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Megyei Vadásznap - Kazincbarcika
2015. augusztus 15.

Augusztus 15-én Kazincbarcikán, a
Csónakázó-tónál a színek fesztiváljának,
a III. Kolorfesztiválnak egyik fő eseményeként került megrendezésre, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadásznap.
Azt, hogy a két héten keresztül
tartó programsorozatnak valóban egy
kiemelkedő eseménye volt a vadászok
legrangosabb ünnepnapja, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint a rengeteg
érdeklődő, látogató, a színes vadásznapi forgatag, a műsorok, fellépők változatossága vagy éppen a kitelepült vadgazdálkodók sokasága.
Az egésznapi rendezvény a Hubertus ökumenikus istentisztelettel vette
kezdetét, mely után a térség vadgazdálkodói, a megyei vadászzászló bevonulásával egyidőben, két őzbakot helyeztek terítékre. A terítéken fekvő bakokat
– megadva ezzel is a vadnak járó végtisztességet – a Bükki Vadászkürtösök
szignálja alatt, az Utánkeresők Baráti Körének tagjai vérebeikkel kísérték
utolsó útjára. Ezt követően a kürtösök és Tóth László énekes előadásában a Vadászhimnusz sorai csendültek
fel, megdobogtatva még a nem vadászemberek szívét is.
Ezen megható, ünnepélyes momentum után került sor a köszöntésekre és
a megnyitóra. Elsőként Dr. Székely
László az Észak-magyarországi Vadász-
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szövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy
jó érzés ilyen szép számú közönséget

együtt látni egy vadásznapon, mivel
jelenlétükkel és érdeklődésükkel megtisztelik a számunkra oly fontos vadászat ügyét. A vadásznapoknak nem titkolt célja, hogy mi, vadászok kilépjünk
zártnak tűnő közösségünkből, felhívjuk a figyelmet a vadászati tevékenység
szükségességére, kapcsolatokat teremtsünk az érdeklődők széles körével, és
természetesen lehetőséget adjunk egymásnak is a vadászbarátságok további
mélyítésére.
Kriston Nándor, a Vadászkamara
megyei elnöke – mint következő felszólaló – köszöntőjében kifejezte, hogy a
vadászati szervezetek legfőbb törekvése,
hogy a társadalom felé a vadászatot és
az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket
igyekezzenek pozitív jelenségként kommunikálni. A vadászati tradíciók ápolásán keresztül olyan vadászati kultúra
elérése a cél, amellyel a vadászat külsőségeiben is igényesebb lesz, és egyre
több civil érdeklődését is felkelti.

Főzőverseny eredményei:
I. helyezett: Szuhafői Önkormányzat csapata
II. helyezett: Háromkő-Bérc Vadásztársaság
III. helyezett: Hunyadi János Vadásztársaság
Különdíj: Irota és környéke Földtulajdonosi Közösség
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road bemutató, sólyomröptetés, vérebes utánkereső bemutató, majd a programok végén dáridó Lagzi Lajcsival.
Ezen a forró, de mégis gyönyörű
nyári időben igazi népünnepély volt ez,
sok látnivalóval, színes programokkal,
finom ételekkel és italokkal, mely rangjához méltó módon tudta a vadászat
iránt érdeklődők és a vadászok számára maradandóvá tenni a XXIV. Megyei
Vadásznapot! Dicséret illeti a szervezőket, résztvevőket, hiszen minden tiszteletet megérdemeltek az impozáns kiálEzt követően Demeter Zoltán, a
térség országgyűlési képviselője és Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte a rendezvényre
kilátogatókat, a kitelepülő vadásztársaságokat, azok tagjait, barátait. Kihangsúlyozták, hogy az ilyen ünnepségeken
fel kell hívni a figyelmet a vadászati
tevékenység szépségeire. Erre a térség
vadgazdálkodói, az idő és ez a helyszín,
- a város, a hegyek és az erdő találkozásánál - kitűnően alkalmasak.
A köszöntések végén, Dr. Jámbor
László az Országos Magyar Vadászkamara elnöke és egyben a rendezvény fővédnöke nyitotta meg a megyei
vadásznapot, méltatva a helyiek szervezőkészségét, tenniakarását.
A hivatalos megnyitó után kitüntetések átadására került sor, ahol az arra
érdemes személyek a vadászati közéletben végzett tevékenységük elismeréseként átvehették jutalmukat.
Az oklevelek és emlékérmek átadása
után már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal
tarkított avatása következett.

A hivatalos programok mellett a
színpadon kora estig egymást váltották
a fellépők, míg a park többi részében
a főzőcsapatok szakácsai versengtek,
aminek köszönhetően nagyszerű illatok
terjengtek a rekkenő hőségben árnyat
adó fák alatt. Itt a főzősátrak mellett
egy szabadtéri vadászati kiállítást,
trófeabemutatót is megvalósítottak a
kitelepülő vadgazdálkodók, mely méltán bizonyította a térség kiváló adottságait, kiemelkedő természeti értékeit,
vadállományát.
Mindemellett volt a vadászati kultúra mozzanatait megörökítő fotókiállítás, különféle gyermekprogramok,
számtalan vadászvásáros, terepjáró off-

lítások, a számtalan kulturális program,
valamint a vadászgasztronómia ízvilága.
Ezúton is köszönet érte a segítőknek és
a támogatóknak!
Tóth Á. Dénes

A Vadásznap során kitüntetettek
Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme:
Kriston Nándor
Nimród vadászérem:
Ullik Béla, Dienes József
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem:
Pecze István, Baló Attila, Tóth Ferenc
Hubertus kereszt arany fokozat:
Szitka Péter, Miklósi Imre, Tóth József, Köteles István
Hubertus kereszt ezüst fokozat:
Soós József, Ruszinkovics Ferenc, Hubi Árpád, Dienes János
Kiváló Ifjú Nimród Vándordíj:
Lengyel Milán
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V. Regionális favágóverseny és vadásznap
2015. augusztus 29. Bükkzsérc
Az ötletgazda és a rendezők hagyományteremtő szándékkal indultak neki
a rendezvény megszervezésének, és
mindannyiunk megelégedésére a kitartó
munkának köszönhetően, már ötödik
alkalommal állítottak egy kiemelkedő
fontosságú ünnepnapot a természetszerető, erdész és vadász emberek számára
Bükkzsércen. Ehhez az önkormányzat
által megvalósított építési beruházásoknak köszönhetően a helyszín infrastrukturális ellátottsága is kiváló alapot
adott.
Az ökomenikus istentiszteletet követően dr. Székely László, az Északmagyarországi Vadászszövetség elnöke köszöntője után, Bakon Gábor
a STIHL képviseletében köszöntötte
a megjelenteket. Ezt követően Vasas
Csaba Bükkzsérc polgármestere üdvözölte és méltatta megjelent erdőt-, fátés a természetszerető embereket, majd
Tállai András miniszterhelyettes, államtitkár, a térség országgyűlési képviselője
megnyitotta a rendezvényt. Az ünnepélyes zászlóbevonulását a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak által elejtett 3 db őzbak saroglyára helyezett
terítékének a bemutatása tette teljessé.
Ezt követően sor került a kitüntetések
átadására.
A favágó csapatverseny, kombinált darabolás, gallyazás, választékolás,
darabolás, hasítás, sarangolás, szerelésvezetőlemez-fordítás és darabolás fejszével feladatok végrehajtásával zajlott.
A versengésben 12 csapat és versenyen
kívül további 2 csapat mérte össze
tudását és felkészültségét.
A favágóknak nemcsak a balta és a
motorfűrész súlyával, hanem kánikulai hőmérsékletben, kellemesnek nem
nevezhető védőfelszerelések viselésével
is meg kellett birkózniuk.
A feladatot minden csapat becsülettel és legjobb tudása szerint teljesítette,
és az időeredmények és büntetőpontok
alapján kialakult a végleges eredmény.
Kombinált versenyszámban:
1.) Északeredő ZRt. I. csapata; 2.)
Egererdő Zrt. Irdatlanok csapata; 3.)
Egererdő Zrt. Mátrai csapata
Rönkátvágás fejszével versenyszámban: 1.) Északerdő Zrt. II. csapa-
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ta; 2.) Egererdő Zrt. Irdatlanok csapata;
3.) Laikusok 50+ csapata
A versengésben megszokott átlagéletkortól egy hajszállal „korosabb”
csapat, (LAIKUSOK 50+) nevezését és
helytállását különös érdeklődés követte
a nap folyamán és a helyezésükkel elért
nyereményeik mellet több (a legbátrabb
csapat) különdíjat is kiérdemeltek. A
versenyszámok között megszemlélhették az ide látogatók a Ponsse Forvaldel
erdészeti közelítő gép munkáját, majd
a versenyt követően az Egererdő Zrt.
JENZ típusú hosszúfás fakitermelési
technológiájának faaprító géplánca által
tartott bemutatót.
Amíg a motorfűrészek zúgtak és
a balták csattogtak, a főzőversenyen
nevezett csapatok sátrai alatt bográcsokban és szabadtűzön főttek, sültek
a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból és/vagy erdőn készült ételek.
Vadételfőző verseny díjazottjai: 1.)
II. Rákóczi Ferenc Vt.; 2.) Vászonvőgyi
Vt. 3.) Sály- Borsodgeszt FTVK.
Nagy sikert aratott a vadászok utcája elnevezésű rendezvénytér is, ahol a
résztvevő vadászatra jogosultak, trófeakiállítás keretében mutatták be a saját
maguk által, a térségben zsákmányolt
vadak trófeáit. Az elejtett trófeákat preparátumokkal és vadbőrök bemutatásával tették színesebbé. A legtartalmasabb
trófea bemutató különdíját a dr. Nagy
Endre Vadásztársaság kapta.
A nap folyamán a favágóverseny
mellett egymást követő sokszínű prog-

ramok közül, mindenképpen kiemelendő az erdei-favágó témához kapcsolódó lovakkal történő rönkhúzó verseny.
A versenyzők ügyességi rönkhúzásban
mérkőztek és ebből alakult ki az összesített eredmény: 1.) Drexler Gábor; 2.)
Baranyai Tamás; 3.) Kovács Gellért
Bükkzsércen a tradicionális elemeket
erősítve, a vidék népességmegtartó szerepét gyarapítva és a turisztikai potenciált növelve, a szervezők valamint a
lakosság ragaszkodik ennek a rendezvénysorozatnak a folytatásához! Mindenkit szeretettel vár Bükkzsérc a következő nyár utolsó szombatján is!
Galambos Kálmán
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Megyei Vadászkamaránk és Vadászszövetségünk közös elhatározása, hogy
különféle események, táborok szervezésével és támogatásával a természetet
szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára rendszeres programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően a nyár folyamán több helyszínen és időpontban is zajlottak a változatos ifjúsági programok.
Gyermek Vadásznap
A borsodi csapat 2015. június 27-én
Ipolytarnócra látogatott el, az immár
IV. Gyermek Vadásznap helyszínére.
A gyors regisztráció és egy szakmai előadás után Erdélyi Tamás, szarvasbőgő
bajnok kalauzolta el gyermekeinket az
állathangok világába. Mindezen frissen
szerzett tudással felvértezve indulhattak
el az előre kijelölt cserkelő úton, melyen
tíz különféle állomáson kellett számot
adniuk természetismereti és erdészetivadászati felkészültségükről, vagy éppen
ügyességükről íjászatban, lövészetben és
pecázásban. A feladatok között egyebek mellett vadbőröket, növényeket és
különböző vadfajokat kellett felismerni,
valamint állathangutánzás, trófeabírálat
is szerepelt.
A borsodi gyerekek nagyszerűen szerepeltek, megszerezték az első és
második helyet, valamint a vándordíj
büszke tulajdonosaivá is váltak.
Ifjú Nimródok
nyári találkozója
Az idei nyáron is, július 3-tól 10-ig
megszervezésre került az Ifjú Nimródok találkozója a varázslatos Telkibá-

nyán. Az idei tábor a világ különböző
tájainak vadállományát és azok vadászati módjait hozta közelebb az Ifjú Nimródjaink szívéhez. Mindezekben olyan
vadászberkekben híres előadókat sikerült felkérni élménybeszámolóra, akik a
különböző földrészeken hosszabb-rövidebb időt töltöttek el vadászattal és vadmegfigyeléssel.
Ezen ismeretek átadásában Németh
Attilát, ifj. Gyimesi Györgyöt,
Kovács Józsefet, Hámori Csabát
köszönthették a gyerekek. A vetítések
és élménybeszámolók az elmaradhatatlan esti lesek után is szó szerint a végkimerülésig folytatódtak. Ennek ellenére
a hajnali fél 4-es indulást minden alkalommal népes gyereksereg várta, pedig
nem volt központi ébresztő.
A táborozás során Czibere Lajosnak köszönhetően légpuskás és íjász
lőtudásukat mérhették össze a bátor
vállalkozók, valamint kisebb csoportokban folyamatosan be lehetet segíteni a
helyi szakszemélyzet munkájába is. Így
vadetetés, vadkamera kihelyezés, vadkárbecslés, nyomolvasás, les áthelyezés színesítette a programot.
A hét folyamán az első nagyobb
lélegzetű „szafari” Vásárosnaményba
vezetett, a Kiss B. Zoltán által létreho-

zott vadászati múzeumba, ahol a több
mint 140 emlős és madár preparátumot,
valamint vadtrófeát bemutató állandó
interaktív kiállítást tekinthették meg az
ifjú Nimródok.
Innen az út Napkorra vezetett, ahol
Támba Miklós a Napkori Erdőgazdák Zrt. elnöke várta a csapatot, amikor is az érdeklődők megismerkedhettek
a zártkerti vaddisznótartással valamint
egy izgalmas sétát tettek a vaddisznók
„legényszállása” mellett.
A sűrű programok után mindenkinek jól esett egy kicsit lazább nap a
tábor területén. Egy önvédelmi továbbképzés után Lontai Lászlótól tudhatta meg mindenki, hogy miért is fontos
a jó kapcsolat a vadászok és a nemzeti
parkok őrei között.
Itt Telkibányán a helyi vadászok
között találhatunk olyat, aki lóhátról
is szokott vadászni. Boda Zoltánnak
köszönhetően mindenki kipróbálhatta
ezt a felszabadító érzést.
Ezen a napon köszönthettük Pintér
Norbert vadászírót is, aki előadásában
az olvasás és majd a későbbi írás reményében a jegyzetkészítés fontosságára
hívta fel a figyelmet.
Eztán egy kisebb „szafarit” tettek
a táborozók a mai Szlovákia területén
található Szalánchutára. Hézsely Péter
nyugalmazott erdész ismertette meg a
határon túli vadászati szokásaikat, kultúrájukat. Az elméleti tudnivalók után a
vadászpalánták megtekinthették a kezelésében lévő muflonos kertet. Hazafelé
a Füzéri vár falai között tettek a gyerekek egy sétát.
Táborunk utolsó vendége Kisteleki Gergely egy madágyűrűző találkozó
előtt köreinkben megpihent. Bizonyára
mindenki szívébe zárta a velünk táborozó Sanyi szürkevarjú mellett, Zsömit
a pár hónapos nyári ludat. Tisztelet és
köszönet illeti mindazon embereket,
akik munkájukkal és tudásukkal hozzájárultak a fiatalok igaz vadásszá válásában!
Őzhívó tábor Karcagon
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság területén július 27-31-ig harminc
általános iskolás gyerek részvételével Karcagon került megrendezésre az őzhívó
tábor. A nem mindennapi ötlet, hogy
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az őzek nászának kellős közepén szeretnénk hazánk egyik kiemelkedő őzes
területére „beköltözni”, kedvező fogadtatásra talált és megvalósulhatott a kirándulás: a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét,
miközben megismerkedtek az agancsosok életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, bővíthették
a tudásukat – na és a nászidőszakban
csodálhatták meg világhírű őzállományt.
Mindezek felett íjászkodtak, horgásztak,
előadásokon vettek részt, megismerkedtek a Tisza-tó élővilágával, Karcag
nevezetességeivel és a vadásztársaság vadgazdálkodásának múltjával és jelenével.
A házigazda, Domján Sándor gazdasági vezető úrnak köszönettel tartozunk,
hogy megyénk gyermekeit erre a hétre
igazi családtagként fogadta.
Bótáné Batta Olga

Baskói Vadásztábor
Baskó piciny zsáktelepülés, DélZemplén gyöngyszeme. Hegyvonulataival és abban fellelhető gazdag élővilágával ideális helyszíne volt annak az
intenzív programsorozatnak, melyet a
baskói vadásztábor nyújtott július 26-tól
augusztus 1-jéig.
A tábor második alkalommal került
megrendezésre, idén közel duplájára
nőtt a jelentkezők száma. A gyerekek
közötti nagy korkülönbség ellenére is
együtt tudott dolgozni a csapat, családias hangulatban.
A hét alatt több szakmai előadást
is meghallgathattak a gyerekek. Varró
Zoltán a hazai ragadozókról, Bán
Beatrix a vadászetikáról szólt előadásában. Baló Attiláné Judit férjével, Baló Attilával íjász bemutatóval,
Kaczúr András vérebes bemutatóval
színesítették a tábor programjait. Jelen
voltak még a B.-A.-Z. megyei Diana
Vadászhölgy Klub tagjai is, akik természetismerethez- és vadászathoz kapcsolódó vetélkedőkkel gazdagították a
programot, továbbá Tóth Á. Dénes is
csatlakozott programjainkhoz. Erdészeti

vonalon Komáromi Ferenc, - aki 2014ben az Év Erdésze címet nyert - a Kőröshegyi kilátó látogatása közben vezette
be a hallgatóságot az erdő rejtelmeibe.
A környezettudatos életmód és a klímaváltozás kérdéseiben pedig Lenkey
Ibolya és férje, Lenkey Péter képviseltette magát.
A szakmai előadások mellett töretlenül, a legnépszerűbb program az alkonyati vadles és vadetetés bizonyult, de
nem maradhatott el az airsoft csapattaktikai játék, a tábor melletti tóparton
megrendezett horgászverseny, az éjszakai bátorságpróba sem. Ez évi túránkat
a Rókabérc Vadászházhoz tettük meg.
Már most várjuk a jövő évi Baskói
Vadásztábort… a csillogó tekinteteket és
a hatalmas nevetéseket. Jövőre ugyanitt!
Erdőn, mezőn, Baskón!
Hegedűs Viktória

A programokról bővebb
beszámolót a
www.borsodivadasz.hu
honlapon olvashatnak!

Az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének
a gyermekek számára tervezett következő programja október első hétvégéjén a szarvasbőgő hétvége. A három nap folyamán lehetőségünk lesz
a környező vadászterületeken a gímbikák megfigyelésére, a vadászati
hagyományok és kultúra megismerésére és ápolására.
Bővebb infó: Bótáné Batta Olga 30/637-5455
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Vadászati

kiállítás

Vadász Hírmondó

Vadászati

kiállítás és szakmai konferencia

2015. július 29. piros betűs ünnep lett a magyar, de különösen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok körében. Ezen a napon került
ugyanis aláírásra egy együttműködési megállapodás hosszas előkészítő
tárgyalások és szervezések után a Diósgyőri várat üzemeltető Miskolci
Kulturális Központ, az Országos Magyar Vadászkamara B.-A-.Z. megyei
Területi Szervezete és az Észak-magyarországi Vadászszövetség között,
melynek legfontosabb célja a megyei vadászati értékek, hagyományok
kiemelt ápolása, megőrzése a jövő nemzedékeinek számára.
Az együttműködési folyamat gyors,
és minden bizonnyal sikeres jellegét
csak erősíti a tény, hogy az aláírással
egybekötve már szinte azonnal ,,bevették a diósgyőri várat’’ a vadászok,
ugyanis az aláírás napján egy állandó vadászati trófeakiállítás megnyitójára is sor került. Az együttműködési megállapodást aláírók kivétel nélkül
örömüket és hálájukat fejezték ki az
azonnal elért csodás kiállítás létrehozásával, hiszen ezúton is bizonyítottá
vált, hogy valós tartalommal megtöltött
szerződés került szignálásra. Tallosné
Novák Irén asszony, a Miskolci Kulturális Központ vezetője köszöntőjében
kiemelte, hogy rendkívül fontos számukra, hogy I. Nagy Lajos királyunk
várát minél attraktívabban és változatosan, ugyanakkor korhűen tudják bemutatni a közönség számára. Ehhez pedig
keresve sem lehet talán jobb témát találni a vadászatnál, hiszen a Diósgyőri vár
védelmi feladatain túlmenően kedvelt
királyi vadászbirtok váraként is szolgált
több évszázadon keresztül.
Ezt követően Kriston Nándor,
az Országos Magyar Vadászkamara
B.-A-.Z. megyei területi szervezetének
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében visszautalt megválasztásának idejére is, amikor is ígéretet tett
a megyei vadásztársadalomnak, hogy
elnöksége mindent megtesz majd a
megyei vadászati értékek, hagyományok, és trófeák megőrzéséért. Mindezeket pedig oly módon szeretnénk,
hogy mások számára is örömet okozva, tanulási lehetőséget biztosítva,
méltó helyen bemutatva tudjuk megőrizni unokáink számára is. Ennek a
tevékenységnek egy mérföldköve ez az
állandó vadászati kiállítás létrehozása
ezen csodás középkori környezetben.
Reményeink szerint ez az állandó
kiállítás hozzájárul majd ahhoz, hogy
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a vadászó és nem-vadászó társadalom
ismét kicsit közelebb kerüljön egymáshoz, és megismerhetővé válik az igaz
vadászok által tanúsított hagyomány
tisztelet és természeti értékeink megbecsülése. A megyei kamarai szervezet és
a vadászszövetség eltökélt ezen értékek
megőrzésében, ápolásában és fejlesztésében, melynek (remélhetőleg közeli)
jövőbeli újabb állomása lehet majd egy
önálló vadászati múzeum kialakítása is.
A megnyitó és az ünnepélyes aláírási ceremónia színvonalát tovább emelte, hogy kiegészítő rendezvényként
szakmai konferencia megtartására is
sor került a Diósgyőri vár lovagtermében. Témája főként az egyre gyakrabban médiaérdeklődésre is számot tartó
nagyragadozók magyarországi megjelenése volt.
A kiváló előadók között elsőként Dr.
Szemethy László, egyetemi docens, a
gödöllői Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézetének szakértőjét
köszönthettük. Előadásának első felében az európai barnamedve magyarországi, különösen az északi középhegy-

ségben történő előfordulásáról tartott
rendkívül érdekes és hasznos előadást.
Világossá tette minden érdeklődő számára, hogy az elmúlt időszak medve
észlelései nem egyedi esetek, hanem egy
folyamat részei, és ezekre bizony egyre
gyakrabban lehet majd számítani az
elkövetkezendő időszakban. Ennek oka
főként az, hogy a környező országokban (Szlovákia, Románia) állományuk
feldúsult, így egyre több egyed kényszerül „portyázva” új területet keresni
magának, akár több száz km-es vándorlások árán. Magyarországról pedig kijelenhető, hogy vannak a medve számára alkalmas élőhelyek. Ezért célszerű
lenne proaktív módon előre felkészülni, és megtanulni az együttélés szabályait, ahogyan Szemethy úr is fogalmazott néhány hasznos tanács keretében.
Ezt követően szintén a docens úr
tolmácsolásában hallgathattunk érdekes kutatási adatokat az aranysakál
magyarországi terjedéséről. Elmondható, hogy az apróvad állományra, illetve
az őz állományra komoly veszélyt jelentő ragadozó fajunk már megyénkben is
előfordul (az OVA adatai alapján 23 db
elejtés történt 2014-ben megyénkben),
így a konferencia résztvevői ebben a
témakörben is értékes információkhoz
és tanácsokhoz jutottak.
A konferencia következő előadója Bakó Botond, a Földművelésügyi
Minisztérium Természetmegőrzési
Főosztályának munkatársaként ismertette a legfontosabb hatósági eljárási
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Vadász Hírmondó
rendeket. Lévén, hogy a farkas, a hiúz
és a barna medve is védett állat Magyarországon, így ezen eljárások büntetőjogi vetületei is kiemelésre és tisztázásra
kerültek, többek között azzal a céllal
is, hogy elkerülhetők és megakadályozhatók lehessenek a korábban a médiában is nagy érdeklődésre számot tartó,
nógrád-megyei medvelövéshez hasonló
esetek. Bakó úr kiemelte, hogy minden
esetben (nagyragadozó észlelés, veszélyhelyzet, engedélykérés) a legfontosabb
az előzetes információ szerzés legyen
mindenki számára, melyben kollégái és
osztályuk készségesen áll mindenki rendelkezésére.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa
nagyragadozókkal való védekezés során.
Az egész délutánt átívelő vadászszakmai nap további eleme volt a hivatásos és sportvadászok éves, rendes osztályülése, melyen először Lezák Zoltán
Úr, a sportvadász osztály alelnöke,
majd pedig Kanyok Zsolt Úr, a hivatásos vadász osztály alelnöke számolt
be az elmúlt év eredményeiről, sikereiről és eseményeiről.
A szakmai nap lezárásaként az állandó vadászati kiállítás közös megtekintésére került sor, melynek során mindenki megcsodálhatta Dr. Kiss János
István, Dr. Darás Dezső, Dr. Sziaz előző témákhoz kapcsolódva, szintén gyakorlatiasan mutatta és számolt
be a hiúz és farkas előfordulásáról régiónkban. Az északi középhegységben az
elmúlt időszakban, sokkal több észlelés
történt, mint azt talán a legtöbb jelenlévő vadász elsőre gondolta volna.
Az előadók sorát Tóth Á. Dénes
Megyei Fővadász zárta, aki röviden
összegezte a készülő új vadászati törvény legfontosabb és általunk ismert
sarokpontját, köztük az új üzemi tervek legfontosabb ismérveit, a tájegységi fővadász intézményét, szerepét és a
trófea bírálatban várható fontosabb változásokat.
Ezt követően a szakmai konferencia résztvevői lehetőséget kaptak,
hogy valamennyi előadótól kérdezzenek és esetleg további hasznos tanácsokat kapjanak, melyeket a gyakorlatban,
mindennapi munkájuk során is eredménnyel tudnak alkalmazni, főként a
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gethy Jenő vadászhagyatékaiból származó, valamint Szentpéteri István,
Mizsik Lajos és a Kisgyőri Vadásztársaság vezetői által felajánlott szebbnél szebb trófeákból elkészített tárlatot.
Őszintén reméljük, hogy nemcsak a
szakmai nap résztvevői számára, hanem
egyre több érdeklődő számára fognak szép élményeket, tanácskozásokat
okozni az itt megismert trófeák, állat
preparátumok, melyeket mindeni megtekinthet a Diósgyőri vár különböző
termeiben.
Dr. Szabó Balázs

ÉSZAKERDŐ Zrt. VII.
„Trófea Mustrája”
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2015-ben
ismét megrendezi az erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban esett
szarvasbikáinak trófea kiállítását.
A kiállítás helyszíne:
ÉSZAKERDŐ Zrt. Pénzpataki Vadászház (Répáshuta)
Ideje: 2015. október 16. (péntek) 10.00 órától
A kiállítás nyilvános, 10-12 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 2015-ben
terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előzetesen Szentléleki
Tibor, Vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével egyeztetni
szíveskedjen. (tel.:46 /501-510)
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Lőfegyver

ismeretünk

Vadász Hírmondó

Lőfegyver

ismeretünk, lőkészségünk

2014 év januártól új vadászvizsga rendelet lépett
életbe, amelynek egyik lényeges eleme a vizsgát megelőző kötelező tanfolyam. Ennek keretében a fegyverkezelés készségszintű elsajátítása kiemelt szerepet kapott.
A lőfegyver nagyon veszélyes eszköz a hozzá nem értő, felelőtlen ember
kezében. Ez a veszélyhelyzet könnyen
elhárítható megfelelő szakember felügyelete alatt végzett, módszertannal
kísért gyakorlással. A lőfegyverrel rendelkezőknek nagyon jól kell tudniuk
kezelni saját lőfegyvereiket!
Úgy gondolom, talán nem haszontalan, ha a már engedéllyel rendelkező vadászaink röviden megismerik a
vadászvizsgára felkészítő fegyverismereteket magába foglaló képzés és erre
épülő vizsga szempontrendszereit.
Fegyverismereti képzés
tematikája:
• Lőfegyver tartásával összefüggő jogszabályi ismeretek elsajátítása (megszerzés, tartás, tárolás, szállítás, használat).
• Ballisztikai folyamatok ismerete.
• Ismerjék a vadászfegyverek és lőszerek felépítését.
• Készségszinten, biztonságosan tudják a golyós és sörétes vadászfegyvert használni, kezelni.
• Megfelelő szintű lőkészségre tegyenek szert.
Az alapképzés elméleti
követelményei:
• Biztonsági és tiltó rendszabályok.
• Fegyvertechnikai alapismeretek (vadászlőfegyverek általános leírása, részleges
szét- és összeszerelése, gyakorlati működése, karbantartás, tárazás).
• Lőelmélet (bel-, kül-, cél ballisztika,
lövedék hatása a vad testében /találati zónák).
• Fegyver hordmódok.
• Fegyverfogási technikák, célzás
(célratartás, légzés, billentyű elhúzás
és utántartás fázisa, - tüzelési testhelyzetek felvétele).
• A vadászlőfegyverek megszerzését,
tartását, tárolását, használatát sza-
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bályzó jogszabályok ismerete.
Az elméleti oktatás zárásaként szintfelmérés történik, feladatlap kitöltésével. Alapvető követelmény a biztonsági
és tiltó rendszabályok maximális ismerete.
Gyakorlati kiképzés:
• szárazgyakorlás (sörétes és golyós
lőfegyver szét- összeszerelése, testhelyzet felvétele, fegyverfogás, célra
tartás, célzás, billentyűelhúzás.
Követelmény a részelemek ismerete, és készségszintű részleges szét és
összeszerelés, valamint a célzás.
• éles lőgyakorlat, a vizsgafeladatként
meghatározott éles lövészet végrehajtása

csolatos elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátításához a Kamaránk
honlapján elérhető online - vadászvizsgára felkészítő teszt - tudásszint felmérő alkalmazásával a vadászjelöltek, és a
már engedéllyel rendelkező vadászok is
tesztelhetik felkészültségüket.
Fentiek ismeretében remélem sikerült kedvet csinálni akár a lőfegyverekkel kapcsolatos elméleti tudnivalók
áttekintéséhez, vagy akár saját fegyverünkkel lőtéren, egy lőgyakorlat végrehajtására, amellyel lőfegyverünk kezelését gyakorolhatjuk, lőkészségünket
fejleszthetjük, illetve fegyverünk pontosságát is ellenőrizhetjük az őszi
vadász szezon megkezdése előtt.
Itt szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy lőfegyverünket csakis lőtéren
lőhetjük be, vadászterületen megfelelő
feltételek megléte mellett kizárólagosan
vadászati tevékenység folytatható. A
szabályszegés szabálysértési eljárást von
maga után, ami a vadászati célú lőfegyvertartási engedély visszavonását eredményezheti.

Fegyvervizsga
Elméleti vizsgarész
Az elméleti vizsgarész írásbeli és
szóbeli vizsgából áll, amely kérdéssort
a 49/2004. BM. r. 1. számú melléklete tartalmazza.
Gyakorlati vizsga követelményei
golyós lőfegyver esetén:
A feladatot a hatályos jogszabály
szerit nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, gyorsítóval ellátott,
tárazható golyós lőfegyverrel kell végrehajtani. A vizsgázó a lövés során a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja.
Gyakorlati vizsga követelményei
sörétes lőfegver esetén:
A vizsgázó 15 korongra lő 3 különböző lőállásból, változó dobótornyokból, és gurított nyúlkorongra történő
lövéssel, ahol legalább 6 találatot kell
elérnie. A vizsgázó minden korongra
egy lövést adhat le. A fegyverbe csak a
dublék esetén tehető 2 db lőszer.

Bogacskó József

Utánkeresést
vállalnak
Csontos Béla (Telkibánya)
30/854-73-91
Erdős Tamás (Répáshuta)
20/926-10-86
Kaczúr András (Tolcsva)
30/263-55-08
Leskó Tibor (Miskolc)
30/922-4042
Mihók István (Károlyfalva)
70/772-7481
Monostori Balázs (Nagybarca)
30/769-4222
Németh Szabolcs (Méra)
20/3162-522
Ruszinkovics Ferenc
(Felsővadász)
70/261-40-21
Szabó Ádám (Szögliget)
30/986-2556
Szabon Gábor (Bánhorváti)
30/9955-095

A vadászlőfegyver használatával kap-
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Vadászok,

halászok a büntetőjog hálójában

Vadász Hírmondó

Vadászok,

halászok a büntetőjog hálójában

Dr. Elek Balázs táblabíró, tanszékvezető egyetemi docens.
Habilitált doktor, számtalan jogi szakkönyv, tanulmány
és jegyzet szerzője és társszerzője. Ő azonban nem elégszik
meg ennyivel, mindig többre vágyik. Szenvedéllyel gyakorolja jogászi és egyetemi tanári hivatását, „civilben” pedig
szenvedélyes vadász, illetve vadászati témájú szakkönyvek
írója. A „Magyar vadászösvényeken” (a könyv társszerzője),
az „Orvvadászok nyomában” és „A vadászszenvedély bűncselekményei” önálló kötetei után 2015 nyarán a „Vadászok,
halászok a büntetőjog hálójában” címmel jelentette meg
új könyvét, erről szól mai beszélgetésünk.

- Miről szól a könyv? Milyen céllal vetette papírra gondolatait?
2013. július elsejével új Büntető
Törvénykönyv lett hatályos Magyarországon. Új büntető tényállásként bevezette az orvvadászatot, amely bűncselekmény alakuló bírói gyakorlatába
igyekszem közérthető betekintést adni.
Az új büntető törvény minden eddiginél szélesebb körben kodifikálta a jogos
védelem megengedhetőségét, és lényegesen erősítette a megtámadott személyek védekezési lehetőségét, amely szabályok ismerete mindenki, így minden
sportvadász számára is elengedhetetlen.
Lényegesek az éjjellátó eszközök használatára, tartására, a természetvédelemre
vagy az állatkínzásra bevezetett új szabályok is, amit megtörtént eseteken keresztül, mindenki számára érthetően igyekszik a könyv bemutatni. Természetesen
az elmúlt években történt vadászbalesetek egy részét is igyekeztem feldolgozni.
Korábbi könyveimhez képest jelentős újdonság, hogy a vadászok mellett
a horgászokat, halászokat érintő bűncselekményeket is ismertetem.

tal” bűncselekmény (orvvadászat, orvhalászat) különös részi törvényi tényállásainak
kodifikációja, milyen tapasztalatai vannak a bírói ítélkezési gyakorlat kapcsán e
két deliktum vonatkozásában?
A bírói gyakorlat viszonylag zökkenőmentesen alakult az elmúlt években.
Sajnos igaza lett azoknak, akik előre
megjósolták, hogy viszonylag sok büntetőeljárás a vadászjeggyel rendelkező
ún. belső orvvadászok ellen fog megindulni. Számos kérdésre kellett megnyugtató választ adni, így elhatárolni
más bűncselekményektől, vagy a lopás,
állatkínzás, természetkárosítás kapcsán
felmerülő halmazati kérdésekre. Számos adminisztratív szabály megsértése
komoly bajba sodorhatja a még bűnös
szándék nélkül cselekvőket is. Gondoljunk csak a krotália alkalmazására, vagy az egyéni lőjegyzék vezetésére.
Úgy vélem, hogy a nyomozó hatóságok
is komolyabban foglalkoznak a vadorzással, és több szakszerű felderítésre is
találhatunk példát.

- Kinek szánja elsősorban negyedik vadászati témájú kötetét?
A könyv a hivatásos és sportvadászok mellett hasznos lehet a horgászoknak, halászoknak, halászati őröknek,
természetvédelmi őröknek, mezőőröknek, és a vadászvizsgára készülőknek.
Úgy gondolom, hogy a megtörtént
jogesetek megismerése izgalmas, esetenként hátborzongató élményt nyújthat
bármely természetet kedvelő olvasónak.

- A jogalkotói akarat érvényesül-e a két
új bűncselekmény kapcsán, beváltotta-e a
hozzá fűzött reményeket a jogszabály módosítása?
Feltétlenül sikeres volt a két új tényállás bevezetése. Jelenleg sokkal nagyobb
eséllyel lehet fellépni a vadorzókkal
szemben. A büntető bíróságok ítéletei
természetesen nem oldanak meg minden társadalmi problémát, de az általam
megismert és feldolgozott büntető ügyek
igazolják, hogy esetenként komoly büntetésre számíthatnak a tilosban járók.

- Ismeretes, hogy nevéhez kapcsolódik a
Büntető Törvénykönyvben szereplő két „fia-

- Megyei vadásznap keretein belül már
dedikálta új könyvét. Milyen fogadtatásban
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részesült? Találkozhatunk-e Önnel a jövőben
vadászrendezvényeken?
Valóban igyekszem minél több
vadászrendezvényre elmenni, és hatalmas megtiszteltetés, ha vadászok köréből kérik a könyvem dedikálását.
Fontosnak érzem, hogy a felmerülő jogértelmezési kérdésekre mindenki választ
kapjon, hiszen a vadászat társadalmi
elfogadottságát az is növeli, ha a vadászok jogkövetők és ismereteik hiánya
miatt egyikünk sem követ el jogsértést.
Dr. Molnár Tamás

Észak-magyarországi
vadászszövetség
alapszabálya
A nyilvántartásba vétel illetve
módosítás tárgyában indított eljárásban a Miskolci Törvényszék
megállapította, hogy a civil szervezet alapszabálya megfelel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglalt szabályozásnak,
ennek megfelelően a 2015. május
8-ai végzésében elfogadta a Vadászszövetség alapszabályát. Ezen felül
a szervezet tisztújításának megfelelően a megváltozott képviselet is
átvezetésre került.
A módosított,
elfogadott új alapszabályt honlapunkon olvashatják.
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VI. Zempléni

családi lövésznap

Augusztus 1-jén immáron hatodik alkalommal került megrendezésre az Északerdő
Zrt. Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén, a hagyományos lövésznap, sport és hivatásos vadászoknak, erdészeknek, valamint az idén először a profi lövők részére is.
A koplalói erdészház megújult épületében várta a vendégeket, ugyanis az épület egy részleges felújításon esett át. Köszönet ezért az Északerdő Zrt-nek, valamint Buday Péter erdészeti
igazgatónak. Az ünnepélyes megnyitó a Bükki vadászkürtösök előadásával kezdődött a kiírt időponttól egy kicsit később,
mivel a környéken lévő rendezvények, valamint a nyaralások
miatt az előző évekhez képest kevesebbnek tűnt a résztvevők
száma. A regisztráció alapján 38 jelentkező részvételével kezdődött el a gyakorlás, majd a verseny. Szemán Jenő köszöntötte
a vendégeket, majd Buday Péter ismertette a lövészet szabályait. Az idén a Parcours pályán az első A B C D, a második
A C B + D, a harmadik B C A + C variációkban lőhették a
korongokat, a Trapp pályán pedig szintén három lőállásból
puskázhatták az agyaggalambot. Első alkalommal került sor
profi kategóriában is a verseny megrendezésére.
A nap folyamán főzési lehetőség is volt, amivel egyes
vadásztársaságok és magánszemélyek éltek is. Természetesen
családi nap lévén nem feledkeztünk meg a gyerekekről sem,
nekik légpuska lövészet, virtuális-, valamint futóvadlövészetre
volt lehetőségük, illetve a kézműveskedni vágyókat a gyermekfoglalkoztató várta.
A versenyeknek nem kis tétjük volt, mert értékes vadkilövéssel és ajándékokkal készültünk a díjazásra. Felnőtt amatőr
kategóriában az első díj egy muflon tarvad kilövés, melyet a
Hernádvölgyi VHE ajánlott fel, profi kategóriában szintén
egy muflon tarvad volt a fődíj, ami Buday Péter felajánlása
volt. A második és harmadik díjak értékes porcelán tányérok voltak.
A nap folyamán külföldi – szerb és angol - sportvadászok
is megtekintették rendezvényünket, amit hasznos beszélgetés
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követett és ígéretet kaptunk, hogy jövőre, fegyverrel is részt
vesznek a programokon.
Eredmények:
Felnőtt férfi amatőr:
1. Dobi Balázs
2. Németh Gábor László
3. Tóth Gábor

Női:
1. Nagy Brigitta
2. Czuczor Tamásné

Profi:
1. Szabó János
2. Fülöp László
3. Buday Péter
Gyermeklövészet eredmény: (légpuska,virtuális)
Fiú:
Lány:
1. Csepely Martin
1. Szemán Gréta
2. Lippai András
2. Tóth Zsófia
3. Kababik Bálint
		 Kicsi Kevin
Junior különdíj:
		 ifj. Bóta István
Ezúton is köszönjük az önzetlen segítséget, a Bükki kürtösöknek, Czibere Lajosnak, valamint Buday Péter, Szabó
János, Fülöp László lövészvezetőknek.
Szemán Jenő
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Vad-

és halételfőző verseny
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Vadat,

halat, s mi jó falat

Több, mint nyolcvan főzőcsapat
részvétele mellett került megrendezésre
a XIII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző
Verseny gasztronómiai-kulturális program 2015. június 20-án Sátoraljaújhely
társtelepülésén, Széphalmon.
A hazaiak mellett számos társaság
képviselte a Felvidéket, egy-egy csapat
pedig a délvidéki Óbecséről, az erdélyi Sóváradról, és a svájci Montreux-ből
érkezett.
Az ünnepélyes megnyitó a Dohánygyári Fúvószenekar rövid műsorával
kezdődött, majd Szamosvölgyi Péter,
Sátoraljaújhely Város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi
beszédek sorában a rendezvény díszvendége, Svájc magyarországi nagykövete,
Jean Francois Paroz úr következett,
akit Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr követett, majd Füzérkomlós polgármestere, Mester András
úr – aki ez alkalommal Dr. Bárándy
Péter ügyvéd urat, a rendezvény fővédnökét képviselte - következett, végül
pedig Kriston Nándor úr, az Országos
Magyar Vadászkamara Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Szervezetének
elnöke mondta el ünnepi gondolatait.
Ezután a nap műsorvezetője, Vágó
Piros (Class FM Rádió) bemutatta a
főzőverseny szakmai zsűrijét. Mátyás
Rudolf Oscar-díjas, Olimpiai- és Világbajnok mesterszakács, Nagy György és
Boros István mesterszakácsok, és Sági
Szilárd gasztrokibic, a „Hal a tortán”
című népszerű főzőműsor sztárszaká-

csa megkezdték munkájukat, belevetették magukat a főzőcsapatokkal benépesült parkba.
Közben elkezdődött a színpadi és
kiegészítő programok sora, elsőként a
népszerű Favágó Verseny került lebonyolításra a helyi F and G Kisgép Központ szervezésében, ahol a cég jóvoltából értékes nyereményekkel gazdagodtak
a résztvevők.
A Garagulya Gólyalábas Kompánia műsorával megnevettetett kicsiket
és nagyokat, majd a színpadon Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea szórakoztatta a nagyérdeműt. Igazi kuriózum volt a svájci Monteux-ból érkezett

„Alphorn Academy os Switzerland”
havasi kürt zenekar műsora, melyet
Varga Feri és Balássy Betty előadása követett. A Sátorelő Íjász Klub fegyver- és viselet bemutatója, az One Life
Dance Táncszínház előadása, Gasztonyi Dániel solymász bemutatója kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt.
Fellépett az igényes élőzenét játszó
nyíregyházi No Techno Country Band
zenekar, és végül B. Tóth László retro
diszkója zárta a programok sorát.
A kísérő programok sorából kiemelkedett az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Szervezetének szervezésében
megvalósuló „Vadászok utcája”, ahol
a vadásztársaságok standjainál trófea
kiállításban is gyönyörködhettek az
érdeklődők.
A rendezvény keretében lebonyolításra került a „2015 év célzóvize” pálinkaverseny is, a szervezők pedig az „Ízek
udvara”-ban adtak lehetőséget a közönségnek arra, hogy megkóstolhassák a
főzőversenyen készített remekműveket.
Mindenki, aki a verseny résztvevője
volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott, igazán színvonalas, gazdag
program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.
Molnár Levente
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Újraválasztották

az

OMVV

vezetését

Az Országos Magyar Vadászati
Védegylet Országos Választmánya
június 19-ei, lovasberényi ülésén
újraválasztotta a szervezetet 2010
óta irányító tisztségviselőket és a
felügyelőbizottság tagjait. Csak ez
utóbbi összetételében történt változás, és ellenjelöltek egyik posztért
sem indultak. Az OMVV elnöke a
következő öt évben is a küldöttek
teljes bizalmát élvező dr. Semjén
Zsolt lesz.
Az ülés elején a régi-új elnök beszámolt az elmúlt öt évben elvégzett
munkáról, hangsúlyozva, hogy szinte
valamennyi, a vadászokat érintő kérdésben sikerült rendezni a problémákat. Ez nem is volt nehéz, mert az előterjesztett változtatásokkal, amelyek
a vadásztársadalmat pozitívan érintették, mindenki egyetértett. Kiemelte a
fegyvertörvényt, az egészségügyi jogszabályt, a különböző országos szervezetekkel kötött megállapodásokat
(MOHOSZ, MAGOSZ, NAK, természetvédő szervezetek, CIC). Stratégiai
partnerségi megállapodásokat kötöttünk különböző minisztériumokkal,
amelyek alapján kikérik a vadászati
érdekképviseletek véleményét a vadászatot, vadgazdálkodást érintő kérdésekben. Szintén kiemelkedően fontos,
hogy a vadászat, a vadászok megbecsülése szemmel láthatóan javult az utóbbi esztendőkben.
Ami a további célokat illeti, dr. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: azokban a
kérdésekben lehet előrelépni, amelyekben konszenzus van a vadászok között.
Ezért is kérték ki az érdekképviseletek
két éve az új Vadászati Törvénnyel
kapcsolatban a magyar vadászok és vadgazdálkodók álláspontját. A beküldött
javaslatok és észrevételek alapján összeállított, a többségi véleményt tükröző
jogszabálytervezetet tavaly nyáron eljuttattuk a szaktárcához, és az idén ősszel
tervezett Vtv. módosításban ebből meglehetősen sok minden visszaköszönhet
majd. A beérkező észrevételek alapján
az érdekképviseletekkel közösen folyik
a kodifikáció az FM-ben. Az elkészült
normaszöveget az őszi elfogadás előtt
ismét társadalmi egyeztetésre bocsátja
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a minisztérium, ezután kerülhet a parlament elé.
Az elnök szólt a 2021-re tervezett
budapesti vadászati világkiállításról is. A tervek szerint a rendezvény
helyszíne a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpont lenne, ahol illetve amely
környékén addig komoly infrastrukturális fejlesztésekre kerülne sor. A tervezés viszont már ebben az évben megkezdődhet, amelyhez kérik valamennyi
vadászati érdekképviselet és szervezet
javaslatait és ötleteit. 2016-ban már egy
kijelölt kormánybiztos irányíthatja a
munkálatokat.
Dr. Semjén Zsolt beszéde után a
választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
az OMVV beszámolóját, majd a pénzügyi beszámoló és a 2015-ös pénzügyi
terv elfogadására került sor. Ezt követően az OMVV tisztségviselői és a Felügyelőbizottság tagjai papírforma szerint
lemondtak tisztségükről, és nem egész
egy óra alatt lezajlott előbb a jelölés,

majd a választás is. dr. Székely László, - megyei Vadászszövetségünk elnöke - a Jelölőbizottság elnöke a jelöltek
részletes szakmai múltját személyenként ismertetve javaslatot tett a tisztségviselőkre illetve a Felügyelőbizottság
elnökére és tagjaira. Ezt követően rendben lezajlott a választás.
A Védegylet tisztségviselői:
• elnök: dr. Semjén Zsolt
• alelnökök: dr. Jámbor László, dr.
Bodnár József
• ügyvezető elnök: Pechtol János
• FB elnök: Imre János, tagok: Hrabovszki János, Pászti Tibor, dr. Szigethy Béla, Berend Ferenc
Az ülés utolsó napirendi pontjaként
dr. Székely István előterjesztésében
a küldöttek elfogadták a Védegylet új
alapszabályát, amely már az új Polgári
Törvénykönyv előírásainak figyelembevételével készült.
OMVV

Az IDŐKÉP 2008. decembere óta hazánk leglátogatottabb magyar időjárási portálja, melyen átlagos napokon 350 ezer, meteorológiai szempontból érdekes, eseménydús
napokon 700 ezer feletti egyedi látogató tájékozódik. A főoldalon látható TEMATIKUS topicra, majd az azon belül erdő-mező almenüre kattintva az időjárási adatokon
túl vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos cikkeket és filmeket lehet megtekinteni.
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Arlói

tábor

Vadételekhez

alapanyagok
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Vadételekhez

alapanyagok

Miskolcon

Az ország második Erdei
Delikatesz boltját nyitották Miskolcon, ahol vadhúst, feldogozott erdei
termékeket, mézet, lekvárt, szörpöt, bort és még
sok más terméket kínálnak
a különlegességet kereső
vásárlóknak.
Magyarországon vannak olyan
hungarikumok, amelyeket kevésbé
ismerünk, pedig egészségesek. Az ilyen
prémium termékek megismertetésére hozzák létre az Erdei Delikatesz
üzlethálózatot. Tavaly ősszel Székesfehérváron nyílt az első, és a most átadott
miskolci után még 2-3 további üzletet
terveznek más megyeszékhelyeken.
Erdő-mező gazdagságát kínálják itt,
mindent egy helyen. A fácántól a vaddisznóhúson át a szarvasgerincig terjed
a választék, de vásárolható feldolgozott
vadhús, szalámi, kolbász, és virsli is.
Az otthoni sütés-főzéshez rendelkezésre állnak a jól ismert ételízesítők, házi
és a természetes fűszerek. A szezonnak
éppen megfelelő gombát is megtalálják a vásárlók az üzletben. Más polcokon ízléses csomagolású házi lekvárok,

különböző erdei mézek, finom szörpök sorakoznak. De kínálnak itt természetes gyümölcsitalokat, borokat is.
Az Erdei Delikatesz üzlet célja, hogy
közelebb hozza ezeket a termékeket a
városi fogyasztókhoz. Ennek egyik
helyszíne lesz Miskolcon, a Vörösmarty utca 17. alatt, az áruházi üzletsoron
most megnyílt üzlet.
Az üzlet megnyitóján dr. Bitay
Márton Örs, a Földművelésügyi
Minisztérium, állami földekért felelős
államtitkára utalt arra, hogy kezünkben
van egy olyan egészséges, fehérjedús,
bioélelmiszer-alapanyag, mint a vadhús, ám a hétköznapi konyhában
mégsem használjuk ki a lehetősége-

it. Nagyon keveset fogyasztunk belőle, nem is ismerjük ezeket. A vadhúsból a magyar emberek az uniós átlag
töredékét fogyasztják, miközben nagy
mennyiségben exportálunk ebből a termékből. Erősíteni kívánjuk az erdőgazdaságok közjóléti funkcióit, ennek
épített elemei, az erdei iskola, a kilátó, a libegő mellett ilyen lehet az Erdei
Delikatesz bolthálózat, amely közelebb hozhatja a 22 állami erőgazdaság,
és 10 nemzeti park által előállított termékeket a fogyasztókhoz. A megnyitón
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy Miskolcra is
elhozták ezeket az egészséges élelmiszereket, mellyel bővül a választék.
Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere is a minőségi termékek felé történő nyitás jelentőségét emelte ki köszöntőjében. Utalt arra is, hogy Miskolc
akkor lehet sikeres, ha vannak befektetők, legyen az egy itt letelepedő új gyár,
vagy akár egy ilyen új üzlet.
Majoros Gábor, a VADEX Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy több
további üzletet terveznek, ahol nem
csak vadhúst, hanem más, hozzá kapcsolódó terméket forgalmaznak majd, és
akár receptekkel is segítik a vásárlókat.
minap.hu

II. ARLÓI KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR
2015. augusztus 02-től 08-ig került
megszervezésre a második természetfestő tábor az európai hírű, suvadással keletkezett festői szépségű Arlói tó
partján.
A tábor művészeti vezetését Csiszár
József CIC különdíjas és Aranyecset
díjas festőművész, Seres József Nimród
díjas és Kalas András szintén neves vadfestő vállalta el.
A résztvevő művészek 3-5 képet
készítettek a kép munkaigényének függvényében.
A jó hangulatban, vidámságban és
sok munkával eltöltött napokat az Arlói
Faluházban megrendezett záró kiállítással fejezték be a résztvevők, ahol Sike
Márta Magdolna művésznő „A hárem
Úr” című, bőgő szarvasbikát a teheneivel ábrázoló festményét adományozta a
megyei Vadászkamara részére.
Szabó György
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A 2015.

évi őzbak vadászati
idény eredményei

A jogszabályi előírások szerint az
őzbak vadászati idénye április 15-től
szeptember 30-ig tart. Vadászati szempontból ezen időszakon belül két kiugróan jelentős periódus különíthető el.
Az első csúcsidőszak az őzbak
idény kezdete április közepétől május
közepéig tart. Ebben az időben általában a növényzet takarása még nem teljes, a vad jól látható. Idén a csapadékszegény tél és tavasz eredményeként az
őszi vetésű mezőgazdasági kultúrák a
szokásosnál fejletlenebbek voltak, mely
megkönnyítette az őzbak vadászatát.
A második csúcspont a július vége
augusztus eleje, az őzbak párzási időszakára esik, melyet vadásznyelven üzekedésnek nevezünk. Erre az időre döntő
többségében lekerültek a mezőgazdasági területekről a gabonanövények szintén megkönnyítve a vadászatot.
A hormonoktól fűtött szerelemittas
bakok óvatlanokká válnak, hajtja őket
a fajfenntartási ösztön, ennek következtében a máskor oly óvatos vad veszélyérzete lanyhul, melynek egyik gyakori
következménye a gépjármű-vadütközés.
A trófeabírálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály vadászati hatósága a jogszabályok előírásai szerint végzi. A bírálatkor a nemzetközi pontrendszer (CIC)
képletét használja a hatóság.
A végső pontértéket nagymértékben
meghatározzák az objektív mérések, az
agancs súlya, a köbtartalma és az agancsszárak, ágak mérete, tűzése. Kisebb pontértéket adnak a szubjektív bírálati eredmények, a szépségpontoknál értékelésre
kerül a szín, gyöngyözés, rózsa, ágvégek,
szabályosság. Szabálytalanságért, csúnya
pudvás ágakért pontlevonás jár.
A bemutatott és elbírált őzbak trófea adatok a 2014. április 15. és augusztus 11. valamint a 2015. év április 15. és
augusztus 11. közötti intervallumát öleli
fel. A fenti időszakban 2014. évben
893 db, 2015. évben 1173 db trófea
került bírálatra. mely 31%-os növekedést
jelent. Az alábbiakban táblázatban foglalom össze a vizsgált két év hasonló
időszakában terítékre került trófeák súly
és korosztály megoszlását, az érmes trófeákat, valamint az idén legtöbb pontértéket elért trófeákat. (1. táblázat)
Az adatokból kitűnik, hogy megyénkben az őzbak trófeák jelentős mennyisége a 250-350 g súlyhatár közé esik (2014;
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46,2 % / 2015; 44,3 %). A 250 g alatti értékek 28,7 % / 27,8 %, 350 g feletti
értékek 25,1 % / 27,9 %. Az 500 g feletti trófeák ritkán fordulnak elő, arányuk
1,1 % / 0,7 %. (2. táblázat)
A korosztály megoszlást vizsgálva
a középkorú egyedek elejtése dominál
(55,2 / 50,7 %). Az elkövetkező időszakban a vadgazdálkodás feladata a jó
élőhelyen az öregkorú bakok kilövési
arányának növelése. (3. táblázat)
Az érmes trófeák aránya 2014. évben
10,4 %, 2015. évben 10,5 %. Az érmeknek több mint a fele bronzérem, az

arany érmes trófeák száma elenyésző,
mely eredmény összefüggésben van a
nagy pontértékű trófea súly alakulásával.
A ranglista első öt helyén lévő trófea a Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzetben került terítékre, 3 db a
Borsodi Mezőségben 1-1 db a Bodrogközben és a Hernád völgyében.
Külön kiemelendő, hogy idén 2 db ritkaság számba menő 600 g feletti őzbakot sikerült zsákmányolni megyénkben.
(4. táblázat)
Berta Béla

Őzbak trófeasúly megoszlása
Trófeasúly (gramm)
150 alatt
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600 felett
Összesen

2014. (db)
55
57
144
208
205
119
64
31
7
1
2
893

2014. (%)

2015. (db)

2015. (%)

6,2
6,4
16,1
23,3
22,9
13,3
7,2
3,5
0,8
0,1
0,2
100

75
92
160
269
251
193
90
34
6
1
2
1173

6,4
7,8
13,6
22,9
21,4
16,5
7,6
3,1
0,5
0,1
0,1
100

1. táblázat
Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása
Korosztály
Fiatal (1-3 év)
Középkorú (4-5 év)
Öreg (6 évtől)
Összesen

2014. (db)
262
493
138
893

2014. (%)
29,3
55,2
15,5
100

2015. (db)
390
595
188
1173

2015. (%)
33,3
50,7
16,0
100

Őzbak érmes trófeák száma
2014. (db)
2014. (%)
2015. (db)
7
7,5
13
37
39,8
36
49
52,7
74
93
100
123

2015. (%)
10,6
29,3
60,1
100

2. táblázat
Érem megnevezése
Arany
Ezüst
Bronz
Összesen

3. táblázat
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Vadászterület
655710 Szikszói Széchenyi Zsigmond Vt.
655310 Tálóközi Bérkilövő Vt.
659810 Sárospataki Kossuth Vt.
655210 Szőke Tisza Vt.
652610 652610 FTVK

IP
157,30
140,13
140,08
139,93
138,60

Súly (g)
628
607
506
529
521

Érem
A
A
A
A
A

4. táblázat
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Figyelem

Vadász Hírmondó

Jótékonysági

vadászat

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-AbaújZemplén megyei Területi Szervezete, a Sárospataki Kossuth
Vadásztársaság együttműködésével, apróvad társasvadászatot hirdet. A befolyt összeg –a szervezési díjak levonását
követően – jótékonysági célra kerül felajánlásra!
Társasvadászat ideje:
2015. november 7. (szombat) Sárospatak
A részvételi díj: 25.000,-Ft

Megyei Koronglövő
Bajnokság
A négyfordulós verseny megyénk három régiójában került
megrendezésre, Koplalón, Nagybarcán és Hercegkúton
kétszer. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet mind a három lőtér vezetésének. A
versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az
érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője
a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt.
Értékelés:
Egyéni és csapat fordulónként: I. helyezett 10 pont, II.
helyezett 9 pont, ….. X. helyezett 1 pontot kapott. A csapatversenyben a csapattagok korongtalálatai adták a helyezést.
Végeredmények:
egyéni:
1.
Tóth Ferenc
2.
Rimaszécsi László
3.
Hajzer Szabolcs
4.
ifj. Kertész László
5.
dr. Szabó Richárd

28 pont
27 pont
25 pont
21 pont
19 pont

csapat:
1.
Északerdő ZRt. I. csapat
2.
Északerdő ZRt. II. csapat
3.
Zempléni Hubertus Vt.
4.
Taktaközi Nimród Vt.
5.
MTV csapat

30 pont
27 pont
26 pont
23 pont
16 pont

A vadászat végén a teríték a résztvevők között kiosztásra kerül. A biztonságos vadászat és szervezés érdekében
a vadászaton részt vevők száma maximum 40 fő, a jelentkezés sorrendjében.
Fogjunk együtt össze, segítsünk
a beteg rászorulókon!
Jelentkezés és bővebb információ: Tóth Á. Dénes
30/239-4920

Vadászkürtös
tanfolyam!
Július-augusztus hónapokban Szövetségünk szervezésében vadászkürtös tanfolyam került lebonyolításra, melynek köszönhetően megyénkben újra bővült azon
személyek köre, akik gyakorolják és ápolják a vadászati
kultúra ezen formáját.
Amennyiben bárkinek igénye merül fel a vadászkürtösök szolgáltatására, honlapunk „Általános információk - Vadászatot segítő szolgáltatások - Vadászkürtösök”
menüpontjában megtalálja a kürtölést vállaló személyek
elérhetőségét.

