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2015. MÁJUS

Megyei Vadásznap

Vadász Hírmondó

Meghívó
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
és az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2015. augusztus 15-én
9.30 órakor kezdődő, Kazincbarcikán, a Csónakázó-tónál,
a Kolorfesztivál társrendezvényeként megrendezésre kerülő

Megyei Vadásznapra
PROGRAMOK:
Hubertus-ökumenikus istentisztelet * Ünnepélyes megnyitó, köszöntő * Kitüntetések átadása * Vadászkürtösök műsora *
Kultúrális programok * Vadászkutya-rendőrkutya bemutató * Vadász íjász bemutató * Solymászbemutató * Szarvasbőgő
bemutató * Gyermekműsorok * Hagyományőrzők bemutatója *
Vadásztársasági találkozó * Vadételfőző verseny
EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:
Vadászati és trófeakiállítás * Festménykiállítás, vásár * Könyvbemutató, vásár
Vadászati cikkek árusítása * Vadászgörény simogató * Díszmadár- és hüllőkiállítás *

Egyéb vadászati rendezvények megyénkben:
• június 13. Kács, Országos Vadfőző verseny és falusi házi sütemények versenye
• június 20. Sátoraljaújhely-Széphalom, Térségi vadásznap és Nemzetközi vad- és halételfőző verseny
• augusztus 29. Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny
• szeptember 26. Ózd, VAdász-REndőr TALálkozó (VARETAL)

A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Vadásznap - Putnok

Vadász Hírmondó

Nemzetközi Gömöri

- Putnok

vadásznap

Ugyan idén nem, mint megyei vadásznap szerepelt a
putnoki rendezvény a vadászati programok kínálatában, ettől függetlenül megállapíthatjuk, hogy ugyanolyan színvonalas és számtalan kikapcsolódást, érdekességet nyújtó esemény volt, mint az előző években.
A három napos Gömör-Expo és
Fesztivál társrendezvényeként megvalósuló vadásznap és kiállítás április
30-án vette kezdetét. A városi sportcsarnokban több száz négyzetméteren
megrendezett erdei-mezei életkép, preparátumokat tartalmazó dioráma, az
állványokon látható hazai és egzotikus
trófeákból álló bemutató vagy akár a
festmény- és fotókiállítás már az első
napon is nagyon sok látogatót vonzott.
Az Expo fő napja – főként vadászemberek számára – azonban másnap,
május 1-jén, pénteken vette kezdetét,
amikor is elsőként a Hubertus Ökumenikus Istentisztelet során szentelték meg
a térség vadgazdálkodói által terítékre
hozott őzbakot, melyet az Utánkeresők
Baráti Körének tagjai kutyáikkal kísértek be a ravatalra.
A misét követően ünnepélyes megnyitóra került sor, ahol elsőként Dr.
Székely László, Vadászszövetségünk,
majd Kriston Nándor Vadászkamaránk
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
méltatva az immáron IX. alkalommal
megrendezett gömöri vadásznapot.
Őket követték – a rendezvény nemzetközi hírét és színvonalát is erősítve –
Tibor Leboczky szlovák, és Dr. Jámbor
László, a magyar Országos Vadászkamara elnökeinek üdvözlő szavai.
A megnyitó ünnepségen természetesen Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere is szót kapott, aki elismerését fejezte ki mind a kiállítóknak, mind
a szervezőknek e jeles nap alkalmából.
A vadásznapi rendezvényt ezt követően
Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A délelőtti program az elismerések és
tárgyjutalmak átadásával ért véget, amikor is a térség arra érdemes vadásztagjai, szakemberei vehették át a tevékenységükért, de főként a vadászati kiállítás
megvalósításában nyújtott segítségükért, munkájukért járó kitüntetéseket.
A délutáni programok során is szép
számú érdeklődő gyűlt össze, ahol a
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legnagyobb sikere a vadászkürtösöknek, néptáncosoknak, majd az ezen
programokat követő vadászkutya, rendőrkutya és lovasbemutatónak illetve a
fogathajtó versenynek volt.
Ezen felül persze sokan voltak kíváncsiak a vadásznapi rendezvények elma-

Főzőverseny

radhatatlan kellékeire, a vadásztársasági
találkozóra, az ennek keretében megvalósított vadételfőző versenyre, a vadászvásárosok kínálataira és a terepjáró
autók bemutatóira.
Mint ahogyan azt a cikk elején is
jeleztük, a gömöriek ismét kitettek
magukért, így a kiváló hangulatú rendezvény méltó kezdése volt a 2015-ös
év vadásznapjainak.

Tóth Á. Dénes

eredményei

I. díj:
		

Mi nem csak a konyhában teszünk …
Kocsis Andi szarvassültje áfonyával, krokettal.

II. díj:
		

Baktakéki Hubertus Vadásztársaság
Lucskos káposzta vadkacsával, füstölt vadlibával

III. díj:
		

Hubay József és barátai
Tárkonyos báránypörkölt pecsenye

Különdíj:
		

Sajó-Gömöri Mátyás Király Vadásztársaság Szlovákia
Vadmalac gulyás
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Vadásznap - Fűzérradvány

Vadász Hírmondó

Nemzetközi vadételfőző
Fűzérradvány
Sikerre

ítélve

–

verseny és vadásznap

akár esik, akár fúj…

Borongós idő és hol csak csöpörgő, hol hevesebben
zuhogó eső fogadta a VII. Nemzetközi Vadételfőző és
Vadásznap résztvevőit május 2-án, Füzérradványban, a
Károlyi-kastély parkjában.
A kedvezőtlen körülmények ellenére
meglehetősen szép számban gyűltek össze
a főzőversenyben elinduló csapatok és a
többnyire családostól érkező látogatók. A
bográcsok alatt már korán reggel fellobbantak a lángok, így a megnyitóünnepség
kezdetekor ínycsiklandó illatokat hozott a
hűvös zempléni szél a színpad elé.
A pirított szalonna és hagyma illata mellett két, a környéken elejtett –
a vadász-etikett előírásainak maradéktalanul megfelelő módon felravatalozott
– őzbak is érkezett, utolsó falattal a
szájában, sebtörettel az oldalán, két
vadászhölgy, meg egy véreb kíséretében.
A teríték behozatalával indult a hivatalos események sora: elsőként a Bükki
Kürtösök fújták el az „Üdvözlés” című
szignált, majd szintén ők kísérték Tóth
Lászlót, aki olyan szenvedélyesen énekelte a Vadászhimnuszt, hogy könnycsepp szökött még a férfiemberek szemének a sarkába is. Ezt követően ifj.
Bóta István olvasott fel egy Szent
Hubertushoz intézett fohászt, majd
egy tízéves kisfiú, Czili Ábel szavalta el
az „őzike a vadászházban” című verset.
A rendezvényt dr. Puskás Imre, a
Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki beszédében külön
kiemelte a vadászat kulturális jelentőségét. A csuklyás esőkabátba burkolódzó,
a színes esernyők alatt álldogáló vagy az
égi áldással dacolva ázó látogatóseregletet dr. Székely László, a megyei Vadászszövetség elnöke, majd Kriston Nándor, az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Területi Szervezetének elnöke
köszöntötte, de természetesen házigazdaként szót kapott Pandák Pál polgármester és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, valamint Sághi Attila, a
kastély fenntartójának tekinthető Forster
Központ elnöke is.
Ahogy a megnyitóünnepség véget
ért, azonnal elkezdődtek a bőséges
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látni-, illetőleg hallgatnivalót szolgáltató programok: a patinás épület Hubertus-termében a vadászat és a természetvédelem kapcsolatáról tartott előadást
Lontay László, az Aggteleki Nemzeti
Park munkatársa, odakint pedig a vérebek és vezetőik, az Utánkeresők Baráti Körének tagjai vették át a főszerepet,
hogy látványos bemutatójukkal tapsra ragadtassák a kitartó érdeklődőket.
Közvetlenül ebéd előtt a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
hallgatói vették birtokukba a színpadot,
hogy helyenként humoros, néhol pedig
igenis komoly műsorukkal szórakoztassák a nagyérdeműt. Jó volt látni, hogy
a Bükki Kürtösök által elmesélt, zenés
kis vadásztörténetet milyen sokan hallgatták, sőt a produkció idejére még az
egyik főzőcsapat sátránál nótázó baráti
társaság is elnémult, hogy a műsorszám
végén újult erővel fakadjanak dalra.
A „délután legnépszerűbbje” címért
a ragadozómadár-bemutató, illetőleg az
ifjúsági szarvasbőgő verseny vívott egymással szoros küzdelmet, ám ez is dön-

tetlenül végződött, mint ahogy a Molnár Renátó, Európa-bajnoki bronzérmes
bőgőversenyző által vezetett gyerek-bikaimitátor viadal is holtversenyt hozott. A
nap végére elállt az eső, s amikor a főzőverseny eredményét kihirdették, már a
nap is ki-kikandikált, így a táncos kedvű
vendégek a Bökfi Gusztáv által szolgáltatott retrózenére már-már nyárias hangulatban rázhatták a csípőjüket.
A hetedik alkalommal megtartott
füzérradványi nemzetközi vadásztalálkozó minden eddiginél jobb és színvonalasabb volt, amiért külön köszönetet kell
mondani Bótáné Batta Olgának, a preparátumokkal tarkított élőhelyi diorámát elkészítő hajdúsági vadászhölgyeknek, a gyerekfoglalkoztatót működtető
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dianáknak, valamint a főzőverseny zsűrielnöki
tisztségét ellátó – értékes díjakat felajánló – Soós Sándornak – és természetesen
mindenkinek, aki a csapadékos idő ellenére ellátogatott a rendezvényre.
A lényeget talán az a vendég foglalta össze a legtalálóbban, aki korábban
sosem volt még füzérradványi vadásznapon, de távozásakor megígérte, hogy
jövőre biztosan eljön, mert mint mondta: „nem csak az eső, hanem az álla is
leesett”…
Szemán Jenő
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Közbiztonság

vadászbál

Vadász Hírmondó

Jubileumi

vadászbál

Miskolcon

Harminc évvel ezelőtt, 1985. februárjában került megrendezésre az első megyei vadászbál Miskolcon, az egykori Avas szálló „Fehér termében”, amely akkortájt a
város legrangosabb rendezvényeinek impozáns helyszínéül szolgált.
A Nimródok ünnepi estje – mint
ahogyan napjainkban is - az akkori idők
jelentős társasági eseményének számított, amit az is jelez, hogy az estélyre a
vadászok és barátaik több mint négyszázas nagyságrendben jöttek el. Még a galéria és a különterem is zsúfolásig megtelt.
A jó hangulatról – és a talpalávalóról –
két zenekar (egy tánczenét játszó és egy
cigánybanda) gondoskodott, a miskolci színház művészeinek énekes, táncos,
humoros produkciója pedig a résztvevők önfeledt szórakozását biztosította.
Mindezekre igen jóleső érzés visszagondolnia dr. Székely Lászlónak, aki a
Miskolci Vadászklub akkori elnökeként
főrendezője volt a bálnak, mivel azt a
Vadászklub kezdeményezte és szervezte.

Természetesen az eltelt 30 esztendőben
a farsangi időszak elején megtartott, a
Vadászklub, később a Vadászszövetség,
majd megalakulása után a Vadászkamara által szervezett bálok sokat változtak,
más-más helyszínen kerültek megrendezésre. Kezdetben a már említett „Fehér
teremben”, majd a patinás Lillafüredi Palotaszállóban, azután – a felújítást
követően – a Népkerti Vigadóban. Ez
utóbbi átmenetileg „törzshellyé” vált, az
elmúlt 10 évben azonban újabb helyszínek is következtek.
Az idei, február 21-én megrendezett
Vadászbálnak a miskolctapolcai Park
Hotel adott otthont. A megjelenteket a vadászhimnusz elhangzása után - Kriston Nándor, az OMVK Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Területi Szervezetének
elnöke köszöntötte, majd dr. Székely
László a Vadászszövetség elnöke nyitotta meg a bált. A megnyitó hangulatos
színfoltja volt a Bükki Vadászkürtösök
helyzetképekkel összekötött kürtszignál
bemutatója. Ezt követően került sor a
rendkívül tartalmas és változatos svédasztalos vacsorára, majd – a jubileumi
nosztalgia miatt – az est folyamán a
Miskolci Nemzeti Színház művészeinek
zenés-táncos, humoros műsorára. Az
éjféli tombolasorsoláson a sok értékes
tárgyjutalom mellett jó néhány vadászati lehetőség, vacsora- és hétvégi kikapcsolódási ajánlatok, és még egy szálkásszőrű tacskó kölyök is gazdára talált.
A fenséges étkek és italok, az évek óta
visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt slágerek mind-mind hozzájárultak a reggelig tartó mulatsághoz.
BBO

Közbiztonságra különösen veszélyes
versus szúró- vagy vágó eszközök
A 253/2004. Korm. r. 5. § (1) bek.
a) pont szerint a lőfegyvertartására szolgáló engedélyt kötelezően hat hónap
időtartalomra vissza kell vonni, amen�nyiben az engedélyest a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt jogerősen
elmarasztalják.
Fenti jogszabályi rendelkezés miatt
röviden bemutatom a közterületen hordott szúró- vagy vágó eszközökre vonatkozó szabályokat. Az ide vonatkozó szabályokat a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközökről szóló 175/2003.
(X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban:
R.) tartalmazza.
A rendelet pontos meghatározását
adja az abban használt fogalmaknak.
Eszerint:
jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendeletben meghatározott
közúti szállító vagy vontató eszköz;
közforgalmú közlekedési eszköz: bárki
által azonos feltétellel igénybe vehető
közlekedési eszköz;
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közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a
közterületnek a közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el
nem zárt részét;
nyilvános hely: a közterületnek nem
tekinthető, mindenki számára nyitva
álló hely.
Ezek a helyek azok, ahol tiltott
a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz magunknál tartása, birtoklása!
A R. 3. § (1) bekezdésében megfogalmazott tiltó rendelkezés szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
tilos a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is,
valamint közforgalmú közlekedési eszközön
birtokolni.
A rendelethez tartozó melléklet a)
pontja tartalmazza a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz fogalmi

eszközök

meghatározását, melyeket a vadászok
által szükségszerűen használt kések,
egyéb eszközök szempontjából két tilalmazott csoportra lehet osztani:
1.) az a szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t
meghaladja,
2.) a szúróhossz és vágó él méretének figyelembevétele nélkül a dobócsillag, rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy
testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott
íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska,
parittya, csúzli);
A R. 3. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom
b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá
tartozó vadász által végzett vadászati
tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre,
bb) amelyek esetében - a tényleges
munkavégzés vagy tevékenység során
történő használaton, a szükséges szál-
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Toyota Hilux

lításon kívül - az eszköz birtoklása vagy
szállítása rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben
történik;
c) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá
tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre, amelyek közterületen lévő jármű belső tereiben más illetéktelen
személy számára nem hozzáférhető módon
rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben vannak
elhelyezve;”
Összegezve tehát a fentieket nem
lehet közterületen birtokolni olyan
kést, aminek a vágóéle vagy a szúróhosszúsága meghaladja a 8 cm-t, kivéve, ha a kés munkavégzési, sport- vagy
egyéb szokásos életviteli tevékenységhez tartozik.
Az eszköz közterületen való birtoklására, szállítására a tényleges munka-

végzésen és szükséges szállításon kívül
szokásos módon tokban vagy csomagolva vagy egyéb biztonságos módon
kerülhet sor.
A vadászkés a vadásznál szokásos életviteli tevékenységhez tartozik,
hiszen annak segítségével olyan feladatot lát el, amit jogszabály ír elő számára. A vad zsigerelése ugyan logikus,
de jogszabályban nem kötelezően előírt
tevékenység; viszont a krotália behelyezése a vad csánkjába már szigorú követelmény. Ezzel az aktussal veszi át a
vadász a vad tulajdonjogát az államtól,
melynek elmulasztását enyhébb esetben
jogosulatlan vadászat, de akár bűncselekmény (lopás, orvvadászat) megállapítása is követheti.
Járműben, közforgalmú közlekedési eszközön, közterületen és
nyilvános helyen a vadászkést csak
becsomagolva (hátizsákba, táskába téve, vagy oly módon becsomagolva, hogy mások számára az ne

Toyota Hilux – Kiváló

legyen felismerhető stb.) lehet szállítani, tartani. A kés szokásos eszköze
lehet annak is, akinek a munkája vagy
hobbija során valamit el kell vágni, ki
kell hegyezni, le kell blankolni, át kell
szúrni, le kell kaparni. A tevékenységek
felsorolása szinte végtelen.
Az a lényeg, hogy kellőképpen
legyen megindokolva maga a tevékenység és a kés akkor kerüljön elő
a szokásos és biztonságos rejtett
hordmódból, amikor azzal valóban
dolgozunk.
Bogacskó József r. alezredes
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
A szerkesztőség kéri az olvasóközönséget, hogy „Rendőrségi
info” témakörében esetleges témafelvetéseiket jelezzék az omvk.borsod@vipmail.hu vagy az info@
vadaszszovetseg.hu e-mail címekre.

munkaerő vadászok

számára
Amennyiben valaki nehéz körülmények közé keres terepjárót, kétségtelen, hogy a katonai HUMMER után
a legendás megbízhatóságú, elnyűhetetlen HILUX a legnagyobb márkanév. De
miért is van ez?
A válaszért utazzunk vissza egy
kicsit az UAZ-ok világába, és haladjunk
sorba, legelőször a főtengely felől. Az
ékszíjak most is V alakúak, csak nem 13
mm-es, hanem mikro V formát öltenek.
Kevésbé kopnak ezáltal, és a repedezésre sem hajlamosak annyira. A motor
szelepvezérlése már nem fogaskerekes,
nyomórudas. Itt a vezérléstechnika fejlődése megjárta a Ladákban megismert
vezérmű láncot, majd fogazott szíjhajtást, aztán megint lánc következett, és
most a legújabb motorokon újra a fogazott szíjak jelennek meg legújabb innovációként.
Közben megtanultuk, hogy a szíjat, csapágyat cserélni kisebb gond, ha
a lánc megnyúlik, az bizony nagyobb
gond. A Toyota ezért maradt a szíjnál, ami tervezetten cserélve soha nem
okoz meglepetést. A láncnak egyetlen
előnye van, hogy zárt, és vízmentes. Na
nem az eső miatt, hanem mert a tere-
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pen, patakon átkelve a gyárilag megadott maximális gázló magasságot egyegy helyzet felül írja, és ilyenkor csak
előre van menekülő út, egyenletes gázadással. Több tönkrement, vizet szívott,
dugattyútörött motorral is találkoztam
munkám során, ami méteres vízben
járást feltételez. Csoda, hogy egyáltalán
helyén maradnak a ventillátorlapátok,
vízben, sárban búvárkodik a generátor.
De egy Toyotának ezt is bírni kell, még
akkor is, ha a következő opció a csörlő
és a gumicsizma.
A főtengely nem változott, de a lendkerék az jelentősen, már ami az árát ille-

ti. A macsós, divatpickupokban ez kéttömegű szerkezet lett, kiküszöbölve a
motor forgó-lengő egyenetlenségeit. A
Hilux azonban - mivel inkább munkaeszköz - itt is maradt a hagyományosnál, csere esetén százezreket megtakarítva. Vontatás esetén ez a maradiság
bizony műszaki előny is.
A váltó is ugyanaz. A katonai UAZban az első két sebesség nem volt szinkronos, és nem volt ötödik. Minek is lett
volna a 70 lóerőnek? A Hiluxban az
osztómű ugyanolyan mechanikus. Igaz,
hogy elegánsabb egy kapcsoló, kényelmesebb a villanymotor a konkurenciák
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műszerfalán, de az egyszerű, az biztos,
hogy üzembiztos.
A kardánok is maradtak, semmi
kompozit, vagy alu, még a zsírzó lehetőség is adott, és kell is, hiszen sárbanjégben forog. A diffi bizony fejlődött.
Vagy lamellás önzáró, mint a versenyautókban, (ez akkor előnyös, ha ritkán
használjuk terepen) vagy gyakori terepezéshez kapcsolható. A teherbírás miatt a
merev hátsó híd, és a laprúgók is örökzöldnek számítanak hátul.
Az UAZ is univerzális szerkezet
volt, készült 5-7 személyes parancsnoki,
dobozos és platós verzióban is. Mintha
már akkor feltalálták volna az egységes
padlólemez előnyeit! A Toyotában az
első híd független kerékfelfüggesztésre
váltott. Itt a gumiharangok és a teleszkópok tömítettsége kíván némi figyelmet.
A kerékcsapágyak megváltoztak a biztonság érdekében. A rugózatlan tömeg
csökkentése miatt a kerékagyak és a
csapágyak egyesültek. Ez talán az egyetlen gyengébb pont, de a biztonság és a
komfort megköveteli ezt a megoldást.
Bizony a kanyarban, hullámos aszfalton
elpattogás lenne ennek a következménye, ami a kormányzott kerekeken esőben anno okozott pár izgalmas pillanatot az UAZ-ban.
A biztonság miatt a fékek is fejlődtek, elől hűtött tárcsák vannak a fékdobok helyett, és az ABS elektronika, fék-

asszisztens kontrollálja a vészfékezést.
A szervizünk a kopó alkatrészek mellett szinte csak a fékolajat cseréli, ezen
kívül néha egy-egy vezetéket javítunk
az alvázon. Ugyanis ha egy terepjáró
a mély sárban megy, utána – amennyiben nem végzünk egy alsó alvázmosást
– a megkeményedett kiszáradt sárkupac
magába zárja az ABS érzékelők vezetékeit. Rúgózás közben, terepen tépkedi
a kábelt, így a bekövetkező hibát már
a csak kivillanó sárga lámpa közli. Egy
szigetelés alatt rejlő szakadást megtalálni mindig kihívás, nem irigylem ilyenkor a szerelő kollégákat.
A felnik aluból lettek közben, a
gumik pedig óriásit fejlődtek. Az univerzális igazán semmire sem jó már. De
a különbséget csak azok tudják, akik
áldoznak a szükséges kerék szettekre.
Kell télre, nyárra, és terepre. A nyolcvanas években nem volt ilyen tempó az
utakon, ezen felül új szempontok is jöttek a terep abroncsoknál: kapaszkodás,
öntisztulás, hogy hóban, sárban és vizes
füvön is megfeleljenek. Annak idején a
katonai terepabroncsok a mezőgazdasági abroncsokra hasonlítottak és nem
volt ennyi gumiadalék és mintázat sem.
Összességében elmondhatjuk, hogy
ma a profik mindenből a legjobbat
választják! A HILUX megőrizte a bevált
megoldásokat, úgy, hogy megmaradt a

Vadászszövetségi

Balogh Attila
A Toyota Balogh ügyvezető igazgatója

A Balogh cégcsoport széles körű
márkaismeretekkel, évi több
mint 12.000 autójavítással Északkelet Magyarország egyik legtapasztaltabb járműipari vállalkozása. 2014. szeptemberétől látják
el a Toyota borsodi márkaképviseletét.
www.toyotabalogh.hu
Tel: 46/310-000

tisztújítás

Február 4-én tartotta a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tisztújító választmányi ülését.
A választmányi ülésen az éves rendes közgyűlés keretében az
elnökség beszámolt a Szövetség 2014. évi tevékenységéről és a
2015. évi feladatokról, valamint áttekintést nyújtott az elmúlt öt
év működésről, programjairól, eseményeiről. Emellett tájékoztatót adott 2010-2014. évi költségvetések végrehajtásáról, és a 2015.
évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett az Ellenőrző Bizottság beszámolója,
majd következő napirendi pontként az Alapszabály módosítása.
Az Alapszabály módosításának oka az Ectv. és az új Ptk. előírásainak való megfeleltetés mellett néhány, a működést segítő változtatás volt, mint például:
• a Civil törvény szerint egyéni/magánszemély tagja nem lehet
a Vadászszövetségnek, így az ezzel kapcsolatos dolgok törlésre
kerültek;
• új tagszervezet felvétele elnökségi hatáskörbe került;
• alapszabály módosításához a jelenlévők 2/3-ának igen szavazata szükséges;
• egyesülés, megszűnés eldöntéséhez a tagszervezetek 2/3-ának
igen szavazatára van szükség;
• az elnök egy személyben képviseli a Vadászszövetséget;
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vállalati felhasználók egyik piacvezető
példánya! Talán nem véletlenül.
Bízunk benne ezért, hogy közeljövőben Önt is, kedves olvasó az ügyfeleink
között köszönthetjük, hiszen vadászkamarai tagoknak és vadásztársaságoknak
most rendkívüli kedvezménnyel kínáljuk a Toyota modelleket! Keressenek
minket!

• elnökség, felügyelő bizottság létszáma csökkentésre kerül az
operatívabb működtetés érdekében;
• eltörlésre kerültek a kötelező jelleggel létrehozandó szakbizottságok;
• ügyvezető titkár megnevezés szövetségi titkára módosult.
Utolsó napirendi pontként - a már módosított Alapszabály szerint - került lebonyolításra a tisztújítás, melynek eredményeképpen, a következő öt éves időszakra, a Szövetség Választmánya az
alábbi személyeket választotta meg:
Vadászszövetség elnöke Dr. Székely László
Elnökségi tagok: Gyurán János, Kriston Nándor, Kerchner
József, Tóth Á. Dénes
Felügyelő bizottság elnöke: Dr. Szabó Balázs
Felügyelő bizottság tagjai: Orosz Zoltán, Rónai Kálmán
Országos küldöttek: Dr. Székely László, Gyurán János, Kriston
Nándor, Dr. Szabó Balázs, Tóth Á. Dénes
A tisztújító választmányi ülést követően Vadászszövetségünk
elnöksége megtartotta alakuló ülését. Az ülésen az általános információk mellett, személyi kérdések vonatkozásában – az elnökség
hatásköréből adódóan – Kriston Nándor személyében megválasztásra került a Vadászszövetség alelnöke, valamint megerősítésre
került Tóth Á. Dénes megyei fővadászi pozíciója.
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tovább a lövés leadása után

A lövés pillanatát, mely megtöri az erdő csendjét, a legtöbb alkalommal alapos, körültekintő
munka, gondoskodás előzi meg. Azonban hiába a
sok lesen eltöltött óra, az odafigyelés, sok esetben
a vad még a legjobb helyen ért találattal is kikerülhet a látókörünkből, a rálövés helyén sokszor csak
jelentéktelennek tűnő jeleket hagyva maga után.
Az igaz vadászok számára aggasztó sebzés esetén lehetséges, hogy soha többé nem találkozunk
álmaink vadjával, mert rútul vész el az erdő sűrűjében és nem lesz rá módunk, hogy terítékénél tisztelegjünk. Ezekben az esetekben jutnak szerephez
a jól kiképzett, dolgukat végző utánkereső kutyák,
jelen esetben a vérebek.
Hozzá kell tenni, hogy más kutyafajták is alkalmasak a sebzett vad felkutatására, pl. vizslák, tacskók, terrierek. Persze mindegyik fajtának megvannak a fizikai határai és a jellegzetes tulajdonságai,
amelyek meghatározzák az utánkeresésben, hogy
mire és miként használhatóak.
A sebzett vad keresése igen aprólékos és fáradtságos, nagy odafigyelést és jó fizikai felkészültséget igényel,
mind kutyától, mind pedig vezetőjétől. Mert a sebzett vad
a legnagyobb óvatossággal választja meg a menekülési útvonalát, legtöbb esetben határozott célját, búvóhelyét egyaránt. Ezen útvonalat mindenféle terepakadállyal megnehezítve végig kell járnia az utánkeresőnek is. Vannak esetek,
amikor már a rálövés helyének pontos beazonosítása is gondot jelent, mert vagy a távolság, vagy a terep egyhangúsága,
gyenge lővilág stb. nehezíti a pontos behatárolást. Ilyen esetekben is legtöbbször a kutya az, aki megmutatja az elugrás,
vagy csapa pontos helyét, és onnantól már találunk is sebzésre utaló jeleket, amit aztán követhetünk a vadászebünk nyomában haladva. Következő lépés a már felvett csapa nagy biztonsággal való követése, ami sokszor több ezer méter is lehet,
sokszor pár csepp vérrel vagy olykor vér nélkül. Itt a bizalom

a kutya iránt a legfontosabb, hogy számunkra láthatatlan,
visszaigazoló jelek nélkül is kövessük őt, és ne vegyük le a
csapáról. Amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be, addig a
kutyának van igaza. Az esetek 99 %-ban ez szokott történni.
Amikor a csapa követése közben eljutunk a sebágyig, esetleg többig is, és a kutyánkat hajszára engedjük, - a vad egészségi állapotától és a terület adottságától függően – annak
hossza a pár métertől a több kilométerig is változhat. Ilyenkor még az is előfordulhat, hogy több állítás után tudjuk
csak terítékre hozni a sebzett vadat. Ezen felül vannak olyan
esetek is, amikor a vad gyengébb sebzés esetén egérutat nyer,
vagy országhatárt lép át, akár folyón, nagy forgalmú úton,
vasúton kel át. Ilyen esetekben igen óvatosan és körültekintően dolgozunk, a fokozott balesetveszély elkerülése érdekében.
Egy keresés alatt előfordulhat, hogy szomszédos vadászterületekre is engedélyt kérve, hivatásos vadászaik által megsegítve sikerül csak utolérni a sebzettet. Ilyenkor derül ki, hogy ki milyen
kapcsolatot ápol a szomszédokkal, vannak akiket
a határok nem elválasztanak, hanem összekötnek!
Nagy segítség a jelen kor vívmányai közül számunkra a GPS-es nyakörv használata, amely kedvező feltételek mellett akár 5 km-es távolságból is
pontosan mutatja a kutyánk tartózkodási helyét,
és természetesen sajátunkat is. A vad terítékre
hozása után is jól behatárolhatjuk és megjelölhetjük, hogy később a legkedvezőbb irányból és
legrövidebb távolságról közelíthessük meg azt, az
elszállításra.
Ha összegezni szeretném egy jó utánkeresést
végző kutya tulajdonságait, akkor a fegyelmezett-
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ség, a sebzett csapájának kiválasztása,
annak biztonsággal való követése, rátalálás után, ha nem dermedt még a vad,
akkor annak kitartó hajszázása, üldözése, állóra csaholása, helyben tartása
a legfőbb feladat, ameddig csak - akár
több kilométeren és több órán keresztül is, - a vezető oda nem ér, és nem

váltja meg a sebzettet a szenvedéstől.
A vendég- és bérvadászok is elvárják, és elégedettebben távoznak látván
azt, hogy a területen mindent megtesznek a sebzett vad előkerítése érdekében,
és nem csak legyintenek és kifizettetik
velük a sebzésért az 50%-os árat, vagy
ne adj Isten hetek múlva eléjük tesznek

Természettakarító

egy trófeát, hogy íme a „dögön” talált
vad. Ezért, ha a helyzet úgy kívánja,
mindenképp hívjanak segítségül tapasztalt utánkeresőt, mert nagyon sok értéket mentünk meg, akár a vadhúsra, akár
a trófeák értékére gondolunk.
Szabon Gábor
utánkereső

akció!

Az országos vadászati szervezetek és vadgazdálkodók évek óta tevékenyen részt vesznek különböző természettakarítási akciókban.
Éppen ezért ez évben is azt javasoljuk a vadászatra
jogosultaknak, hogy amennyiben önálló szervezőként
esetleg nehézségbe ütközik a természettakarítás lebonyolítása, (szállítás, eszközök, fogadótelepek) csatlakozzanak az állami TeSzedd! mozgalomhoz. A legjobban
szervezett országos kezdeményezés, mely talán a legtöbb eredményt tudja felmutatni.

Az

év fája, madara

Az idei társadalmi megmozdulás 2015. május 15-17én lesz, az akcióra online módon lehet jelentkezni a www.
teszedd.hu honlapon! Bízunk benne, hogy akár az országos szervezésű programon való részvétel, akár a helyi kisközösségek által szervezett természettakarítás során az
eredmény megmutatkozik és tisztább, élhetőbb környezet várja a természetbe látogató embereket.

Az

év fája, az év madara
az Alföldön pedig, a galériaerdőkben,
azokon az öntés- és homokterületeken,
ahol a talajvíz szintje magas.

Kocsányos tölgy
A kocsányos tölgy a bükkfavirágúak
rendjébe, ezen belül a bükkfafélék családjába tartozó fa.
A kocsánytalan tölggyel váltakozva
Európa nagy részének uralkodó tölgyfaja. A Kárpát-medencében élő hét tölgyfaj egyike; a medencében a közepesen hűvös és csapadékosabb részeken
él, a hegyvidéken 400–800 m között,

25. évfolyam 1. szám

A magányos fák koronája magasan boltozatos és széles, félgömb, illetve gömb alakú, csaknem a törzsig vis�szazárt, tömött és egyenletesen leveles.
Ágrendszere feltörekvő, ágai messze
szétterülnek. Zárt állományban 45 m-t
is elérő, egyenes törzsű, keskeny koronájú fa. Kérge mélyen barázdált, sötét
színű. Levelei kopaszok vagy csillagszőrösek, a levéllemeze visszás-tojásdad, a
levélalap két fülcimpa alakban végződik. Apró, termős virágai 1–5-ösével
közös, hosszú nyélen ülnek. A pikkelyes, csészeszerű kupacsban fejlődő
makkok hosszú nyél végén nőnek. Ez a
nyél a kocsány; erről kapta a nevét a faj.
A lehullott makk számos állat csemegéje, sok erdőlakó gerinces faj fő késő őszi

tápláléka, ezért csak kevés jut el a tavaszi csírázásig.
Búbos banka
A búbos banka a madarak osztályának, a szarvascsőrűmadár-alakúak
rendjéhez, a bankafélék családjába tartozó faja. Testhossza 25–29 centiméter, szárnyfesztávolsága 44–48 centiméter, testtömege 45–87 gramm. Rigónál
nagyobb, tarka tollruhájú madár. Fején
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jellegzetes, sugarasan felmereszthető
tollbóbitát visel, amely nyugalmi állapotban a tarkóra simul. A felnőtt egyedek feje, nyaka és egész alsóteste világos rozsdássárga. A hát és a szárnyak
feketék, sűrű fehér harántsávozással. A
farok fekete. A faroktollak közepén széles fehér harántsáv húzódik. A bóbita
tollai rozsdavörösek, az első 4–5 toll
vége fekete, a leghosszabb tollak vége

Vadászati

fehér–fekete. A fiatalok elmosódottabb, halványabb színezetűek. A bóbita nem olyan fejlett, mint a felnőtteknél. A csőr enyhén lefelé ívelt, hosszú,
csipesszerű és fekete. A láb ólomszürke,
a szem sötét barna.
Fő eledelét a rovarok képzik. Leginkább a földön keresgél, lárvákkal, sáskákkal, gilisztával, tücskökkel, cserebogárral, lótetűvel táplálkozik, amelyeket

etika-etikett

Szép és barátságokat szülő, rendszeresen ápolt hagyományaink egyike a vendéghívás. A vendég érkezése ünneppé
teszi a hétköznapot. Vendéget hívni azonban felelősség is.
A vendég fogadását gondosan elő kell készíteni, programját körültekintően kell szervezni. A vendéghívás és fogadás ugyanakkor nem szolgálhat önző egyéni érdekeket.
Viselkedés vadászaton
meghívóként
Egyéni vadászaton a vadászhagyományoknak megfelelő, etikus viselkedés
akkor is kötelező, ha az ember egyedül
vadászik! A meghívottal a vadászat megkezdése előtt tisztázni kell, hogy mely
vadfajra és azon belül milyen minőségre, valamint milyen egyéb dologra (szállás, ellátás stb.) szól a meghívás. Nem
etikus a meghívott, illetve a vendéget
kísérő részére eltérő információt adni.
A meghívó akkor kísérje maga a vendéget, ha kellő szakmai tapasztalattal
és a vadászterület megfelelő ismeretével
rendelkezik. Ellenkező esetben bízza a
vendéget tapasztaltabb vadásztársára,
vagy a hivatásos vadászra.
Kísérővel történő vadászat esetén a
kísérő is vigyen magával puskát, mert
bizonyos szituációkban (utánkeresés,
műszaki hiba, stb.) szükség lehet az ő
segítségére is, annak érdekében, hogy
a vadat kíméletesen terítékre tudják
hozni. A kísérőnek alapos területismerettel, komoly szakmai tudással, kellő
higgadtsággal kell rendelkeznie. Haladjon a vadász előtt, segítve a vad megtalálását, felismerését. Törekedjen, hogy
a vendég korrekt tájékoztatást kapjon
az adott vadásztársaságról, vadászterületről, vadgazdálkodási helyzetről. Megengedhetetlen és elfogadhatatlan, hogy
akár egyéni anyagi érdekből, vagy különös szimpátiából mást, nagyobbat, vagy
többet lövessen a vendéggel, mint amire
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hosszú csőrével a földből is kiszed.
Üregekben, harkályfélék által készített
odúban, emberi településeken fészkel.
Fészekalja 5–8 tojásból áll, melyen csak
a tojó 16–19 napig kotlik. A kirepülés
a kikelés után 26–27 nappal történik.
Magyarországon márciustól szeptemberig tartózkodik, rendszeres fészkelő,
ősszel délre vonul.

a meghívás szólt. Cserkelésnél és magaslesre való felmászásnál a kísérőnek elsőként kell mennie, az elejtett vadhoz
azonban először a kísért vadásznak kell
odalépnie, hogy a zsákmányt birtokba
vehesse. Kísérőként tiszteletben kell tartani a vendég fizikai teljesítőképességét,
és nem szabad lövés előtt sürgetni vagy
kockázatos kimenetelű lövésbe belelovalni. A kísérő nem hordár és nem
szolga, ezért nem illik az összes holmit
rámálházni, ugyanakkor a kísérő figyelmességből segíthet a vendégnek felszerelése vitelében. A vadászat a lövéssel
nem ér véget, az elejtő az elejtett vadat
kizsigerelheti, amennyiben erre nem tart
igényt, úgy az a kísérő, vagy a hivatásos
vadász feladata.

ságban elhangzó vadászati meghívást,
azt ráutaló magatartással ne erőszakolja ki. A konkrét vadászatra szóló meghívást tisztelettel fogadja el, ha az írásban
történt, akkor az elfogadást igazolja vis�sza. A vadászatra szóló meghívás esetében mérlegelni kell, hogy miként, milyen
mód van annak viszonzására. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a
meghívás kizárólag a beosztásnak vagy
rangjának szól vagy nem áll módjában
azt megfelelően viszonozni, akkor azt
udvariasan utasítsa vissza. Csak olyan és
annyi vadat ejtsen el, amire és amennyire a meghívás szól. Társas vadászatokon
legyen fegyelmezett, alkalmazkodjon
társaihoz a kapott feladatokat gyorsan,
pontosan és szakszerűen teljesítse.
forrás: Etikai kódex
„Az Észak-Magyarországi
Vadgazdálkodásért”
Alapítvány

Viselkedés vadászaton
meghívott vendégként

Idén lejárt az alapítvány kuratóriumának mandátuma, ezért 2015.
január 21-én tisztségviselő választásra került sor. A választásra jogosultak a következő 5 éves időtartamra a kuratórium elnökévé Gyurán
Jánost, tagjaivá Rauszné Béres
Arankát és ifj. Szemán Jenőt, az
alapítvány Felügyelő bizottságának
elnökévé Csuhai Istvánt, tagjaivá Géczi Ferencet és Ullik Bélát
választották.

A vendégvadászt az udvariasság szabályainak megfelelően a legígéretesebb
helyek egyikével szoktuk megtisztelni,
ám ezt ő nem erőszakolhatja ki. A vendégvadász legyen szerény és udvarias, ne
akarjon mindent jobban tudni, mint a
helyi vadászok. Ne fogadjon el általános-

Az alapítvány tartós közérdekű céljául tűzte ki az európai hírű és
sok évtizedes múltra visszatekintő
magyar, ezen belül különösen az
Észak-magyarországi vadgazdálkodás támogatását, értékeinek megőrzését, megóvását.

Társas vadászaton a meghívó
vadásszon együtt a vendéggel, de ne törekedjen nála nagyobb teríték elérésére.
Lehetőség szerint állítsa a meghívottat
az eredményesség szempontjából ígéretes helyre. Esetleges tapasztalatlansága,
vagy ügyetlensége miatt őt ne kritizálja.
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Elhunyt

vadászaink

Vadász Hírmondó

Elhunyt

vadászokra emlékezünk

Kriston Alfréd
(1935-2015)
Elment Kriston Alfréd, a HáromkőBérc Vadásztársaság volt tagja. Az erdőmező szeretete már fiatal korában hatalmába kerítette, a nehéz bányamunka
után felüdülést jelentett számára.
Sok évig járta az Upponyi- BótaiMercsei pagonyokat, ahol kedvenc
vadja a vaddisznó volt. Szép estéket
töltött el a búzatáblák mellett, egy-egy
szép kan reményében. A vadásztársaság nótamestere, mindenki „Frédi”-je,
rövid ideig tartó betegsége után költözött át az örök vadászmezőkre. Nyugodjon Békében!

ifj. Varga Tibor
(1949-2015)
40 évig tevékenykedett kerületvezető erdészként a Hegyközi Erdészet Igazgatóságnál, Pálházán, Mikóházán majd
Sátoraljaújhelyen. Emellett vadászként

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
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is szolgálta a Zemplént. Szenvedélyesen
szerette a természetet, ízig-vérig vadász
volt. Abból a „fajtából” akinek elsősor-

ban a vadászat, az erdőzúgást jelentette. Ha tehette, minden nap ott volt az
erdőn, fáradhatatlanul járta az ősi vadváltókat. Néha puskát is fogott, persze
csak akkor, ha ezt a vadállomány szabályozása megkövetelte. Számára ennyi
volt a vadászat és nem több. Most ezekkel a sorokkal tisztelgünk egy nagyszerű
vadász és egy igazi gazdálkodó erdész
előtt! Emlékét megőrzik a Zempléni hegyek, családja, barátai, kollégái,
vadásztársai szerte az országban.

lyának osztályvezető főorvosa közel 20
éven át. Vadászati tevékenységét is Miskolcra költözését követően kezdte. Teljesen megfertőzte e nemes szenvedély.
Harminc év alatt igen sokat és sok
helyen vadászott. Az esetleges hibázás
rendkívül megviselte. Az utóbbi években szorgalmas látogatója lett a Miskolci Nagy Lajos Vadászklubnak. Egy alkalommal 2011-ben felkért előadóként
(„Akik vadászni tanítottak és akikkel
vadászhatom”) lelkiismeretesen készült
és izgalommal szervezte az eseményt.
Az egészségügy számos szakmai elismerése mellett 2007-ben megkapta a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért Érdemérem kitüntetést. Egy tisztán
gondolkodó, mélyen hívő, magyarságtudatát büszkén vállaló embert veszítettünk el a kiváló szakemberrel és a
szenvedélyes vadásszal együtt. Profes�szor Úr, Isten áldjon! Legyen utad végtelen az örök vadászösvényen.

Prof. dr. Kiss János István
(1938-2015)
Egyetemi docensként 1985. január
1-jén a megye akkori egészségügyi vezetése meghívására jött Miskolcra, és lett
a Semmelweis Kórház Sebészeti Osztá-

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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Állategészségügy

Vadász Hírmondó

Állategészségügyi
Rövid tájékoztatás
az afrikai és a klasszikus
sertéspestis járványügyi
helyzetéről
Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió
balti tagállamaiban (Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelország
Podlaskie Vajdaságában az elmúlt egy
évben sem javult, mert vaddisznó és
házi sertés állományokban is megállapítottak újabb eseteket. Lettországban
az ASP mellett a klasszikus sertéspestis (KSP) is jelen van vaddisznó állományokban. Oroszország európai területén, valamint Ukrajnában szintén
észlelték mindkét betegség előfordulását. Hazánk keleti és észak-keleti régióinak ASP veszélyeztetettsége folyamatosan fennáll.
Az országos főállatorvos ÉFHÁT
/22/2015. számú utasításával kiadott
„2015. évi Élelmiszerlánc-felügyeleti
Terv” értelmében a 2015/2016. vadászati évben is folytatni kell az emberi fogyasztás céljára elejtett vaddisznók ASP és KSP betegségekre irányuló
monitoring rendszerű vizsgálatát. A
laboratóriumi vizsgálatok állami költségre történnek, míg a mintavételek
után egy később megjelenő FM rende-

Rendet

információk

let értelmében a vadászatra jogosult társaságok költségtérítést kapnak.
Kérjük, hogy a vadászatra jogosult
társaságok vezetői tagtársaikkal szíveskedjenek ismertetni a vadászokat érintő legfontosabb követelményeket. A
vaddisznók ASP és KSP betegségeinek
korai felismerése, valamint a házi sertésekre való átterjedésének megelőzése ebben a vadászati évben is kiemelt
járványügyi és vadgazdálkodási érdek,
amely nem nélkülözheti a vadásztársadalom hatékony együttműködését.
					
			
A kéknyelv-betegség
vírusa által okozott
fertőzöttség kérődző
vadakban
A kéknyelv-betegség (BT) alapvetően
a háziasított kérődzők orbivírus okozta és törpeszúnyogok terjesztette fertőző betegsége. Klinikai tünetekben és
tömeges elhullásokban megnyilvánuló megbetegedés elsősorban juhállományokban figyelhető meg, míg a kecskék
és a szarvasmarhák ritkábban betegednek meg és pusztulnak el BT következtében.
A Balkán-félsziget irányából észak
felé terjedve 2014. őszén hazánkban is

megjelent a háziasított kérődzők BT
betegsége és tünetmentes fertőzöttsége. Dél- és nyugat-európai tapasztalatok szerint a BT vírusa megfertőzheti
a kérődző vadakat (gímszarvast, dámvadat, őzet és muflont) is. Olyan régiókban, ahol a legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok, valamint
a gímszarvas populáció sűrűsége nagy,
ott számolni lehet a BT vírusfertőzés
oda-vissza történő átvitelével, valamint
endémiás jellegű, tartós fennmaradásával. Nem zárható ki az sem, hogy BT-re
visszavezethető szórványos megbetegedések és elhullások szabad vadászterületen élő muflon állományokban szintén
előfordulnak.
A megyei állategészségügyi hatóság
kéri a vadászatra jogosultak együttműködését abban, hogy jelentsék a területileg illetékes járási főállatorvosnak,
ha vadászterületükön a kérődző vadak
között szokatlan megbetegedéseket,
elhullásokat vagy állománycsökkenést
tapasztalnak. A BT kizárására, illetve
megállapítására irányuló laboratóriumi
vizsgálatok állami költségen történnek.
Dr. Hajtós István
hatósági főállatorvos

a vadászat után

A téli időszakban a társas nagyvad-vadászatokat követően több esetben volt látható a különböző TV csatornákon, interneten olyan felvétel,
mely riasztóan hatott még a vadászatot pozitívan megítélők számára is. A
turistautak, erdei tisztások, terítékhelyek mellett szanaszét heverő, elejtett
vadak zsigerei, lábai, fejei és maga a
véres környezet a jóérzésű emberekben
szinte sokkoló hatást váltott ki.
Ezért ezúton kérünk minden
vadgazdálkodót, hivatásos és sportvadászt, hogy vadászati tevékenységük során keletkező „melléktermékeket” úgy semmisítsék meg, hogy
azok ne kerüljenek az erdőben
kikapcsolódni járó, természetszerető turisták látókörébe.
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Tavaszi

vadkár

Vadász Hírmondó

Tavaszi

vadkár, különös tekintettel
a túráskár szemszögéből
Elérkezett a tavasz. Az erdei növények, a mezőgazdasági növények, az
erdőben előbukkanó csíkos vadmalac,
a dürgő fácánkakas és a mezei nyúl látványa, valamint az itt Magyarországon
élő védett növény és állatfajok, az ide
vonuló madarak sokasága tölti meg a
magyar tájat, mely az itt élő és gazdálkodó ember számára szemet gyönyörködtető látvány.
De ahogy az ember, úgy az imént
felsorolt és a felsorolásból kimaradt
minden más élőlény is élni és fennmaradni szeretne. A szűkös téli hónapok után a tavasz adta új adottságokat
kihasználva minden lehetőséget megragad az élni akaró szervezet.
Nincs ez másként a vaddisznó esetében sem, melynek jellegzetesen a túrása
által okozott kárformája legszembetűnőbb a vad által okozott károk közül.
Miért is csinálja ezt? Mindenevő állat
lévén táplálékának jelentős részét gyakorta a föld alól nyeri. Túrhat giliszta, cserebogárpajor, tölgymakk, előző
évi földben maradt kukoricacső vagy
bármi más földi csemege után melyből
arra következtethetünk, hogy az adott
termőterület mit „rejt” magában. Ha
sokat túr fel a disznó valószínű ott sok
ennivaló, köztük talajkártevő is van.
Előszeretettel károsít frissen
vetett kukorica vetésben 2 leveles
állapotáig. A kár megjelenési módja a
sorra ráállva akár kilométereken keresztül is szívesen kiszemelgeti a frissen
elvetett kukorica szemeket, de a napraforgó csirázó magját sem veti meg.
Különösen veszélyes ez, ha az adott
terület erdővel, gazos sűrűvel, folyó
árterével határos, ahol a vaddisznó él,
valamint olyan részen ahol a frissen
bevetett kukoricavetés nincs szem előtt
és a vetést követően csak néhány hét
elteltével járjuk az adott területet újra.
Továbbra is kitartok azon javaslatom
mellett, mely szerint a szegélygazdálkodás, mely a kultúrák, valamint művelési
ágak között jelentkezik jótékony hatással van mindennemű gazdálkodásra.
Próbáljuk alkalmazni és példát mutat-
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ni, mint ahogy néhány gazda már alkalmazza; kapás kultúra körül kalászos,
erdőszegély mellé kalászos vagy kaszáló
szegély vetése mely biztonságosabb termelés, eredményesebb megelőzés, kevesebb vadkár, mindezek mellett a már
közös cél a békés együtt gazdálkodás
reményét indíthatja el.
A vetett legelő ugyanúgy mezőgazdasági kultúrának számít és
ugyanúgy vadkárnak minősül, ha a
vaddisznó azt kitúrja, tehát a gyep és
legelő esetében Vtv.-t kell irányadónak
tekinteni annak elbírálása során. A kárérték ilyenkor a terméskiesés (széna
mennyiség kiesés) felmérésére terjed ki.
A kiesés mellett itt jelentkezni fog egy
helyreállítási költség is, mely szintén a
vaddisznó ”rovására írható”.
A gyepterületek túrása egy speciális eset, ugyanis a gyep természetes, a természet által létrejött
növénytársulás. Mivel természetes
növénytársulás, így a gyep akár saját
magát képes regenerálni, néhány hónapon belül visszaáll eredeti állapotába.
A gyepek eredetileg legelőterületek voltak a földhivatali nyilvántartás alapján
külön művelési ágként. A mai mezőgazdasági kultúrában azonban csak ritkán
használják a gyep területeket legeltetésre. Inkább csak kaszálással próbálják a rajta lévő fűtömeget hasznosítani,
mely lássuk be, ez nem a gyepterület
rendeltetésszerű használatának felel
meg. Így a vaddisznó túrása által keletkezett gödrök és azokra visszavezethető terméskiesés ismételten a gyep nem
rendeltetésszerű használatából adódik, mely nem tekinthető a vadászatra jogosult felróható magatartásának. A
gyepterületek esetében még további problémákkal találkozunk, ha az
adott vaddisznó által feltúrt gyepterület természetvédelmi területen található, ahol is a helyreállítási lehetőségek korlátokba ütközhetnek, de a gyep
rendeltetésszerű használata itt is az
elsődleges kiindulási pont a kármegállapítás szempontjából. Természetesen a
kárt okozó vaddisznó azt nem tudhatja, hogy a védett területen nem szabad

túrni, és melyik védett növényt kerülje
ki túrás közben.
Az előzőekhez hasonlóan az erdő
művelési ágú területeken is gyakori
a vaddisznó túráskárának megjelenése,
főleg a makkvetésekben, valamint a
fellazított talajba ültetett facsemeték
kitúrásával. Azonban a gazdálkodók
(erdőgazda és vadgazda szakemberei)
a kiszámíthatóbb, biztonságos és hos�szú távú gazdálkodás érdekében jelentős anyagi ráfordítás mellett a vaddisznó túráskárnak kitett területeket sok
helyen körbekerítették, mely a vaddisznó túrás elleni védekezés talán
legbiztonságosabb módja, feltéve ha
a kerítés szakszerűen lett elkészítve és annak állapotát rendszeresen
ellenőrzik. Kerítés hiányában a vaddisznó ellen elég hatékonyan használható az Anti-Bissan és az Armacol kombinációja (kéthetente váltogatva). Nem
csodaszerek, de kis odafigyeléssel eredményes lehet.
Hosszan lehetne még folytatni,
mivel rengeteg a tavaszi tennivaló. Ez a
néhány perc legyen mindenki számára
egy gondolatébresztő bármilyen gazdálkodást is folytat, legyen az erdőgazda, mezőgazda, vadgazda vagy
természetgazda. Segítsük egymást,
hiszen úgy lehet a legjobban boldogulni.
Orosz Zoltán

Módosult a
Vadászati törvény!
A Vtv. néhány pontját módosító
törvény a Magyar Közlöny 2015. április
27-én kiadott, 58. számában jelent meg.
Ennek értelmében 2016. február 29-éig
meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási terveket, nem kötelező a 10
ezer hektárnál nagyobb és a különleges
rendeltetésű vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és gépjármű ütközések
tekintetében visszaállt a jelenlegi Ptk.
előtti rend.
A jogszabály módosításról részletesen a www.borsodivadasz.hu honlapunk „Hírek, események” menüpontjában olvashatnak.
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Vadgazdálkodás Ifi

programok

Vadászhölgy Klub

Vadász Hírmondó

VKE, B.-A.-Z. megyei Diana
Vadászhölgy Klub hírei
A 2014. júniusi tisztújítás óta eltelt időszakban a borsodi Dianák igyekeztek részt venni a megyei vadászati rendezvényeken és az országos programokon is. A 24 főre gyarapodott taglétszám mellett kialakult egy 10-12 fős aktív mag,
amely lehetőség szerint képviseli a klubot. Időt és fáradtságot
nem kímélve, teljes odaadással dolgozunk kitűzött céljaink
elérésében. Ennek eredményeként napjainkig, az eltelt időszakban a következő rendezvényeken vettünk részt: Regionális Vadásznap, Bükkzsérc; Ludasszállás Szent Hubertus mise;
Szakmai konferencia, Csongrád; Koronglövészet a szerencsi
Levente Lőtéren; Apróvad vadászat Abaújszántón; Évértékelő találkozó; Megyei Vadászbál; Bemutatkozó előadás a Miskolci Vadászklubban.
Az eltelt eseménydús időszak után 2015-ben még több
rendezvényen kell majd helytállnunk. Remélem, hogy tagjaink lelkesedése továbbra sem csökken és terveinket maradéktalanul meg tudjuk valósítani.

Ifjúsági

Ehhez nagy szeretettel várjuk sorainkba nemcsak a
vadászó hölgyeket, de a vadászfeleségeket, a természetszerető hölgyeket is.
Baló Attiláné megyei elnök

programok

* 2015. június 27. Gyermek vadásznap
Ipolytarnócon. Gyermekvetélkedők, légpuskalövészet, tanösvény túrák, ügyességi játékok és sok más érdekesség. Bővebb info és
jelentkezés:
Bótáné Batta Olga 30/637-5455
* 2015. július 3 – július 10-ig
Ifjú Nimródok találkozója Telkibányán.
A foglalkozások, programok során a gyerekek számtalan érdekes, újdonság számba
menő műveletet, tevékenységet kipróbálhatnak, többek között például különböző földrészek trófeáit bírálhatják el, állathangokat
utánozhatnak, kürtölhetnek, kirándulhatnak valamint hajnali és esti leseken vehet-

nek részt. Bővebb infó és jelentkezés:
Bótáné Batta Olga 30/637-5455
* 2015. július 26 – augusztus 1-ig
Baskói vadásztábor.
Vadles, vadetetés, vadászattal és természettel kapcsolatos előadások, íjászat, lőtérlátogatás, airsoft, horgászverseny, csapatépítő sportfoglalkozások, bátorságpróba,
tábortűz és még sok minden más.
Bővebb infó és jelentkezés:
Hegedűs Viktória 30/697-4865

Korábbi összejövetelekről a www.borsodivadasz.hu
honlapon tájékozódhatnak az archív és a fotógaléria
menüpontban.

B.-A.-Z. megye vadgazdálkodása
a 2014/2015. évi vadászidényben
A mögöttünk hagyott vadászidény
vadászélményekben és teríték nagyságban gazdag évnek mondható. A kormányzati döntésnek megfelelően a
vadászati hatóság a nagyvad szabályozás
érdekében az éves tervszámokat megemelte, idényen kívüli kilövéseket, vaddisznó esetében éjszakai fegyverlámpa
használatot engedélyezett. A vadászatra
jogosultak éltek a kapott lehetőségekkel, melyet a teríték adatok igazolnak.
A megye 119 vadgazdálkodási egysége
3 vadgazdálkodási körzetben helyezkedik el. A területek természeti adottságai
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igen változatosak. Hegyvidékek, dombvidékek, folyóvölgyek és alföldi területek
váltják egymást. Az erdő és mezőgazdasági területek rapszódikus elhelyezkedéssel alkotják a tájat. Az erdősültség aránya jelentősebb a hegy és dombvidéken,
a síkvidéki területeken szántó és rét- legelőgazdálkodás a jellemző.
Az erdő- és mezőgazdasági kultúrák meghatározzák a vad élőhelyét,
és ehhez kapcsolódóan a fellelhető
vad faját, populáció nagyságát, trófeák
minőségét. A vad élőhelyének javítása
érdekében a jogosultak sok helyen vad-

föld gazdálkodással, takarmányozással
növelik a terület vadeltartó képességét.
Az elmúlt vadászati idényben az
egyes vadfajok teríték adatai az alábbiak szerint alakultak, mely adatok összehasonlításra kerültek az előző évi eredményekkel: bázis (100 %) - 2013/2014
évi vadászati idény.
Gímszarvas: A vadfaj teríték
adatai évek óta folyamatos növekedést mutatnak. Összesen 3211 (108 %)
egyed került elejtésre, melyből 790 (117
%) db bika bírálatát végezte el a ható-

25. évfolyam 1. szám

Vadász Hírmondó
ságunk, a gím teríték 24 % (23 %) - a
volt bika. Az érmes trófeák aránya is
szintén növekszik, a bikák 27 % (26
%) - a volt érmes, 214 (123 %) egyed,
amelyből 4 (50 %) arany, 53 (161 %)
ezüst és 157 (118 %) bronzérmes lett.
Említésre méltó, hogy az elmúlt szezonban is a legnagyobb gím trófea a
Martonyi és Vidéke Vt. területén esett,
mely megközelítette a kapitális méreteket (10,94 kg; IP 213,56).

Dámszarvas: Alárendelt szerepet játszik a megye vadgazdálkodásában. Szabad területen - kisebb létszámban - állandó jelenléte a Taktaközben a
Tisza folyó mentére korlátozódik. Teríték adatai igen szerények: 35 egyed,
ebből 14 db bika, 3 érmes 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 6423 (112 %) egyed
került terítékre, melyből 2152 (105 %)
egyed volt bak. Az őzbak minősége az
élőhely adottságaihoz viszonyítva átlagos, a bemutatott trófeáknak 7,5 % - a,
162 (117 %) db érmes, 16 (114 %) arany,
62 (159 %) ezüst, 84 (98 %) bronzérmes volt. Az előző vadászidényhez
képest kismértékű javulás volt tapasztalható. A legtöbb pontszámot elért
őzbak trófea a Dél-borsodi Mezőségben esett a 653310. FTVK területén
(657 g; IP 175,35).

25. évfolyam. 1. szám

Muflon: A Bükk- és a Zempléni
hegységben található jelentős muflon
állomány, ami minőségileg nem a legjobb. Az előző vadászidényhez képest
a terítékadatok kismértékű növekedést
mutatnak, összesen 760 (116 %) egyed,
ebből 164 (117 %) db kos. Az érmes
trófeák aránya 13 % mely nem kiemelkedő. A megyénk területén mind több
helyen jelenik meg a szürkefarkas, jelenléte a muflon által kedvelt területeken
állandónak mondható.
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 ugrásszerű növekedése figyelhető meg a
Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási
körzetben. Ezeken a területeken vadgazdálkodási szempontból nem kívánatos a jelenlétük, állományuk nagyságának visszaszorítása feltétlenül indokolt.
Az elmúlt évben 16527 db (112 %) vaddisznó került terítékre, melyből 2705
db (111%) volt kan, ebből érmes 8,5
%, 229 db (106 %). Az érmek megoszlása, 30 db (143 %) arany, 88 db (126
%) ezüst és 111 db (89%) bronz.
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.
Az apróvad (mezei nyúl, fácán)
állományait elsősorban az időjárás valamint a mezőgazdaságilag művelt területek mennyisége és minősége, alkalmazott agrotecnika határozza meg, ezért
a terítékük rapszodikusan változik, de
hosszútávon a populációk nagyságában
csökkenés figyelhető meg. A csökkenés-

hez még hozzájárul, hogy sok helyen
a ragadozó gazdálkodás alacsony színvonalú, a róka immunizáció, valamint
új predátor fajok megjelenése, mint a
vadászható aranysakál. Elgondolkodtató tény, hogy az apróvad csökkenésével
párhuzamosan a Tiszamenti átmeneti
körzetben – mely jellemzően apróvadas
terület - elejtett vaddisznók mennyisége
nagymértékben növekszik.
A mezei nyúl terítéke kismértékű
emelkedést mutat a tavalyi évhez viszonyítva, ez valószínűleg az enyhe tél és a
csapadékos nyár kedvezőbb hatásának
köszönhető. A teríték nagysága 2243
(124 %) egyed. A fácánteríték nagysága is emelkedett az előző évihez képest,
9408 db (127 %), de ezt a mennyiséget
a nevelt fácán vadászatra történő kihelyezésével érték el, mennyisége 3700 db
(108 %).
Vízivad: A vízi szárnyas vadak
közül csak a tőkés réce bír nagyobb
jelentőséggel melyből az elmúlt vadászati évben 1465 db (81 %) került elejtésre, ez a mennyiség a sokévi átlagtól
kissé elmarad.
Ragadozók és egyéb
vadászható vadfajok
Az apróvadas területeken a ragadozó gazdálkodás fontos feladat, mely
hozzásegít az állomány szinten tartására. A teríték adatok a tavalyihoz viszonyítva emelkedést mutatnak, róka 2956
db (122 %), aranysakál 23 db (135 %)
került elejtésre. Nem őshonos vadfajokkal (mosómedve, nyestkutya) a vadászatra jogosultak nem találkoztak, terítékük nincs. Az egyéb vadászható fajok
közül a balkáni gerle a legjelentősebb,
terítéke 2212 db (119 %)

Berta Béla
Vadászati hatóság vezetője
Forrás: OVA, B.-A.-Z. megyei KH.
Vadászati hatósága
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Figyelem

Vadász Hírmondó

Figyelem! Vadászati
Örömmel értesítjük a megye vadászait, vadgazdálkodóit, hogy a vadászkamarai szervezetünk által kezdeményezett VADÁSZATI MÚZEUM
létrehozása az utolsó fázisához érkezett!
Ennek köszönhetően első lépésben
sikerült megegyezni a Diósgyőri Vár
üzemeltetőjével, aminek köszönhetően a vár épületében júliustól egy külön
vadászterem, valamint egy állandó trófea- és vadászati kiállításként is látogatható korabeli borozó fog működni.
Emellett a Megyei önkormányzat
és Miskolc város vezetése segítségével egy teljes önálló vadászati múze-

múzeum!

um megvalósításán is munkálkodunk.
Az állandó tárlat, kiállítás létrehozásával
helyet keresünk azoknak a trófeáknak,
emléktárgyaknak és minden olyan vadászati eszköznek, amelyek esetleg egy-egy
padláson porosodnak, nem férnek el a
lakásban vagy az örök vadászmezőkre
távozott vadászbarátaink hagyatékából
származnak.
Célunk, hogy értéket közvetítsünk
a civil lakosság számára, hogy a fiatalokat életszerűen is megismertessük a
körülöttünk lévő természettel és mindenki számára közvetítsük a vadásztársadalom tevékenységét, elhivatottságát.

Megyei Koronglövő
Bajnokság
A versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra
kerül, melyen saját sörétes fegyverrel, és max. 2.5 mm-es
sörétnagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel
lehet részt venni. A pontokat az 50 korongból elért eredményük alapján kapják a versenyzők úgy, hogy a négy fordulóból három legjobb eredmény számít bele a pontversenybe.

A csapatok 3 főből állnak, itt az egyéniben elért eredmények számítanak bele a pontozásba. Mindenki csak egy
vadásztársaság vagy csapat színeiben indulhat.
A végeredmény augusztus 15-én, Kazincbarcikán a
Megyei Vadásznapon kerül kihirdetésre.

Felhívjuk a megye vadásztársadalmának a figyelmét,
hogy amennyiben bármiféle
vadászati eszközt illetve trófeát részünkre fel tudnak ajánlani, a múzeum számára tudnak ajándékozni, akkor
2015. június 10-ig
keressék kamarai
szervezetünket!!!
Bővebb info:
Tóth Á. Dénes 30/239-4920

Vadászvizsgát

megelőző tanfolyam!
Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) engedélyével
– a megyében több helyszínen is, a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 20 fő) megfelelően - indítja
a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás,
kötelező képzéseit.
elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások:
szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig (5 hétvége, 10 alkalom)
A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül
Vadászvizsga!
Tanfolyam helyszínei: Miskolc, Putnok, Mezőkövesd.
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920
Verseny időpontok:
május 30.
Pálháza, Koplalói lőtér
június 13.
Hercegkút, Zempléni Koronglőtér
június 27.
Nagybarca, Lezák lőtér
július 12.
Hercegkút, Zempléni Koronglőtér
Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászkamarai tagoknak
3000 Ft, további indulóknak 4000 Ft. A nevezési díj a helyszínen fizetendő.
Bővebb info: Rimaszécsi László 30/339-0671;
www.borsodivadasz.hu

