szem előtt fogja tartani az
éves vadgazdálkodási tervek teljesítése és
esetleges módosítása esetében.
A megyei Vadgazdálkodási
Tanács tagjai:
Elnök: Berta Béla igazgató, vadászati és halászati osztályvezető, B.-A.-Z.
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Titkár: Varró Zoltán vadászati
főfelügyelő, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Tagok:
- Pecze István vadászati főfelügyelő,
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
- Czuczor Tamás erdőfelügyelő,
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
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- Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Kriston Nándor elnök, Országos
Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei
Területi Szervezete
- Tóth Á. Dénes kamarai titkár, Országos Magyar Vadászkamara
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
- Dr. Székely László elnök, Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége

- Stoll László ügyintéző – főtanácsos, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Szentléleki Tibor vadászati és
idegenforgalmi osztályvezető, Északerdő Zrt.
- Kanyok Zsolt Imre vadászati ágazatvezető, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
- Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.

KITTENBERGER KÁLMÁN
SAJTÓPÁLYÁZAT
A Z O RSZÁGOS M AGYAR VADÁSZATI
VÉDEGYLET ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR
VADÁSZKAMARA EBBEN AZ ÉVBEN IS MEGHIRDETI HAGYOMÁNYOS SAJTÓPÁLYÁZATÁT.
A kiírás célja, hogy a civil sajtón
keresztül a széles közvéleményt érjük
el, tájékoztassuk hitelesen a vadgazdálkodásról, a vadászatról, a vadászati kultúráról és a vadászokról.
Felhívásunkra a 2013. augusztus 1.–2014. június 15. között – írott sajtó, rádiós
mű, tv (videós) anyag – megjelent alkotásokkal lehet nevezni.
Az érvényesség feltétele a civil médiában való megjelenés, szaklapokban közölt
írások nem nevezhetők (de a szaklapoknál dolgozó újságírók civil médiában megjelent írásai igen), valamint a tematikus TV csatornákban megjelent filmek sem
indulhatnak a pályázaton.
Pályázni személyenként minimum 3, legfeljebb 5 alkotással lehet. Írásos forma
esetén 6000 karakter/cikk, rádiós anyagnál 20’, videónál 30’ perc lehet a terjedelem.
A pályaművek beküldési határideje 2014. június 30. cím: OMVK (1027 Budapest, Medve u. 34-40.)
A pályaműveket független zsűri bírálja el.
A díjak:
I. helyezett bruttó 600.000.- Forint
II. helyezett bruttó 300.000.- Forint
III. helyezett bruttó 100.000.- Forint
A tisztességes versenyszellem, illetve a kellő motiváció megőrzése végett, az első
helyezett pályamű alkotója a következő két évben nem vehet részt - az adott kategóriában - a pályázatban. A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőség esetén ne adjon ki díjat.
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VADÁSZTÁRSADALOM...

Vadász Hírmondó

A

VADÁSZTÁRSADALOM AZ ÉVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A Vadászkamara 16 évéről, illetőleg
a megyei vadászlétszám alakulásáról - az
előző számban közölt - korábbi jegyzetemben már írtam. Úgy gondoltam
azonban, hogy a téma fontossága megkívánja, hogy egy kicsit részletesebben
is áttekintsük ennek belső összefüggéseit, a kormegoszlást, stb.
Néhány adatot elkerülhetetlen ismételni, de most inkább az összetétel változását kísérlem meg elemezni.
A kamara megyénkben 3275 fővel
alakult meg, melyek közül 270 volt a
hivatásos vadász. A jelenlegi létszám
(naponta változik!) 3538 sport és 234
hivatásos összesen 3772 vadász.
Az elmúlt 17 évben, évenként folyamatosan növekedett megyénkben a
vadászlétszám. Ez alatt az időszak alatt
közel 3200 fő kísérelte meg a kamarai
Vizsgabizottság előtt a vadászvizsgát és
1717 vadász vizsgázott le eredményesen,
bár nem mindegyikük váltott vadászjegyet. A vadászlétszám alakulását (19982014 között) évenként az alábbi diagram szemlélteti.

miért nem vált újra vadászjegyet, csak
azt látjuk, hogy ezen időszakban összesen több mint 1200 vadász nem aktív
többé. Ez összességében azt jelenti,
hogy a megye vadásztársadalma folyamatosan megújul és a ma vadászó
tagságnak több mint 40%-a a kamara megalakulása óta lett vadász!
A vadászati közélet szervezése, a
kommunikáció, a koordináció szempontjából fontos ismernünk e folyamatos változás mögötti tendenciákat, a
vadásztársadalom összetételét, kormegoszlását is, ami alkalmas lehet további
következtetések levonására.
A mellékelt táblázatban három év
vadászlétszám adatait és azok korosztályonkénti megoszlását mutatom be.
(1. táblázat)
Ha a táblázaton belül az egyes korosztályok létszámát, létszám-arány változását is megfigyeljük, a tagság koröszszetétel változásának egy sajátos, - eddig
másként értékelt - folyamatát ismerjük
fel, szemben azon korábbi feltételezéseinkkel, miszerint fiatalodik a vadász-

3900
3800
3700
3600
3500

• Egy-egy meghatározott korosztály
változását követve (pl. az 1998-ban 40-50
év közöttiek 2005-re az 50-60 közötti, 2014re a 60 év feletti csoportba tartoznak) azt kell
észrevenni, hogy bár az idősebb korosztályok létszámaránya %-osan növekszik,
a tényleges korosztályi létszám lényegesen alacsonyabb, mint az a korcsoport
szerint várható lenne. Ez a trend arra
vezethető vissza, hogy az életkörülmények korfüggő változása a vadászat abbahagyására kényszerít sokakat.
• A korosztályok változását követve
az is megállapítható, hogy az újonnan
belépő vadászok meghatározó módon
40 év alattiak, s mintegy 50%-uk 30 év
alatti. Lényeges momentum, hogy a 40
év alatti korosztályok létszáma tartósan
1000 fő körül van, tehát a megyei összlétszám növekmény a korszerinti előrehaladásból adódik.
• Külön is figyelmet érdemel, hogy
a 70 év feletti „szép korú” vadászok
aránya meghaladja a 10%-ot és még 40
vadásztársunk van, aki 80 év felett is
aktív. Közülük 11 már betöltötte a 85
évet is. Legidősebb vadászunk 94 éves.

3400
3300
3200
3100
3000
2900 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A megyei vadászlétszám alakulása évenként 1998-2014
Éves átlagban a vadász létszám
növekedés 30 fő, ugyanakkor átlagosan 100 fő évente az új vadászjegyet
váltó vadászok száma. (A 2014. évi viszszaesés látszólagos, mivel év eleji az
adat, és év közben is van vadászjegy
kiváltás, pl. új vadászok esetében)
A nyilvántartásainkból az látszik,
hogy átlagosan mintegy 70 fő morzsolódik le évente. Azt adatainkból
nem tudjuk megállapítani, hogy ki
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• Az egyes korosztályok létszáma és
létszámaránya is eltolódik az idősebb
korosztályok felé. Csökken a 40 év alatti, sőt a 40-60 év közötti létszám aránya
is és növekszik (számszerűségében és
arányaiban is) a 60 éven felüliek száma.
Míg 1998-ban a közel 60 %-a volt a
vadászoknak 60 év alatti, ez az arány
ma már az 50%-ot sem éri el.

társadalom, megyénkben az idősebb
korosztályok létszáma növekszik,
miáltal nő az átlag életkor is.
Néhány, az adatokból látható megfigyelés, következtetés:
• A megyei vadásztársadalom átlagéletkora folyamatosan növekszik. Ma
az átlagéletkor 49,4 év, míg 10 évvel
ezelőtt 47,7, 16 éve 46,5 év volt.

A fenti táblázatokból nem látszik, de
külön is vizsgáltam a női vadászok, a
Dianák létszámarányát. 1998-ban vadászaink közül 36 volt nő, az össz. létszám 1,1%-a.
Ma 111 a Dianák száma a megyében, (a vadászlétszám 3%-a). A Dianák
60%-a 40 év alatti, a két legfiatalabb 19
éves, de van közöttük „szép korú” is.
A korábban említett cikkemben már
írtam a Kamara vezetésének korösszetételéről, itt csak ismétlem azt: a küldöttek átlagéletkora 49,8 év, ami jól fedi a
megyei vadásztársadalom átlagát.
A vezetőség átlagéletkora 1998-ban
54 év, 2005-ben 53 év volt és az elmúlt
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Vadász Hírmondó
évben jelentősen „meg fiatalodott”, ma
44,5 év a tisztségviselők korátlaga.
Összegezve…
Lehetnek kicsit unalmasak a számok, de a tagság összetételének, kor
szerinti megoszlásának ismerete, a változás tendenciáinak felismerése, elemzése a vadászati vezetés számára lényeges
információkat nyújthat, és adhat lehetőséget következtetések levonására.

MEGYEI VADÁSZBÁL

Ilyen pl., hogy
- az eddigieknél is nagyobb figyelmet igényel az ifjúság vadászias nevelése, a fiatalok és nők vadásszá válásának elősegítése
- fontos célkitűzés lehet, a vadászati
közéletben az idősebb korosztály érdeklődésére is számot tartó programok,
lehetőségek fokozott biztosítása,
- figyelmet érdemel a vadászati lehetőséget, aktivitást feladó/elvesztő, de

még a közélet iránt érdeklődő vadásztársaink további „vadászias” elfoglaltságának szervezése, felkarolása...

Remélem e jegyzetben közöltek
ráirányítják a figyelmet mindezekre, és
az ilyen jellegű elemzések fontosságára.

...hogy csak néhányat említsünk.

Dr. Székely László

1998
korosztály
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80Össz.
Átlag életkor

fő
12
317
673
1031
766
350
109
9
3267

2005

%
0,15
5,22
15,51
30,53
27,73
14,97
5,38
0,51
100,00
46,5

fő
11
369
659
866
941
464
137
20
3467

%
0,13
5,58
13,95
23,55
31,29
18,25
6,22
1,03
100

2014
fő
11
336
709
861
910
681
209
40
3757

47,69

%
0,11
4,53
13,37
20,88
26,97
23,86
8,45
1,83
100
49,39

(1. táblázat) Vadászlétszám adatai és korosztályonkénti megoszlása

MEGYEI VADÁSZBÁL
A farsangi és a báli időszak közepén, február 15-én tartotta hagyományos megyei vadászbálját a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara és az
Észak-magyarországi Vadászszövetség.
Helyszínül ebben az esztendőben
Miskolcon a volt Központi Leánykollégium különterme szolgált, melynek
előtermét a vendégek nagy meglepetésére egy közel száz trófeából és preparátumokból álló vadászati kiállítás is színesítette.
A népes vendégsereget a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlése után a
vadászkamara elnöke, Kriston Nándor, majd dr. Székely László, a vadászszövetség elnöke köszöntötte.
Ezt követően került sor a rendkívül tartalmas és változatos svédasztalos vacsorára, majd azt követően
az est folyamán a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek zenés-táncoshumoros műsorára. Az éjféli tombolasorsoláson a sok értékes tárgyjutalom
mellett jónéhány vadászati lehetőség,
vacsoraajánlatok, egy szálkásszőrű tacskó kiskutya, valamint hajdúnánási és
telkibányai wellness hétvége is gazdára talált.
A fenséges étkek és italok, az évek
óta visszajáró törzsvendégek, vadász-
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barátok, az ajándéksorsolás élménye,
továbbá a kedvelt talpalávalók mindmind hozzájárultak a majdcsak reggelig

tartó nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz.
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Vadász Hírmondó

A

FEGYVERRENDÉSZETET ÉRINTŐ KÖZEL KÉT ÉVBEN
TÖRTÉNT FONTOSABB JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
T

Az elmúlt közel két év folyamán a
fegyverrendészetet érintő jogszabálymódosítások jelentős változásokat hoztak a vadászat szerelmesei számára. Az
elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve érdemes néhány fontosabb rendelkezésre ismételten felhívni a fegyvertartók figyelmét.
A változások könnyítést jelentenek
a vadászathoz kapcsolódó lőfegyverek tartása terén. A hivatásos vadászok
ugyanakkor vadvédelmi, erdővédelmi illetve egyéb, a vadászatot érintő
vagyonvédelmi és a közrend-, közbiztonság fenntartását eredményező feladataik ellátásában szélesebb jogosultságokkal bírnak.
Az egyik legjelentősebb módosítás a
vadászati célú lőfegyverek megszerzését
és tartását érintette. Ennek értelmében
2012. május 1-től a sportvadászati célú
lőfegyverek megszerzése során kizárólag
az első fegyver megszerzése esetén szükséges a rendőrhatóság előzetes engedélyét beszerezni, melynek birtokában a
további vadászati célú lőfegyver megszerzésekor már nem követelmény az
engedélyező hatóság előzetes engedélye. Ez a változás lényegesen megkönynyíti az ügyintézést, hiszen a kiszemelt
fegyvert azonnal meg lehet vásárolni és
nem kell akár egy hónapot várni a megszerzési engedély kiadására. A vásárlást követően azonban mind az
eladónak, mind a vevőnek be kell
jelentenie az engedélyének kiadására jogosult hatóságnál nyolc napon
belül a tulajdonváltozás tényét.

módosító rendelkezés szintén egyszerűsítette az ügyintézést a fegyvertartók
számára, azonban egyben növelte személyes felelősségüket, hiszen a fegyverek átadásának okirati igazolása a fegyver átadásának ideje alatt mindkét fél
kötelezettsége. Az átadás megszűnését
követően a fegyver tulajdonosának az
átadással kapcsolatosan készített okiratot az engedélyének hatályosságáig meg
kell őriznie. Az átadás tényét legkésőbb az átadást megelőző napon
kiállított teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni. Indokolt az átadásról készített okmányt két
példányban elkészíteni, az egyik példányt az átadónak, a másik példányt
az átvevőnek megőrizni, hiszen mindkét fél ezen okmánnyal tudja a fegyverek számában beállt változást igazolni
a tároló hely ellenőrzése során. A jogszabály meghatározza, hogy az átadás
várható időtartamát az okiratban meg
kell jelölni. Erre tekintettel célszerű az
átadási okiratban szereplő idő előtt
történő visszaadást, illetve a rögzített időpontot meghaladó további
átadást hasonlóan dokumentálni.
A jogszabály-módosítás érintette a
tárolásra vonatkozó rendelkezéseket is.
A lemezszekrény helyett „számottevő
mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült” szekrény használható a fegyver tárolására, a biztonsági
zár megléte azonban továbbra is követelmény. A lőfegyver és a hozzá tartozó
lőszer a tartásukra jogosult személy
folyamatos jelenléte esetén elzárás,
illetve elkülönítés nélkül tárolható.

Fontos továbbá, hogy vadászati célra kizárólag olyan lőfegyver
jegyezhető be a lőfegyvertartási
engedélybe, mely a vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (továbbiakban: Vtv.) megfogalmazottakkal nem ellentétes.

További lényeges könnyítés történt a
módosítással a tároló hely vonatkozásában. Ennek értelmében már nem csak
kizárólag az engedélyes által állandóan
lakott, hanem az általa rendszeresen,
illetve alkalmanként visszatérő módon
látogatott lakásban is ki lehet a tároló
helyet alakítani.

Az átadás terén is történt módosító rendelkezés, melynek értelmében az átadás tényét már nem
kell a rendőrségen bejelenteni. Ezen

Mindettől függetlenül továbbra is
előírás, hogy a fegyvereket illetéktelen
személytől elzártan kell tartani. Ennek
értelmében továbbra sem engedé-
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lyezett a „családon belüli közös
tárolószekrény” kialakítása, illetve
az engedélyes felel azért, ha illetéktelen személy fér a fegyveréhez, melynek következtében bármilyen rendkívüli esemény beáll.
Módosításra került a fegyverek
műszaki vizsgálatáról, illetve szemrevételezéséről szóló jogszabály is.
A módosítás értelmében a vadászat céljára már használatban lévő
fegyverek mentesülnek a kötelező
időszakos műszaki vizsgálat alól,
kivéve egyes javítási tevékenységet
követően, illetve amennyiben nincs
érvényes műszakija, tulajdonos változás esetén.
A sportvadászat céljából lőfegyvert
tartók esetében jelentős az egészségügyi alkalmasság terén született jogszabályváltozás. Ennek értelmében a korcsoportonkénti maximálisan adható
orvosi alkalmassági időintervallumok hosszabbodtak, továbbá a
II. alkalmassági csoportba tartozó
(sportvadászat céljából) lőfegyvertartási engedélyt kérelmező, vagy
lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági
vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A vizsgálatokért fizetendő térítési díjat a vizsgálatok egyidejű elvégzése
esetén egyszeresen kell megfizetni.
Témánk szempontjából jelentős
változásokat hozott az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvényt (továbbiakban: Rendészeti törvény) is. A Rendészeti törvény és a végrehajtására kiadott
rendeletek új keretek közé helyezték a hivatásos vadászok tevékenységét. A Rendészeti törvényt megelőzően a hivatásos vadászok tevékenységét a
Vtv. szabályozta, mely a rendészeti jellegű tevékenységükkel kapcsolatosan csupán általános megfogalmazásokat tar-
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talmazott. A Rendészeti törvény - és
a kapcsolódó jogszabályok - a rendészeti tevékenység ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket, valamint képesítési és alkalmazási
követelményeket pontosabban megfogalmazza, illetve szinkronba hozza a
hasonló tevékenységet más szakterületen ellátókéval.
A rendészeti törvény értelmében
2013. május 1-jét követően hivatásos vadász tevékenységét kizárólag
a rendőrség által kiállított szolgálati igazolvány és jelvény birtokában láthatja el. A Rendészeti törvény
leírja, hogy „a rendészeti feladatokat
ellátó személy részére - igazgatási szolgáltatási díj ellenében - a szolgálati

igazolványt, valamint a szolgálati
jelvényt a rendőrség a munkáltató
kezdeményezésére állítja ki”. Ebből
következik, hogy a hivatásos vadász
szolgálati igazolvánnyal és jelvénynyel történő ellátása érdekében a
munkáltató veszi fel a kapcsolatot a rendőrséggel (megyei rendőrfőkapitányságok igazgatásrendészeti
szolgálati ágaival) írásbeli kérelem
(formanyomtatvány) benyújtása
keretében. Ugyancsak a munkáltatót
terheli az általa foglalkoztatott hivatásos vadásszal kapcsolatos - a szolgálati
igazolvány és jelvény kiadását érintő bárminemű változás bejelentése.
Tekintve, hogy a szolgálati igazolvány és jelvény kiadását (pótlását, cseréjét, visszavonását) elsősorban a mun-

káltató kezdeményezheti, ezért az eljáró
hatóság a kérelem benyújtására jogosultságát minden esetben vizsgálja.
Fontos megemlíteni, hogy a munkáltató a kérelem benyújtása során az alkalmazásnak történő megfelelés tárgyában
nyilatkozatot tesz az eljáró hatóság irányába, melynek tartalmáért büntetőjogi felelősség terheli.
A Rendészeti törvény és kapcsolódó jogszabályok alapján a hivatásos
vadászoknak képzésen kell a rendészeti feladatok ismeretét (szabálysértési,
büntetőjogi előírások és gyakorlati végrehajtás) elsajátítani, majd annak eredményéről vizsgán számot adni.
Bogacskó József r. alezredes
B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

Az elmúlt, közel háromnegyed évben, Önök közül szinte mindenki részt vett az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. Törvény és a 68/2012. BM rendelet alapján előírt képzésen, melynek
egyik helyszíne intézményünk, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola volt.
A nagy érdeklődésre való tekintettel nagyobb számú online (2 napos) vadászképzést indítottunk, valamint azok részére, akik az informatika világában nem túl jártasak, 5 napos tantermi képzéseket is szerveztünk.
Tapasztalatunk az, hogy a hivatásos vadász közösség szakmailag nagyon jól felkészült, aktív állomány. Nemcsak ők
tanulhattak tőlünk, de mi is hasznos tudásra tettünk szert általuk.
A képzés végrehajtása során láthatóvá vált, hogy a különböző szakterületen tevékenykedő rendészeti feladatot ellátó személyek számára a legnagyobb problémát a jogi szabályozás megértése, valamint az intézkedések foganatosíthatóságának, és az azoknak való ellenszegülés miatt alkalmazható kényszerítő eszközök alkalmazhatóságának jogi szabályozása, valamint az ezekhez kapcsolódó írásos jelentési kötelezettség jogszabályi hivatkozásokat tartalmazó részének
elkészítése jelenti. Ezért iskolánk oktatója, Fónagy István r. százados Úr kifejlesztette a Rendész Android alkalmazást,
mely okos telefonra letöltve a szolgálat ellátása során konkrét segítséget tud nyújtani a szakszerű- és jogszerű intézkedések végrehajtása érdekében.
A Rendész Android alkalmazás letölthető a www.mrszki.hu honlapról.
A rendészeti képzés megszerzésének határideje hamarosan lejár, már csak 2014. május 31-ig van lehetőség a tanúsítvány megszerzésére. A határidő lejártát követően munkába álló egyéb rendészeti tevékenységet folytató személyek
ilyen irányú képzésére vonatkozó információkat a BM még nem bocsátotta rendelkezésünkre. Amint érdemi információ birtokába jutunk, természetesen a megyei Vadászkamara útján értesítjük Önöket.
Tisztelt Hivatásos Vadászok! Intézményünk vezetése nevében szeretném megköszönni, hogy intézményünk szolgáltatásait igénybe vették! Mind a munkájukban, mind a magánéletükben eredményeket és sikereket kívánok!
Kőhalminé Mizsei Orsolya r. őrnagy
MRSZKI kiemelt főreferens
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VADGAZDÁLKODÁS

Vadász Hírmondó

B.-A.-Z. MEGYE VADGAZDÁLKODÁSA
A 2013/2014. ÉVI VADÁSZIDÉNYBEN
B.-A.-Z. megye természeti adottságai
igen változatosak. Hegyvidékek, dombvidékek, folyóvölgyek és alföldi területek váltják egymást. A megye 119 vadgazdálkodási egysége 3 vadgazdálkodási
körzetben helyezkedik el.
A Mátra - Bükk - Csereháti körzet a
megyéből magába foglalja a Bükk hegységet, az Upponyi hegységet, a Borsodi dombságot, a Cserehátot és az Aggteleki - karszt vidékét. Területe 3326
km2 melyen 56 vadgazdálkodási egység
található. A körzet kifejezetten nagyvadas jellegű, az apróvadnak nincs érdemi jelentősége. Helyenként nagyon
magas a gímszarvas állomány sűrűsége, a Bükk területén vadgazdálkodásivadászati szempontból fontos nagyvad
a muflon is. A vaddisznó állomány és
terítéke szintén kiemelkedően magas.
A Zempléni nagyvadas körzet a Hernád és a Bodrog folyók ölelésében a
Zempléni-hegység területére terjed ki.
Területe 1079 km2 és 18 vadgazdálkodási egység gazdálkodik a területen. A körzetben a nagyvad állománya számottevő, a gímszarvas mellett a muflon itt is
igen fontos szerepet tölt be.
A Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet az Alföld szerves részét
képező Bodrogközt, Taktaközt és a Délborsodi Mezőséget foglalja magába.
Területe 2698 km2 és 45 vadgazdálkodási egységre tagozódik. A terület vadgazdálkodási szempontból átmenetet
képez az alföld és a hegyvidék között.
Jellemzően apróvadas terület, de a
középhegységi területekről kilépő, terjeszkedő nagyvad (vaddisznó, gímszarvas) is egyre inkább előfordul. A terület
őz állománya jelentős, a Taktaköz Tisza
vonalában dámvad is előfordul.
Az elmúlt vadászati idényben az
egyes vadfajok teríték adatai az alábbiak szerint alakultak, mely adatok összehasonlításra kerültek az előző évi eredményekkel.
Gímszarvas: A vadfaj teríték adatai folyamatos növekedést mutatnak.
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Összesen 2967 egyed került elejtésre,
melyből 678 bika bírálatát végezte el
a hatóságunk. Az érmes trófeák aránya
is szintén növekszik (26%, 174 egyed),
melyből 8 arany 33 ezüst és 133 bronzérmes lett. Az előző évi vadászidénnyel
összehasonlítva az aranyérmes bikák
aránya növekedést mutat, mely a populáció minőségi javulásának az értékmérője. Említésre méltó, hogy az elmúlt
szezonban a legnagyobb gím trófea a
Martonyi és Vidéke Vt. területén esett,
mely megközelítette a kapitális méreteket (11,5 kg; IP 229,04).

Dámszarvas: Alárendelt szerepet
játszik a megye vadgazdálkodásában.
Szabad területen - kisebb létszámban állandó jelenléte a Taktaközben a Tisza
folyó mentére korlátozódik. Teríték adatai igen szerények: 48 egyed, 15 bika, 2
ezüstérmes példány.
Őz: Vadgazdálkodási szempontból
egyedszáma és teríték nagysága miatt
az egyik legjelentősebb nagyvadfaj a
megyében. Az állomány növekedését
tükrözik a hasznosítási számok is. Az
elmúlt idényben 5757 egyed került terítékre, melyből 2054 egyed volt bak. Az
őzbak minősége az élőhely adottságaihoz viszonyítva átlagos, a bemutatott
trófeáknak 7%-a (139 db, 14 arany, 39

ezüst, 86 bronz) volt érmes, az előző
vadászidényhez képest kismértékű javulás volt tapasztalható. Egységnyi területre vetítve a Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzetben volt a legtöbb
elejtett őz (1 egyed/km2).
Muflon: A Bükk- és a Zempléni
hegységben található jelentős muflon
állomány, ami minőségileg nem a legjobb. Az előző vadászidényhez képest
a terítékadatok növekedést nem mutatnak (657 egyed, 140 kos). Az érmes trófeák arányában nagyon kicsi elmozdulás van pozitív irányban.
Vaddisznó: A vadászok között legnagyobb népszerűségnek örvendő vadfaj mennyiségi minőségi paraméterének vonatkozásában megyénk előkelő
helyet foglal el országos viszonylatban.
A megye vaddisznó állománya évek
óta emelkedő tendenciát mutat, sajnos
jelenlétük és állományuk növekedése figyelhető meg az apróvadas területeken is. Ezeken a területeken vadgazdálkodási szempontból nem kívánatos
a jelenlétük, állományuk nagyságának

visszaszorítása feltétlenül indokolt. Az
elmúlt évben 14741 vaddisznó került
terítékre, melyből 2432 volt kan, ebből
érmes 9%, 216 db (21 arany, 70 ezüst
és 125 bronz). A teríték nagysága és az
agyarak érmes aránya az előző évihez
hasonlóan alakult.
A magas gímszarvas és vaddisznó
létszámmal jelentősen megnőtt az általuk okozott vadkár is, amely minden
évben jelentős feszültséget eredményez
a mező- és erdőgazdálkodók valamint a
vadgazdálkodók között.
A nagyvad állomány növekedésének
megállítása, illetve az állomány csök-
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kentése és a vadkár nagyságának mérséklése érdekében a vadászati hatóság
az idei vadászati idényre a jogosultak
éves terv számait megemelte, ezzel egy
időben engedélyezte a vaddisznó fegyverlámpával történő éjszakai vadászatát
is a vadkárral sújtott helyeken.
Az apróvad (mezei nyúl, fácán) állományait elsősorban az időjárás valamint a mezőgazdaságilag művelt területek mennyisége és minősége határozza
meg, ezért a terítékük rapszodikusan
változik, de hosszútávon a populációk nagyságában csökkenés figyelhető
meg. A csökkenéshez még hozzájárul
a ragadozó gazdálkodás alacsony színvonala, a róka immunizáció, valamint
új predátor faj megjelenése (aranysakál). Elgondolkodtató tény, hogy az
apróvad csökkenésével párhuzamosan

a Tiszamenti átmeneti körzetben elejtett vaddisznók mennyisége nagymértékű növekedést mutat.
A mezei nyúl terítéke az előző évihez viszonyítva megint tovább csökkent 18%-al (1816 db). A fácánteríték
nagysága az előző évihez hasonlóan alakult (7438 db), de ezt a mennyiséget a
nevelt fácán vadászatra történő kihelyezésével (3440 db) érték el.
Vízivad: A vízi szárnyas vadak közül
csak a tőkés réce bír nagyobb jelentőséggel melyből az elmúlt vadászati évben 1816 db került elejtésre, ez a
mennyiség a sokévi átlagnak felel meg.
Ragadozók és egyéb vadfajok:
Az apróvadas területeken a jogosultak
több területen is kiemelt figyelmet for-

dítanak a ragadozó állomány szinten
tartására. A teríték adatok a tavalyihoz viszonyítva lényeges változást nem
mutatnak.
Berta Béla
Vadászati Hatóság vezetője
Forrás: OVA,
B.-A.-Z. megyei KH. FM. Ig.

TÁJÉKOZTATÓ

AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISRŐL
ÉS A VADÁSZATRA JOGOSULTAK FELADATAIRÓL
Az ASP vírusát az elmúlt ötven
évben Afrikából több alkalommal
behurcolták Európába, ami után elsősorban a nemzetközi repülőterekről és
hajókikötőkből származó, ASP vírust
tartalmazó élelmiszer-hulladékkal etetett házi sertés állományok betegedtek
meg.
Az Európai Unió déli és nyugati tagállamai az ASP betegséget csak komoly
erőfeszítések és nagy anyagi áldozatok
árán tudták felszámolni. Ez alól kivételt képez az Olaszországhoz tartozó Szardínia szigete, ahol az ASP fertőzés endémiás jelleggel tartósan jelen
van, mert a szabad tartású, valamint a
szabadon élő, kóborló („elvadult”) házi
sertések és a vaddisznók között az odavissza történő vírusterjedés lehetősége
fennáll.
Az ASP vírusa iránt Európában a
házi sertés és a vaddisznó minden életkorban fogékony és a megbetegedett
állatok jelentős hányada (akár 80-100%a) elpusztul. Az ASP vírus az embert
nem betegíti meg, ezért közegészségügyi jelentősége nincs, de a felelőtlen
emberi magatartásnak a betegség terjesztésében döntő szerepe lehet.
Dél-Európai megf igyelések szerint, ha a házi sertések és a vaddisznók között az oda-vissza történő vírus-

. évfolyam . szám

terjedést sikerül megakadályozni, akkor
a betegség a vaddisznó állományokból
lassan eltűnik. Oroszországi tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy olyan
régiókban, ahol nagyszámú és nagy
egyedsűrűségű (4–6 állat/km2) vaddisznó populáció van jelen, ott kialakulhat az egymást követő generációkon át
terjedő, endémiás jellegű fertőzöttség.
Keveset tudunk a kelet-európai vaddisznó állományokban jelenlévő ASP fertőzés lehetséges terjedési módjairól és a
kártétel mértékéről.
A vaddisznók ASP fertőzöttségének
felszámolása egyedül az intenzív vadászattal („levadászással”), vagy a csapdázással történő állomány-gyérítéssel nem
lehetséges. További problémát jelent,
hogy a betegség ellen hatékony vakcina sem áll rendelkezésre, amelyet a
vaddisznó állományok megelőző, vagy
járványelfojtó célú immunizálására
alkalmazni lehetne.
A KSP és az ASP házi sertésekben
és vaddisznókban hasonló tünetekben
és kórbonctani elváltozásokban nyilvánul meg, ezért megbízható elkülönítésük csak kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges. A megbetegedett
vaddisznók bágyadtak, étvágytalanok,
légzésük nehezített, orrfolyásuk és hasmenésük lehet, bizonytalanul mozog-

nak, a hátulsó lábaikat vonszolják, a
vemhes kocák pedig elvetélhetnek. A
magas láztól szenvedő állatok szomjasak, ezért az elpusztult egyedeket gyakran folyók és patakok mentén találják
meg. Az elhullott állatokban test szerte vérzések figyelhetők meg, különösen a duzzadt nyirokcsomók vérzéses
beivódása és sötétvörös színe, valamint
a fekete-vörös színű, duzzadt és megnagyobbodott lép lehet szembetűnő.

1. ábra - Vizenyősen duzzadt,
megnagyobbodott és vérzéses áll alatti
nyirokcsomók (6 hetes vadmalac,
mesterséges ASP fertőzés)
Forrás: Gabriel, C. et al.: EID Journal, 2011.
Vol. 17. No.12., p. 2342.
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Az Európai Unió tagállamai közül
2014 elején Litvániában és Lengyelországban is megállapítottak ASP eseteket
elhullott vaddisznókban a Belorussziával határos régiókban. Az említett járványügyi események és az Ukrajnában
zajló belpolitikai és társadalmi zavargások miatt az ASP közép-európai megjelenésének kockázata, valamint a hazai
sertés- és vaddisznóállomány veszélyeztetettsége az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt.

2. ábra - A.) Heveny vérzéses
gyomorgyulladás (6 hónapos
vadmalac, mesterséges ASP fertőzés)
B.) Nagyszámú pontszerű vérzés a vese
kéregállományában (6 hónapos vadmalac,
mesterséges ASP fertőzés)
Forrás: Blome, S. et al.: Virus Res., 2013. Vol.
173. No.1., p. 124.

Az elmúlt évtized kedvezőtlen járványügyi fejleménye, hogy 2007 elején
az ASP a Kaukázus térségében (Grúziában) is megjelent. A fertőzés forrása
a Fekete-tengeri Poti város nemzetközi hajókikötőjének területéről származó, az ASP vírusával szennyezett élelmiszerhulladék lehetett, mert a betegség
az ilyen hulladékot is fogyasztó, város
környéki házi sertés állományokban
jelentkezett először. A molekuláris
virológiai vizsgálatok szerint a Kaukázus térségébe behurcolt vírus keletafrikai eredetű, a II. genotípusba tartozik és megbetegítő képessége kifejezett
(nagyon virulens).
Grúziából részben az orosz-grúz
háborús konf liktus miatt elvándorló, fertőzött vaddisznókkal, részben
a fertőzött házi sertések és az ezekből származó élelmiszerek, élelmiszerhulladékok, valamint az állat- és takarmányszállító járművek közvetítésével a
betegség átterjedt a Kaukázus térségének országaira, továbbá Oroszországra,
Ukrajnára és Belorussziára is. A betegség közel száz éves történetében példátlan kiterjedésű és súlyosságú az a
járvány, amely a Kaukázus térségéből
kiindulva Oroszország európai területén 2007-2014 között kialakult.
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Itthon kiemelt szerepe van a vaddisznókban esetleg megjelenő ASP
korai felismerésének, valamint e fertőzöttség házi sertésekre való átterjedése megelőzésének. A vadászatra
jogosultakat érintő fontosabb feladatokat néhány pontban összefoglaltuk. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) döntése alapján
2014. áprilisában a megyei állategészségügyi hatóság átmeneti jelleggel minden elejtett vaddisznóra kiterjedő szigorított mintavételt rendelt el, amely az
ASP korai felismerését célzó betegségfelügyeleti program része.
A vadászatra jogosult társaságok
és a vadászok feladatai az ASP megelőzésében és korai felismerésében:
1. A klasszikus sertéspestis (KSP)
monitoring keretében a megyei állategészségügyi hatóság rendelkezésének
megfelelően teljesítse az elejtett vaddisznókra előírt kötelező mintavételeket. A
vizsgáló laboratórium egyidejűleg elvégzi a KSP és az ASP kimutatására /kizárására irányuló vizsgálatokat.
2. A vaddisznók között észlelt tömeges megbetegedést, vagy elhullást be
kell jelenteni a megyei vadászati hatóságnak és a vadászterület helye szerint
illetékes járási főállatorvosi hivatalnak
(az ASP és a KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges mintavételek egyeztetése céljából).
3. Az országúton elütött vaddisznókból szintén kötelező a mintavétel
(lépdarab, mandulák, néhány nyirokcsomó) az ASP és a KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálatokhoz.

4. A vadászterületen ne szórjanak
szét olyan hulladékot, amely állati eredetű élelmiszerek maradékát is tartalmazza.
5. Ha saját udvarában házi sertéseket is tart, akkor minden vadászatot
követően cserélje le ruházatát és lábbelijét mielőtt sertései itatásához, vagy
etetéséhez fogna.
6. Sertéstartó udvarokban szabad
vadászterületről befogott vaddisznókat
elhelyezni tilos!
7. Vadaskertekben, vadasparkokban, vadfarmokon vaddisznók között
tapasztalt megbetegedéseket, elhullásokat is be kell jelenteni a területileg illetékes járási főállatorvosi hivatalnak.
8. Az ASP-vel fertőzött országokból
érkező vendégvadászokat kérjék meg
arra, hogy ne hozzanak magukkal sertés-, vagy vaddisznóhúsból készült élelmiszereket.
9. Nagyüzemi / nagylétszámú sertéstartó telepen dolgozó vadászok a munkakezdés előtt tájékoztassák a telepvezetőt arról, ha előzőleg olyan vadászaton
vettek részt, ahol a vaddisznók zsigerelésekor, vagy egyéb jelek alapján felmerült fertőző betegség gyanúja.
10. Mérjék fel a vadászterületen élő
vaddisznó kondákat, azok létszámát és
mozgását, mert egyes kondák „eltűnése”, kipusztulása az ASP első jele lehet.
11. Vezessenek pontos nyilvántartást
az etető és szóró helyekről, valamint a
természetes vízfolyásokról, itatóhelyekről is. Ezek rendszeres ellenőrzése fontos járványügyi információkkal szolgálhat.
12. A vaddisznók zárt területre való
vásárlását, vagy szabad vadászterületre
történő kihelyezését előzetesen jelentsék be az illetékes járási főállatorvosi
hivatalnak is.
A megyei állategészségügyi hatóság
kiemelten kéri a vadászok együttműködését a járványügyi kötelező feladatok
szakszerű végrehajtásához.
dr. Hajtós István
hatósági főállatorvos
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VI. NEMZETKÖZI VADÉTELFŐZŐ
ÉS VADÁSZNAP, FÜZÉRRADVÁNY

VERSENY

A

VADREGÉNYES HEGYKÖZ SZÍVÉBEN FEKSZIK FÜZÉRRADVÁNY TELEPÜLÉS, MELYNEK ÉKESSÉGE A KÁROLYI KASTÉLY ÉS PARK. EZ ADOTT OTTHONT MÁJUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN EGY IGAZI CSALÁDI NAPNAK. A FALU
ÉS A KASTÉLY SZÁLLÁSAI MÁR CSÜTÖRTÖKÖN MEGTELTEK, DE SZOMBAT
REGGELRE A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKRŐL IS MEGÉRKEZTEK A VENDÉGEK.
A KASTÉLYPARKBAN, AZ ÉVSZÁZADOS FÁK ALATT KÜLÖNÖS HANGULATOT
VARÁZSOLT A MEGNYITÓ KEZDETÉT JELZŐ VADÁSZHIMNUSZ DALLAMA.

A rendezvény kiemelt vendégeinek
köszöntője után Gubala Róbert esperes
és Tóth Tamás református lelkész celebrálta a Hubertus ökomenikus imádságot, majd különböző bemutatók következtek.
Kaczúr András Cézár nevű hannoveri vérebével, a térség egyik legismertebb vérebvezetője, a Magyar Vérebegylet tagja, a vérebvezetés nehézségeiről és
szépségéről tartott élménybeszámolóval
dúsított előadást.
Az agarászat, melynek története a
honfoglalásig vezethető vissza, napjainkban ismét előtérbe került az ősi
vadászati módokat kedvelők szemében.
Szőke Mária és Nagy Olga Mária tolmácsolásában kaphattunk ízelítőt őseink vadásztársairól.
A mindenki által nagyon várt Molnár Renátó a „szarvas hívás” rejtelmeibe
avatta be az érdeklődőket, majd a délutáni órákban egy ifjúsági szarvasbőgő
versenyt vezetett le. Tapasztalata, hogy
a gyermekek mennyire tanulékonyak és
ügyesek, itt is beigazolódott.
A szakmai programokon felül a színpadon az Obsitos Zenekar és a Baka-

IFJÚSÁGI

feledhetetlenné ezt a napot a Zempléni térség vadászainak és lakosságának.
Természetesen köszönet illet minden
támogatót és résztvevőt, akik név nélkül is hozzájárultak a sikerhez.
Bótáné Batta Olga

tor zenekar szórakoztatta a közönséget.
Az eredményhirdetés során a főzőverseny résztvevői, mely az idén 21 csapatot jelentett, értékes nyereményekkel
távozhattak. A zsűri – Mátyás Rudolf,
Tiszka Zoltán, Nagy György – véleménye szerint az elmúlt hat évben az idén
készültek a legfinomabb étkek. Az első
helyezést az ÉSZAKERDŐ Zrt. 4 induló csapata közül a Hegyaljai Erdészet
nyerte, akik muflont készítettek mindenféle variációban.
A szarvasbőgő versenyt Molnár
Levente Perényből nyerte.
A színpadi bemutatókon kívül folyamatosan trófea bemutató, vadászkutya
bemutató, légpuskás lövészet, íjászat,
gyermek foglalkoztató, hadtörténeti kiállítás, Polster Gabriella és a Vadászati Kulturális Egyesület foto kiállítása, kerékpáros verseny állt a látogatók
rendelkezésére.
Mint az előzőekben is látható ismét
egy programokkal teli rendezvényt tudhatunk magunk mögött, mely a barátság jegyében telt el. Külön köszönetet
érdemel Rédai Zsolt és felesége Ildikó, akik áldozatos munkájukkal tették

PROGRAMOK

BASKÓI VADÁSZTÁBOR
2014. JÚLIUS 13-19.
Napi 4x étkezés, részvételi díj: 42.500 Ft
Bővebb információ: www.baskoitabor.hu
Hegedűs Viktória: 30/697-4865

KARCAGI ŐZHÍVÓ TÁBOR
2014. AUGUSZTUS 1-8.
Bővebb információ:
Bótáné Batta Olga: 30/637-5455
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VADÁSZVIZSGA

www.borsodivadasz.hu

VADÁSZNAPI

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA,
FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM!!!

RENDEZVÉNYEK
MEGYÉNKBEN

2014. január 17-től lépett életbe a vidékfejlesztési miniszter
126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a
vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról.
A kötelező tanfolyam időtartamát a rendelet pontosan
100 órában határozza meg, melyből 70 óra elmélet,
30 óra gyakorlati foglalkozás.
Állami vadászvizsga várható ideje: 2014. június-július!
Felkészítő tanfolyam kezdete: 2014. június
Bővebb felvilágosítás: Miskolc, Tas u. 18. Tel: 46/504-125; 30/616-0107

MEGYEI KORONGLÖVŐ
BAJNOKSÁG
A versenyen minden olyan személy részt vehet, aki rendelkezik érvényes fegyvertartási engedéllyel, és érvényes vadászjeggyel.
Fegyverre és lőszerre vonatkozó szabályok:
A versenyen csak 12-es vagy 16-os saját sörétes fegyverrel,
és max. 2.5 mm-es sörétnagyságú és max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet részt venni. A versenyen félautomata sörétes puskák is használhatók, de csak 2db tölténnyel
szabad megtölteni, azt is csak a lőállásban.
A versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra
kerül. Az egyéniben a pontokat az 50 korongból elért eredményük alapján kapják a versenyzők. A csapatok 3 főből
állnak, itt az egyéniben elért eredmények számítanak bele a

• Nemzetközi vadételfőző verseny,
Kács (június 7.)
• Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny
és térségi vadásznap (június 21.)
• Regionális vadásznap, favágóverseny
Bükkzsérc (augusztus 30.)
Kérjük a vadásztársaságokban,
baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel minden
érdeklődőt nagy szeretettel hívunk
és várunk a közös vadásznapi
programok eltöltéséhez!

pontozásba. Mindenki csak egy vadásztársaság vagy csapat
színeiben indulhat.
A végeredmény a fordulónként elért pontok összegéből
alakul ki.
A végeredmény augusztus 30-án Bükkzsércen a
Regionális Vadásznapon kerül kihirdetésre.
Verseny időpontok:
Szerencs, Levente-lőtér
július 5. - 900
Hercegkút, Zempléni Koronglőtér
július 26. - 900
augusztus 9. - 900 Lezák Zoltán nagybarcai lőtere
Nevezési díj:
B.-A.-Z. megyei vadászkamarai tagoknak 3000 Ft, további
indulóknak 4000 Ft. A nevezési díj a helyszínen fizetendő.

