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Putnokon a városi sPortcsarnokban és környezetében:

PUTNOK
2018.

SZEPTEMBER
7 - 8.

Országos
vadásznap

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN ELŐSZÖR!

az aggteleki csePPkőbarlang koncerttermében
mága zoltán hegedűvirtuóz koncertje

SZEPTEMBER 7-ÉN

SZEPTEMBER 8-ÁN

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

• vadászati- és trófeakiállítás
• festmény- és fotókiállítás
• vadásztársaságok és megyék találkozója
• vadászzászlók felszalagozása
• vadászati cikkek árusítása
• kulturális műsorok
• agyagbanda zenekar
• sajó-rima vadászkutya kiállítás
• fogathajtó verseny
• solymászbemutató
• szarvasbőgés imitáció
• vadételfőző verseny
• díszmadár- és hüllőkiállítás
• gyermekProgramok

   és sok-sok érdekesség
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OrszágOs kamarai választásOk

HivatásOs vadász kiegészítő
rendészeti képzés

A Miskolci Rendészeti Szakgimnázi
um immár 5 éve látja el a rendészeti fel
adatokat ellátó személyek, többek között 
a hivatásos vadászok, mezőőrök, halá
szati őrök stb. rendészeti képzését. A 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet értelmé
ben, mely az egyes rendészeti feladato
kat ellátó személyek képzését és vizsgáz
tatását szabályozza, fontos határidőhöz 
érkeztünk el!

A rendelet szerint, ún. kiegészítő 
képzésen kell részt vennie annak, aki 
az alábbiakban megfogalmazott kategó
riák valamelyikének megfelel, azaz:

•	aki	 elvégezte	 a	 40	 órás	 képzést	
és	 tanúsítvánnyal	 rendelkezik,	 a	
tanúsítvány	 kiállításától	 5	 éven	
belül,

•	aki	az	új	OKJ	52	861	05	közterü-
let-felügyelő	szakképesítéssel	ren-
delkezik	(függetlenül,	hogy	kapott	
vagy	nem	kapott	erről	mentessé-
gi	okiratot),	a	szakképesítés	meg-
szerzésétől	5	éven	belül,

•	aki	mentességi	okirattal	rendelke-
zik	(függetlenül,	hogy	a	mentes-

ségi	okirat	mikor	került	kiállítás-
ra),	2018.	június	30-ig.

Az új típusú kiegészítő képzéseket, 
az igények felmérését követően, 2018. 
nyarán kívánjuk elindítani. A képzésre 
elsősorban azokat fogadjuk, akik 2013
ban szereztek rendészeti feladatokat ellá
tó személyek képzéséről tanúsítványt. A 
torlódások elkerülése végett, fokozato
san fogadjuk be a kiegészítő képzésre 
jelentkezőket, ezért kérjük, hogy aki 
2014. második felétől későbbi időpont
ban szerzett ilyen irányú képesítést, NE 
JELENTKEZZEN 2018ban a kiegészítő 
képzésre (csak a későbbiekben)! 

Javasoljuk, hogy mindenki ellenőriz
ze a tanúsítvány kiállításának dátumát, 
és az 5 éves határidő lejártának közeled
tével jelentkezzen kiegészítő képzésre.

A kiegészítő képzés összesen 16 órás, 
melyből 6 óra elearning tananyag, mely 
vizsgával zárul. A sikeres vizsgát követő
en érkezik a jelentkező 10 órás kontakt
órára (ez a gyakorlati képzés). A gyakor

lati képzés napját követő napon kerül 
sor a vizsgára. A vizsga elméleti és gya
korlati feladat megoldásából áll.

Figyelem! Amennyiben az elearning
es teszt nem kerül kitöltésre, a rendszer 
nem engedi, hogy a képzés koordiná
tora a regisztrált jelentkezőt a képzésre 
beléptesse. Az elearning teszt kitöltésé
től semmilyen körülmények között nem 
tud a rendszer eltekinteni!!!

Nagyon FONTOS információ, hogy 
a kiegészítő képzésre történő regisztrá
ció és jelentkezés weboldala megválto
zott (tehát nem a korábbi www.rvvrvki.
hu oldalon kell regisztrálni és jelentkez
ni)! Az új webes felület: https://rfsz.
bmkszf.hu

A Miskolci Rendészeti Szakgimnázi
um képzési koordinátora: Kőhalminé 
Mizsei Orsolya rendőr őrnagy (tel: 
0620/3880065, email: modszertan@
mrszg.hu).

Kőhalminé Mizsei Orsolya

AZ OMVK ÚJ TISZTSÉGVISELŐI:
Elnök: dr. jámbor lászló 
Sportvadász alelnök: dr. kovács sándor

Hivatásos vadász alelnök: ifj. fodermayer vilmos

Vadvéd. és vadgazd. bizottság elnöke: dr. varga gyula

Felügyelő bizottság elnöke: szabó ferenc

Pénzügyi gazdálkodási bizottság elnöke: dr. bodnár józsef

Jogi bizottság elnöke: dr. székely istván

Etikai bizottság elnöke: dr. bárándy Péter

Vadászati hagy. ápoló és kult. biz. elnöke: oláh csaba

Megyénkből Kriston Nándor a Felügyelő bizottság tag
jaként, Buday Péter pedig a Vadvédelmi és vadgazdálkodási 
bizottság tagjaként tevékenykedik az országos szervezetben.

A Küldöttközgyűlés a tisztújítás mellett elfogadta az OMVK 
központjának 2017es évről szóló szakmai és pénzügyi beszá
molóját, döntött a szervezet 2018. évi bevételeinek megosztá
sáról a területi szervezetek és a központ között, valamint az 
országos szervezethez kerülő források felhasználásáról. Elfo
gadásra került a 2018as költségvetés, valamint  a jövőbeni fel
adatok gördülékenyebb elvégzését szolgálva módosult a Szer
vezeti és Működési Szabályzat.

2018. áPrilis 13-án megtartotta tisztújító küldött-
közgyűlését az országos magyar vadászkamara. az 
országos küldöttek - akik rekordlétszámmal, a 283-
ból 220-an vettek részt az eseményen - egyebek mel-
lett az alaPszabályban meghatározott tisztségvise-
lőkről is döntöttek.



4

Vadász hírmondó

28. évfolyam  1. szám

Év
 f

á
ja
, 

Év
 m

a
d
a
r
a
, 

Év
 e

m
lő

se
 H

a
n
g
to

m
pí

tó

ÉV FÁJA –
VIRÁGOS KŐRIS

A virágos kőris (Fraxinus ornus) 
Közép és DélEurópában őshonos kőris
faféle, a legészakibb előfordulása Magyar
ország, ahol a karsztbokorerdőkben 
találkozhatunk vele vadon. Nevezik 
mannakőrisnek is, mert felsebzett kér
géből édes lé csepeg, amiből főként a 
mediterrán térségben édességet (man
nát) készítettek és gyógyászati célokra 
is hasznosították. 

A beporzó rovarokat csábító ezüstös 
krémfehér dús virágai illatosak, a vesszők 
végén nyílnak 1015 cmes bugákban, 
májusban. Törzse igen hamar elágazik, 
magassága a környezetétől függően vál
tozó, 620 méteres egyaránt lehet. Tere
bélyes, gömbölyded koronája laza, kérge 
sima, szürke színű, rügyei szürkésbar
nán molyhosak. Jól tűri a szárazságot, 
a szennyezett városi levegőt. 

ÉV MADARA –
VÁNDORSÓLYOM

Több évtizednyi szünet után 1997
ben költött újra Magyarországon a ván
dorsólyom (Falco peregrinus) – így 20 
éve él újra velünk a világ leggyorsabb 
madara. 

A madarak eltűnését a II. világhábo
rú után növényvédőként elterjedt DDT 
és dieldrin okozta, ami megváltoztat
ta hormonháztartásukat, elvékonyítot
ta tojásaik héját, és azok összetörtek a 
kotló madár alatt. A vándorsólyom igazi 
világpolgár, bárhol megtelepszik, ahol 
költésre alkalmas sziklafalakat, elha
gyott fészkeket talál, sőt nagyvárosok 
felhőkarcolóin is költ. Repülő madarak
ra vadászik, a verébméretűektől a gém 
méretűekig. Zsákmányát magasból indí
tott, akár 320 km/hs sebességű zuhanó 
üldözés után fogja vagy rúgja meg úgy, 
hogy az sérülten a földre zuhan. 

ÉV EMLŐSE –
FÖLDI KUTYA

Az élőhelyük szűkülése miatt a 
kihalás szélén álló nyugati földikutya 
(Nannospalax leucodon) hengeres test
alkatú, apró rágcsáló. A felszínen kel
lemetlenül érzi magát a föld alatti üre
gek vaksi lakója, csak nagyon ritkán 
jön fel, és kifejezetten magányos állat. 
A sztyeppterületeket kedveli, a nedves, 
mocsaras élőhelyeket kerüli. Nincse
nek fülkagylói, szemeit bőrhártya borít
ja azok csak a fény és a sötét megkü
lönböztetésére alkalmasak. Táplálékát 
növényi gyökerek alkotják, ezért a kertek 
kártevője lehetne, a lakott területekről 
viszont ma már szinte teljesen eltűnt. 
Magyarországon három faja fordul elő, 
de mindegyik nagyon ritka, kihalással 
veszélyeztetett. Fokozottan védett faj, 
eszmei értéke 1.000.000 Ft. 

év fája, év madara, év emlőse

Rögtön a legelején leszögezem, hogy 
ez tévhit, hiszen a hivatkozott jogszabály 
csak egy része változott, a tiltott vadásza
ti eszközök minősítése nem. A következő 
cikkben  a kérdések apropóján  a lőfegy
verre szerelhető hangtompító témakörét 
szeretném röviden elemezni. 

„A f ilmekben csak felcsavarnak 
egy hangtompítót a fegyverükre, és a 
BUMMból máris óvatos putty lesz.” Az 
Ars Technica újságírója, Lee Hutchinson 
egy hosszú cikkben cáfolja mindezt.

több esetben keresték meg mind a rendőrhatóságot, mind a vadászati 
szervezeteket azzal, hogy a közelmúltban módosult a vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi lv. tör-
vény 37/a. §-a, amely lehetővé tette a lőfegyverek hangtomPítóval tör-
ténő használatát.

A cikk igazából azt mutatja be 
nagyon sok oldalon, és egy videón 
keresztül, hogy mekkorát tévednek a 
filmesek. Már a kisebb kaliberű piszto
lyok esetében is hallatszik, hogy koránt
sem tyuszerű hangot ad a fegyver, ha 
elsütik, a nagyobb és erősebb lőszert 
tüzelő puskák esetében pedig végképp 
lehetetlennek tűnik majd, hogy a való
ságban is elsüssék azokat az őröktől 
pár méternyire úgy, hogy az ne tűnjön 
fel senkinek.

A hangtompítók legalábbis a cikkben 
tesztelt, a cső elejére rögzíthető szerkeze
tek a csőből kiáramló lőporgázok sebes
ségének csökkentésével érik el, hogy hal
kabb lesz a lövés, ezeknek viszont nincs 
hatása arra a hangrobbanásra, amit a 
hangsebességnél gyorsabban haladó 
lövedék okoz. Ezeket a hangrobbaná
sokat nem lehet hatékonyan csökkente
ni. Ebből az is kiderül, hogy igazán haté
konyan a viszonylag lassabb lövedékek 
hangját lehet tompítani, ilyen például 
a kis kaliberű pisztolyokból, géppiszto
lyokból vagy puskákból kilőtt .22es és 
.45ös kaliberű töltény. 

A hangtompítók célja nem is fel
tétlenül az, hogy teljesen hangtalanná 
tegyék a lövést (ez már csak azért sem 

lőfegyverre szerelHető HangtOmpító 
tiltOtt vadászati eszköz
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cél, mert a fegyver mozgó alkatrészeinek 
csattogását elég nehéz elnyomni). Sok
kal inkább életszerű követelmény, hogy 
legalább annyira elnyomják és megvál
toztassák a lövés hangját, hogy azt ne 
lehessen feltétlenül és azonnal felismer
ni. A hangtompítókat ezért leginkább 
olyan környezetben lehet hatékonyan 
használni, ahol amúgy is van valami
lyen háttérzaj, amitől nem üt el a lövés 
megváltoztatott hangja.

Mindaddig, míg lőfegyverek lősze
rei explozív töltetet használnak a löve
dék gyorsítására egy csövön keresztül, a 
lőporgázok energiája mindig fog hangje
lenséget okozni, mikor a lövedék elhagy
ja a csőtorkolatot.

A hangtompítók lényege, hogy – a 
pontosság csökkentése nélkül – redukál
ják valamilyen mértékig ezt a hangot, 
annak érdekében, hogy más emberek, 
vagy állatok ne ismerjék fel, vagy ne tud
ják azonosítani a lövő pozícióját. Illetve 
annak érdekében, hogy a sportlövő vagy 
vadász, esetleg a fegyveres szerv tagja 
hallásvédelem nélkül tevékenykedhessen 
– saját egészsége veszélyeztetése nélkül.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 
2004. évi XXIV. törvény 2. § 10. pontja 
szerint hangtompító: lőfegyver torkolat
dörejének csökkentésére szolgáló, a fegy

vercsőre vagy annak torkolatára felsze
relhető eszköz.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 
253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban R.) 3. § (1) bekezdés alap
ján rendőrség által kiadott engedély szük
séges: a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az 
e törvény alapján lőfegyvernek minősülő 
légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a 
lőszerelem és a hangtompító tartásá-
hoz, továbbá az ország területére törté
nő behozatalához, az ország területéről 
történő kiviteléhez, az ország területén 
történő átszállításához.

A R. 28. § (3) bekezdése szerint 
igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati 
tevékenységet folytató és lőszergyártá
si engedéllyel rendelkező szervezetnek, 
valamint muzeális intézménynek – fel
adatkörére tekintettel hangtompító tar
tása is engedélyezhető.

A vad védelméről, a vadgazdálkodás
ról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény 37/A. § (1) bekezdése sze
rint tiltott vadászati eszköznek minősül:

1.  a mérgezett hegyű és robbanófejű 
nyílvessző;

2.  a számszeríj;
3.  a lőfegyverre szerelt hangtompító 

eszköz;
4.  a hurok, horog, madárlép, verem;
5.  a működése vagy felhasználása 

körülményei folytán nem szelektív 
háló;

6.  elöltöltő fegyver használata nem 
egyéni vadászatra;

7.  az önműködő (automata) és öntöl
tő (félautomata) golyós lőfegyver;

8.  vak, illetve megcsonkított élő csali 
állat;

9.  az áramütést előidéző elektromos 
eszközök;

10. az emlősfajok ejtőhálóval történő 
befogásának kivételével a robbanó
szerek;

11. elektronikus képnagyítóból vagy 
képátalakítóból álló, éjszakai lövés
re alkalmas célzóeszközök;

12. mérgezett vagy altató csalétkek.

Tehát a hatályos magyar jogszabályok 
alapján a “hangtompító: lőfegyver tor
kolatdörejének csökkentésére szolgáló, a 
fegyvercsőre vagy annak torkolatára fel
szerelhető eszköz” megszerzése és tar-
tása vadászati célból tilos! 

Bogacskó József

Az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete idén 
is megrendezi a négyfordulós koronglövő versenyt. A verse
nyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra kerül, melyen 
saját sörétes fegyverrel, és max. 2.5 mmes sörétnagyságú, 
max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet részt venni. 
A pontokat az 50 korongból elért eredményük alapján kap
ják a versenyzők, úgy, hogy a négy fordulóból a három leg
jobb 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 szeptember 8-án, Putnokon az Orszá-
gos Vadásznapon kerül kihirdetésre.

Verseny időpontok: 

június 9 Hercegkút, Zempléni Koronglőtér
június 30 Nagybarca, Lezák lőtér
július 14 Pálháza, Koplalói lőtér
augusztus 4 Hercegkút, Zempléni Koronglőtér

Nevezési díj: B.A.Z. megyei vadászkamarai tagoknak 
3000 Ft, további indulóknak 4000 Ft. A nevezési díj a hely
színen fizetendő.

Bővebb info: Rimaszécsi László 30/3390671
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Az Országos Vadgazdálkodási Alap
hoz 836 pályázat érkezett be. A szak
mai feltételek alapján történő bírálat 
két lépcsőben folyt, elsőként – decem
ber folyamán – a megyei Vadvédelmi és 
Vadgazdálkodási Bizottságok, azt köve
tően, januárban pedig az országos véle
ményezte a pályázatokat. 

Az országos bizottság a bírálatokat 
az alábbi szempontok alapján végezte el:

• illeszkedike a pályázati célterülethez 
a megfogalmazott beavatkozás/beru
házás; megfelele a pályázat a célte
rületekhez megfogalmazott feltételek
nek;

• arányosake a pályázatban meghatá
rozott összegek a tervezett beruházá
sokhoz;

• az eszközbeszerzések közvetlenül 
szolgáljáke a pályázati célt?

A Bizottság a felállított szempont
rendszer alapján 103 pályázatot utasí
tott el, 206.326.000 forint értékben. A 
konzorciumi formában beadott pályáza
tok és elbírált pályázatok száma 25, ami
ből 10 pályázatot javasolt elutasításra.

Az Országos Vadgazdálkodási Alap 
megfogalmazott céljait szem előtt tart
va a bizottság 645 pályázatot minősített 
támogathatónak, összesen 583.079.000 
forint összegben. Borsod megyében 24 
pályázat érkezett be, melyből tizet uta
sított el az országos szervezet.

Az országos szakmai testület javasla

tot terjesztett be az OMVK elnöksége 
részére, amely 2018. január 29ei ülésén 
ezt megvitatta, és a 2/2018. számú határo
zatában elfogadta, egyben döntött arról, 
hogy a rendelkezésre álló forrást első
sorban a vadásztársaságok által benyúj
tott pályázatok finanszírozására fordítja. 
Ennek teljesíthetősége érdekében az álla
mi erdőgazdaságok, a nemzeti park igaz
gatóságok és az egyéb gazdasági társasá
gok pályázatait tartalék listára helyezte. 
Ez utóbbiak alól kivételt képeznek azok 
a konzorciumok, melyekben vadásztár
saságok is részt vesznek tagként.
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p OrszágOs vadgazdálkOdási alap (Oval)

módOsult
a vadászati
törvény

2018. január 2án lépett hatály
ba a vadászati törvény módosítása. 
Legfontosabb pontjai:

 Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyé
be a következő rendelkezés lép: „(2) 
A hivatásos vadász munkaköri fel
adatainak ellátásakor, illetve a vadász 
vadászata során éjjellátó kereső-
távcsövet is használhat.”

 Vtv. 93. § (3) bekezdése a követ
kező h.) ponttal egészül ki: (A tájegy-
ségi fővadász szaktanácsadási feladat-
körében eljárva) „h) segítséget nyújt 
a vadászatra jogosultnak a vadgaz-
dálkodási üzemtervének elkészí
téséhez.”

 A Vtv. 16. § (1) bekezdés c) 
pontjában az „a vadászterület leg
alább 25%át” szövegrész helyébe 
az „a vadászterület legalább 25%
át, vagy a vadászterületből legalább 
300 hektárt …” szöveg lép.
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erdei pillanatOk - fOtókiállítás fűzérradványban

Az „Erdei pillanatok” fotókiállítást unikális helyszínen, a 
Füzérradványi Káro lyikastélyban rendezte meg az ÉSZAKER
DŐ Zrt. és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonpro
fit Kft. Ennél csodálatosabb helyszínt el sem képzelhetünk 
egy olyan tárlat számára, mely hazánk természeti szépsége
it mutatja be.

A megnyitón Buday Péter, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegy
közi Erdészetének igazgatója köszöntötte a résztvevőket, 
melyben kiemelte, hogy a kiállítás célja az erdész és a vadász 
hivatást közelebb hozni az emberekhez, az erdő hétközna
pi szépségein keresztül. A kiállított képeken nem beállított 
jelenetek vannak, hanem igazán ritka egyedi és megismé
telhetetlen pillanatok, amelyeket erdészkollegák és erdőjáró 
tanulók fényképeztek. A fotókon látható vadfajokról cserke
lések, esti és hajnali lesek alkalmával készültek a felvételek. 
A tárlat remek alkalom arra, hogy az érdeklődők bepillan
tást nyerjenek erdeink csodálatos világába. Bízunk abban, 
hogy ezáltal, még többen kapnak kedvet az erdőjáráshoz 
vagy ellátogatnak valamelyik erdei iskolánkba.

Erdődi István, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tör
ténelemföldrajz szakos tanára külön méltatta a képek készí
tőit, akik a munka vagy tanulás mellett hódolnak szenve
délyüknek. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok lehetőséghez 
jussanak, ahol a nagyközönségnek is megmutathatják tehetsé

A Vadászok és Vadgazdálkodók 
Északmagyarországi Területi Szövet
sége 2018. tavaszán felhívást intézett 
megyénk sport és hivatásos vadászai 
felé a vadászkürtölés alapjainak elsajá
títására. A tanfolyamon résztvevők szá
mára az előadásokat Szekeres Tamás 
trombita szakos tanár és Bótáné Batta 
Olga a Hagyományőrző és Kulturális 
Szakbizottság elnöke tartotta. A tanfo
lyam részét képezte az egységes szakmai 
és etikai elvek összefoglalása, valamint 
összefogása azon csapatoknak, illetőleg 
magánszemélyeknek, sport és hivatásos 
vadászoknak, akik elhivatottságot érez
nek e nemes hagyomány megóvására és 
továbbadására. A résztvevők között szá
mos régi ismerőst, aktív sport és hiva
tásos vadászt köszönthettük, de az Ifjú 
Nimródok is képviseltették magukat. 
Az első alkalom után még senki nem 
merte volna gondolni, hogy az áprilisi 
vizsgán 17 új vadászkürtöst köszönthe
tünk megyénkben. A sikeres vizsgát dr. 
Székely László és Tóth Á. Dénes előtt 
tették le a tanulók, kiktől egy elismerő 

oklevelet vehettek át. Ezen jeles alkal
mat egy kötetlen beszélgetés követett, 
melynek fényét emelték a Medve Jóska 
bácsi által készített székelykáposzta és a 
tokaji, valamint a gönci vidékek nedűi. 

Az év folyamán havonta egyszer, 
valamint az Országos vadásznapon sze
retnénk találkozni kibővülve a korábbi 

tanfolyamok résztvevőivel, lehetőséget 
teremtve tapasztalatcserére, együtt kür
tölésre. Ezen találkozó is bizonyította, 
hogy a közös cél összehozza az embere
ket, barátságok születnek, és együtt sok
kal érdemesebb egy nemes célért  a vadá
szati hagyományok ápolásáért  küzdeni.

Bótáné Batta Olga

güket. Hiszen az „itt kapott visszaigazolás lehet az az üzem
anyag, ami a szenvedélyük motorját tovább hajthatja”. Az 
erdőgazdaságnak külön köszönetet mondott, hogy támogatja 
az ilyen rendezvényeket, a leendő látogatóknak pedig őszinte 
szívvel ajánlotta az elkapott erdei pillanatok megtekintését.

A képek közös megtekintését követően a kiállítás anya
gát elkészítő fotósok - ifj. Bóta István, Bózsó Gyula, 
Fehér János, Hogya István  emlékplakettet vehettek át.

Bóta István
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Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki vaddisznóban 2018. 
április 21én a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) 
laboratóriuma. A fertőzött hullát Heves megyéből szállították be 
vizsgálatra a hatósághoz. A betegség emberre nem veszélyes, a ser
téshús és húskészítmények továbbra is biztonsággal fogyasztha
tóak! Az ASP azonban súlyos gazdasági károkat okozhat, ezért 
a járvány házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása 
érdekében kulcsfontosságú a vadászok, vadgazdálkodók és állat
tartók jogkövető, felelős magatartása!

a vadászatra jogosultak egyes feladatai a vaddisznók afri-
kai sertésPestis (asP) fertőzöttségének korai felismerésé-
vel kaPcsolatban 

1. Az Országos Főállatorvos 1/2018.	számú határozatának 1. 
melléklete BorsodAbaújZemplén megyében az ASP szem
pontjából magas kockázatú és közepes kockázatú területe
ket (zónákat) jelölt ki.

2. Mindkét zónában kötelező az emberi fogyasztás céljára elej
tett valamennyi vaddisznóból, továbbá az állomány gyérí
tésére diagnosztikai célból kilőtt valamennyi vaddisznóból 
egyedi vér és mandulaminták gyűjtése. 

3. A	magas	kockázatú	területről	csak	ASP-re	negatív	vizs-
gálati	eredmény	birtokában	vihető	ki	az	elejtett	vad-
disznó	teste	(húsa,	zsigeri	szervei	stb.) Jelenleg a közepes 
kockázatú zónában az elejtett vaddisznó testének/húsának 
kiszállításához és felhasználásához nem kell megvárni a labo
ratóriumi ASP vizsgálat eredményét.

4. A mintavételből véletlenül kimaradt egyed helyett tilos másik 
vaddisznó mintáinak szétosztása, mert ennek súlyos állatjár
ványügyi és pénzügyi következményei lehetnek! 

5. A mintaazonosító lapot nemcsak a kilőtt vaddisznók, hanem 
a megtalált vaddisznóhullák/ hullarészek esetében is ki kell töl
teni. Fontos, hogy a hullák és a betegség tünetei miatt kilőtt 
állatok megtalálási/kilövési helyének GPS vagy EOV koordi
nátáit is feljegyezzék, ha ennek technikai feltételei adottak. 

6. Mindkét zónában az elejtett vaddisznókból származó vér és 
mandulaminták, valamint a hullákból származó szervminták 
leadása munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 
óra, míg pénteken 8.00 és 13.00 óra között lehetséges az	öt	
járási	főállatorvosi	hivatalban. A megyei állategészségügyi 
hatóság 3525	Miskolc,	Vologda	u.	1. alatti központjában a 
vizsgálati mintákat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.00 
és 18.00 óra, míg pénteken 7.00 és 16.00 óra között adhatják 
le.

7. Hétvégén, ünnepnapokon és más munkaszüneti napokon 
reggel 8.00 és 10.00 óra között a vaddisznókból szárma
zó vizsgálati minták átvétele jelenleg a sárospataki járási 
főállatorvosi hivatalban (3950	Sárospatak,	Kossuth	Lajos	
út	46.) biztosított. Itt csak a magas kockázatú zónában elej
tett/ megtalált állatokból gyűjtött mintákat veszik át.

8. Az 1/2018. számú határozat 6. mellékletének 2. szakaszá
ban leírt szempontok alapján a magas	kockázatú	zónában 
valamennyi vadászatra jogosult társaság köteles (volt) a járási 
főállatorvoshoz benyújtani a vaddisznóhullák szervezett kere
sésére készített térképvázlatot, valamint egyidejűleg közölni a 

keresést végző személy(ek) azonosító adatait. Az állománygyé
rítés érdekében diagnosztikai kilövéseket elvégző személyeket  
illetően ugyanilyen adatközlési kötelezettség volt. 

9. A közepes	 kockázatú	 zónában valamennyi vadászatra 
jogosult társaságnak	legkésőbb	2018.	május	22-ig a járá
si főállatorvoshoz kell benyújtania a vaddisznóhullák szer
vezett keresésének térképvázlatát az előbb idézett szempon
tok szerint, valamint közölni a keresést végző/kapcsolattartó 
személy(ek) azonosító adatait. Az állománygyérítés érdekében 
diagnosztikai kilövéseket elvégző személyeket illetően ugyan
ilyen adatközlési kötelezettség van. Ennek hiányában a járási 
főállatorvos a vadászatra jogosult társaságra adja ki az aktív 
közreműködésre kötelező határozatot. 

10. A vaddisznóhullák és az emberi fogyasztásra nem kerülő zsi
gerek elásással történő ártalmatlanításához ún.	hullagödrö-
ket kell, illetve lehet kialakítani a környezetvédelmi, a termé
szetvédelmi és a vízvédelmi jogszabályok betartásával, továbbá 
a járási főállatorvos által jóváhagyott és nyilvántartásba vett 
helyen. A gödör	létesítése	előtt fel kell venni a kapcsola
tot a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi/vízvé
delmi hatósági szolgálatával, a környezetvédelmi hatósággal, 
továbbá védett természeti területek és Natura 2000 területek 
esetében az illetékes nemzeti park igazgatósággal is. 

11. Az ASP korai felismerése szempontjából kiemelt jelentőségű 
az	elhullott	vaddisznók	megtalálása és azok szerveinek 
mielőbbi laboratóriumi vizsgálata. Fontos, hogy a megtalált 
hullákat a területileg illetékes járási főállatorvosi hivatalnak 
bejelentsék és minden esetben mintát vegyenek laboratóriu
mi ASP vizsgálatra. 

12. A NÉBIH honlapján közzétett fertőtlenítő	 szerek közül 
bármelyik készítmény alkalmazható az adott termék haszná
lati utasításában leírt virucid (vírust elpusztító) koncentráci
óban és behatási idővel. Ilyen gyári készítmények hiányában 
– szükség esetén – 10 liter (kb. egy vödör) vízben a kereske
delmi forgalomban kapható 10%os ételecetből, vagy a ház-
tartási (folyékony) hypoból fél litert kell elkeverni, majd az 
így elkészített oldatot például háti permezetővel, vagy szó
rófejjel ellátott kerti öntöző kannával lehet kijuttatni a keze
lendő felületre.

13. Az aktív közreműködésre kötelezés költségeinek elszámolásá
ról és kifizetéséről szóló megyei kormányhivatali körlevelet 
valamennyi vadászatra jogosult társaságnak május folyamán 
postai levélben elküldjük. 

14. Az ASP betegség Heves megyében történt hivatalos megál
lapítását követően a korábbi hatósági előírásokat valószínű
leg módosítani fogják.

15.  Kérjük a vadászatra jogosultakat arra, hogy hivatásos vadá
szuk, vagy vadászmesterük rendszeresen figyelje a	megyei	
vadászkamara	internetes	honlapját (www.borsodivadasz.
hu), mert az ASP betegséggel kapcsolatos friss információ
kat leggyorsabban ezen keresztül tudjuk közzétenni.

Megjegyzés: 
Jelen tájékoztatót a BorsodAbaújZemplén Megyei Kormány

hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztálya (3525 
Miskolc, Vologda u. 1.)  BOI/01/10265/2018. számon adta ki.
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az elejtett vaddisznók asp/ksp
betegségekre irányuló mintavételének
néHány alapvető szabálya:

Az elejtett vaddisznókból egyedi vér- és mandulamintát kell venni és 
vizsgálatra küldeni. 

A vérmintát tű nélküli vérvételi fecskendőbe, a mandulát csavaros fedelű, 
sárga színű SARSTEDT mintavételi pohárba kell gyűjteni.

Ha a szív üregéből, vagy egy nagyobb vérérből nem sikerül vérmintát 
venni, akkor a szív üregéből véralvadékot kell gyűjteni a SARSTEDT minta
vételi pohárba. Ilyen esetben a véralvadékból kiszivárgó savó elegendő lehet a 
szerológiai vizsgálathoz. A véralvadék és a mandula nem tehető azonos min
tavételi pohárba! A gyűjtött mintákat hűtve (hűtőszekrényben) kell tárolni, 
de lefagyasztani tilos!

. 
A vérvételi fecskendőre és a mandulavételi pohárra rá  kell írni a nagyvad

azonosító (krotália) számát. Az egy állatból származó mintákat egy műanyag 
zacskóba kell helyezni. Ha egyidejűleg több vaddisznóból származó mintát 
küldenek vizsgálatra, akkor az egyedi műanyag zacskókat célszerű sorszám
mal ellátni. 

A laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákkal együtt a kitöltött és a min
tavevő által aláírt mintaazonosító lap  kettő példányát is át kell adni a járási 
hivatalban a hatósági állatorvosnak, vagy a járási főállatorvosnak.

Az állami költségre történő laboratóriumi vizsgálat hivatalos megrende
lőjét a járási hivatal hatósági állatorvosa vagy járási főállatorvosa állítja ki.

Amennyiben a zsigerelés során a mandulát nem találják meg, akkor hüvelyk
ujjnyi lépdarabot, vagy egykét nyirokcsomóból ujjbegynyi darabot kell vizs
gálatra küldeni. Ezt jelezni kell a mintaazonosító lapon is!

nyirokcsomó mandula

Az élelmiszerláncfelügyeleti szervként 
élelmiszerláncbiztonsági és állategészség
ügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok 
jegyzéke: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Földhivatali Főosztály, 3525 
Miskolc, Vologda u. 1. Telefon: 0646
500660; 0646342905; Fax: 0646342
023; Email: elelmiszer@borsod.gov.hu. 
Főosztályvezető: dr. Ujaczki Tibor megyei 
főállatorvos, telefon: +36303995759. Ille
tékességi terület: BorsodAbaújZemplén 
megye teljes közigazgatási területe.

Edelényi Járási Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztály, 3780 Edelény, Belvárosi u. 
1. Telefon: 0648512294; Fax: 0648346
372, Email: allategeszsegugy.edeleny@
borsod.gov.hu. Mb. osztályvezető: dr. 
Farkas Imre mb. járási főállatorvos, tele
fon: +36308644004. Illetékességi terület: 
Edelényi járás, Putnoki járás, Ózdi járás, 
Kazincbarcikai járás.

Encsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osz-
tály, 3860 Encs, Bem József u. 5. Tele
fon: 0646596308; Tel/fax: 0646596307. 
Email: allategeszsegugy.encs@borsod.gov.
hu. Osztályvezető: Krusóczkiné dr. Bod
nár Zita járási főállatorvos, telefon: +3620
2644840. Illetékességi terület: Encsi járás, 
Gönci járás, Szikszói járás.

Mezőkövesdi Járási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztály, 3400 Mezőkövesd, 
Rákóczi út 4. Telefon: 0649795115; 
0649795131, Email: allategeszsegugy.
mezokovesd@borsod.gov.hu. Mb. osz
tályvezető: dr. Kozaróczy Gábor mb. járá
si főállatorvos, telefon: +36303995761. 
Illetékességi terület: Mezőkövesdi járás, 
Mezőcsáti járás, Tiszaújvárosi járás.

Miskolci Járási Hivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály, 3525 Miskolc, Vologda u. 1., 
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 62. Tele
fon: 0646500660/115, 0646530480; Fax: 
0646530481, Email: allategeszsegugy.
miskolc@borsod.gov.hu. Osztályvezető: 
dr. Tuskó László járási főállatorvos, tele
fon: +36303995750 Illetékességi terület: 
Miskolci járás, Szerencsi járás.

Sárospataki Járási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztály, 3950 Sárospatak, Kos
suth Lajos út 46. Telefon: 0647795043; 
0647795044; Fax: 0647795094; Email: 
allategeszsegugy.sarospatak@borsod.gov.
hu. Osztályvezető: dr. Tarnai Gábor  járási 
főállatorvos, telefon: +36308644008. Ille
tékességi terület: Sárospataki járás, Cigán
di járás, Sátoraljaújhelyi járás, Tokaji járás.
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Bizonyára mindenkinek megvan a 
saját „kedvence”, a saját „szerelme” vadja
ink közül, azokon belül is egyegy konk
rétabb vadászati mód… Nekem nem is 
egy ilyen van, mindjárt egyenesen három! 
Az egyik a márciusi szalonkázás, a követ
kező a szeptemberi szarvasbőgés – végül 
(talán a helyes sorrendben egy picivel a 
szalonkázás után, és egy vajnyival a bőgés 
előtt áll) a június végi búzában csámcso
gó szürke disznó kerülgetése.

Minden területnek/területrésznek 
megvan a maga Nagykanja’, annak 
misztikumával együtt. Úgy gondolom, 
hogy ennek a „Nagykannak” túljárni az 
eszén legkönnyebben a holdvilágos júni
usi éjszakában, egy tejesedő búzatábla 
mellett lehet.

Mielőtt belecsapnék a mondaniva
lóm közepébe, itt két bekezdés között 
gondolkodóba esem, hogy mit is szeretek 
annyira a júniusi éjszakában? Miért talá
lom magam kint szinte minden este vala
mely erdőszéli gabonatábla mellett? Az 
igazat megvallva nem találok rá pontos 
választ. Talán a lanyha nyári este szent
jánosbogaras hangulata? Vagy, hogy a 
tejesedő búza megbolondítja, sokszor 
még napvilágon kicsalja az egyébként 
mindig oly óvatos vén kant is? Minden 
bizonnyal valamilyen szinten az imént 
felsoroltak mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogyha valamilyen okból mégis ki kell 
hagynom az aznapi „búzaőrzést”, akkor 
rettenetesen rosszul érezzem magam… 
De mielőtt túlfilozofálnám a dolgokat, 
térjünk is át mondandónk komolyabb 
részei felé, húzzuk ki egyegy csámcso
gónak a méregfogát – akarom monda
ni: agyarát.

De mi is kell mindahhoz, hogy egy
egy jó kant el tudjunk kapni a tejese
dő búza illetve zabtábla mellett? Ha fel 
akarnám sorolni a jó recept „hozzáva
lóit”, akkor jöhet sorban: kitartás, hely
ismeret, önmegtartóztatás, szerencse, és 
nem utolsó sorban tudni kell gondol
kozni egy kicsit a disznónk fejével is…

Nézzük csak végig egy jó búzás
disznóvadászat képletét! Minden már 
ősszel kezdődik – legalábbis gondolat
ban. Figyeljük, hogy hova mely táblába 

kerül őszi búza, ha az erdő alá, neadjisten’ 
– erdővel, vagy jó vadrejtő sűrűvel több 
oldalról is körbevett táblába búzát vet
nek, akkor azt már félsikerként köny
velhetjük el. 

Aztán eljön a tavasz, szárba szökken
nek a gabonaféléink (még előtte elve
tették a zabot, mely júniusra „utoléri” 
a búzát, és onnantól kezdve egyformán 
vadászhatunk mellettük), bele mehet a 
disznó, „gyepelheti” a növekvő búza/zab 
szárát, egyegy hajnali cserkelést megér
het a dolog, de úgy gondolom, hogy 
éjszakázással felesleges idő előtt zaklatni 
a vadat. És most megállok egy pillanatra, 
kitérnék a fő mondanivalómtól, és had’ 
magyarázkodjak egy picikét, mielőtt egy
egy mezőgazda meglincselni szándékoz
na. Lehet, hogy nem itt, hanem mind
járt az első bekezdések között kellett 
volna leszögeznem, hogy nem az eredmé
nyes vadkárelhárításról, hanem az ered
ményes Kandisznó’ vadászatáról beszé
lek, így hogyha a későbbiekben netalán 
olyat találnék írni, hogy „malacos kocát 
nem bántom a búzában”, és ez valaki
nek a nemtetszését váltaná ki, attól itt 
és most; elnézést kérek!

Aztán folytassuk ott, hogy – ugyebár 
a korábbi gondolatmenetet követve – a 
május elején szárbaszökkenő gabonában 
még nem sok keresnivalónk van, ellen
ben a hónap végén, június elején már 
megjelennek a kalászok is. Ám ekkor 
sem kell még kapkodni, hisz előbb virág
zik – bár ekkor már egyegy „bagózásra” 
belátogathat a disznó. Viszont, amikor 
már a virágzáson túl vagyunk, és az ujja
ink között szétpréselt szemekből „tejet” 
kapunk, akkor már biztosak lehetünk 
abban, hogy a környék valamennyi disz
nója beütemezi estére a búzalátogatást…

 
Ilyenkor naponta körbejárom az ígé

retes táblákat, a porban, ha eső volt, 
akkor még könnyebben a sárban, néze
getem a nyomokat, keresem a bagókat. 
Aztán, ha egyegy nagyobb disznónyom 
mellett féltenyérnyi bagókat is találtunk, 
akkor jöhet a „következő lépcsőfok” – 
vegyük elő a holdnaptárat.

Ha éppen újhold van, vagy borongós

esős idő (a lényeg, hogy sötét az éjszaka), 
akkor a legokosabb otthon maradni. Ha 
mégsem bírnánk magunkkal, akkor két 
lehetőség közül válogathatunk. Az első 
– nekem ez áll közelebb a szívemhez –, 
hogy amíg biztonsággal tudunk kereső
távcsővel bírálni, addig maradunk kint 
estére, ha zavartalan a terület, neadjisten’ 
az eső is esik, vagy esett napközben, 
akkor a disznó jó eséllyel, még lővilágban 
kidughatja az orrát az erdő szélén. Ha 
mégsem érkezne meg a várt vacsoraven
dég időben, akkor minél óvatosabban 
osonjunk haza, és hajnalban, amint vir
rad ismételten vessük távcső alá a búza
táblánk környékét. Ha mindezen dol
gok mégsem vezetnének eredményhez, 
akkor jöhet a másik, általam korábban 
felvetett lehetőség – fogjuk a fegyverlám
pánkat (normális esetben búzaérés idejé
re már van rá engedélyünk), és kiülünk 
éjszakára, aztán a fülünkre, szerencsénk
re, és arra hagyatkozva, hogy a disznó 
állni fogja a fényt, megvárjuk, amíg a 
bagózónk megérkezik.

Ha telihold előtt vagyunk néhány 
nappal (maximum egy héttel), de még 
nem billentünk át a holdtöltén, akkor 
nyugodtan üljünk ki esti lesre – de 
időben, legkésőbb napnyugtakor, és 
tartsunk ki, amíg a hold is fent van. 
Holdtölte után már érdemes azt a lehe
tőséget „megjátszani”, hogy csak később, 
éjfél után megyünk ki, és a búzatáb
la szélénél várjuk meg a reggelt. A 
legeredményrevezetőbb, hogyha a fen
tebb említett lehetőségeket holdtöltétől 
holdtöltéig – akár több táblát rotálva – 
végigjárjuk.

Ha zaklatott a terület, több vadász is 
– sokszor a beírókönyvhöz menet ver
senyezve – minden este nyűvi ugyan
azt a táblát, több disznót is lőttek, de 
az általunk korábban kinyomozott kan 
még „talpon” van, akkor „váltsunk” egy 
kicsit. Nézzük csak meg, ki (beleértve 
magunkat is) mettől meddig van kint 
vadászni? Az esetek nagy részében maxi
mum éjfélig leskelődik a vadászok több
sége, amit a disznók – főleg egy komo
lyabb kan – nagyon hamar megtanulnak. 
Próbáljuk ki, hogy egy olyan lesre, ahol 
minden este rendszeresen éjfélig be van
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nak iratkozva – arra a lesre (mondjuk a 
korábban emlegetettek alapján) fogyás
ban levő hold fényeinél, éjjel egy órakor 
osonjunk fel. Aztán majd ne lepődjünk 
meg azon, hogy – bár még nem hűlt ki 
az ülésdeszka a nemrégiben hazament 
kollégánk után – az áhított kanunk ott 
fog csámcsogni a les mellett a búzában.

Emlegettem korábban, hogyha nem 
feltétlenül a vadkárelhárítás, és a mindig 
mindennemű vad távoltartása az adott 
táblától a feltétlen célunk, ráadásul van 
egy konkrétan kifigyelt, kinyomozott 
disznónk, akivel szeretnénk közeleb
bi kapcsolatba kerülni, akkor én nem
igen ajánlom, hogy a korábban érkező 
egyéb vadat, legyen az bármi is – bánt
suk. Tudom, most sokan felhördülnek 
összeráncolt szemöldökkel. Nem magya
rázkodom, hisz magam is lőttem már úgy 
számtalanszor disznót – érmes kant is – 
hogy az előtte pár perccel érkezett – terí
tékre hozott – társa körül nem szállt még 
el a lőporfüst, az pedig gondtalanul meg
érkezett a búzatáblába, mégis úgy gondo

lom, hogyha valamire való komoly kant 
szeretnénk terítékre hozni, akkor annak 
adjuk meg a módját. Akkor, azon az 
estén forogjon minden csak Ő körülötte, 
mi pedig élvezzük minden percét annak, 
amikor sikerül túljárnunk az eszén egy 
sokat tapasztalt vén agyarasnak…

Hogy miért? Azért, hogy a nagytalpú 
Álomkan továbbra is ott kísértsen ben
nünket júniusi estéken, sötétedés után 
valamely tejesedő gabonatábla szélénél…

Juhász Ferenc

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az önkéntes 
tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a helyi közös
ségekre építve hozza létre az önkéntes területvédelmi tartalé
kos szolgálati formát. 

Vadászati szervezeteink segítve a kezdeményezés megvaló
sulását, ezúton tájékoztatják a vadásztársadalmat, hogy ameny
nyiben valakit érdekel a szolgálat, az jelentkezhet a megyei 
toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illet
ve interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) 
honlapon.

önkéntes területvédelmi tartalékOs 
szOlgálat

www.borsodivadasz.hu
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a 2017/2018. évi vadászidényben

Visszatekintve az elmúlt vadászidény
re, mely az új üzemtervi ciklus első éve 
volt, elmondható, hogy az időjárás ked
vezően alakult a vadon élő állatok számá
ra is. A tél enyhe időt hozott, tavasszal 
és nyáron a táplálék és a víz bőségesen 
állt rendelkezésre az állatok számára, az 
agancsfelrakás és az  utódnevelés felté
telei optimálisak voltak.

A megye 122 vadászatra jogosultja a 
jóváhagyott vadgazdálkodási tervet tel
jesítette. Több esetben a jogosultak a 
vadkár elhárítása érdekében a tervszá
mok növelését kérvényezték, valamint 
idényen kívüli elejtés engedélyezését kér
ték, főként gímszarvas tekintetében. A 
kérelmekben foglaltaknak hatóságunk 
helyt adott. Néhány jogosult a tervszá
mok csökkentését kérte azokon a terü
leteken, ahol a vadászati tevékenységet 
nem tudták március 1jén megkezdeni.

Az új üzemtervi ciklus első vadász
idényében az egyes vadfajok terítékada
tai az alábbiak szerint alakultak.

GÍMSZARVAS: A vadfaj terítékada
tai éveken keresztül növekedtek, a növe
kedés üteme azonban most megállt, nagy
ságrendje állandósult. Összesen 3318 
egyed került elejtésre, melyből 888 db 
bika bírálatát végezte el a hatóságunk, a 
gím teríték 27%a volt bika, melynek ará
nyában változás évek óta nincs. Az érmes 
trófeák aránya szintén változatlan, a bikák 
23%a volt érmes, 207 egyed, amelyből 2 
arany, 40 ezüst és 165 bronzérmes lett.

A legsúlyosabb gím trófea a 656200 
kódszámú Tornavidéke Vt. (10,52 kg; IP 
207,52) területén, a legmagasabb pont
számú trófea a 658402 kódszámú Máj
pataki Vt. (10,38 kg, IP 213,11) terüle
tén esett.

DÁMSZARVAS: Alárendelt szere
pet játszik a megye vadgazdálkodásában. 
Szabad területen  kisebb létszámban  

állandó jelenléte a Taktaközben, a Tisza 
folyó mentére korlátozódik. Teríték ada
tai igen szerények: 21 egyed, ebből 9 db 
bika, érmes példány nem volt.

ŐZ: Vadgazdálkodási szempontból 
egyedszáma és a teríték nagysága miatt az 
egyik legjelentősebb nagyvadfaj a megyé
ben. A vadfaj teríték adatai az elmúlt 
években növekedést mutattak. A növe
kedés üteme az őz esetében is megállt. 
Az elmúlt idényben 6983 egyed került 
terítékre, melyből 2438 egyed, 35 % volt 
bak. Az őzbak trófeaminősége az élő
hely adottságai alapján változatos, az 
alföldi területek táplálék bősége kedve
zőbb hatással van az agancs felrakásra. 
A bemutatott trófeáknak 9 %a, 218 db 
érmes, 43 arany, 65 ezüst, 110 bronzér
mes volt. Az előző időszakhoz képest a 
trófea minőségében kismértékű javulás 
volt tapasztalható, az aranyérmes trófeák 
száma növekedett. A megyében valaha 
volt legnagyobb tömegű őzbak trófea a 
653200 vadgazdálkodási egység (Mező
ségi Túzok Vt.) területén került teríték
re (735 g; IP 182,60).

MUFLON: A Bükk és a Zempléni 
hegységben található jelentős muf lon 
állomány, ami minőségileg nem a leg
jobb. Az előző vadászidényekhez képest 
a terítékadatok csökkenést mutatnak, 
összesen 501 egyed, ebből 138 db volt 
kos. Az érmes trófeák száma 24, aránya 
17 %, mely nem kiemelkedő. A megyénk 
területén mind több helyen jelenik meg 
a szürke farkas, jelenléte a muflon által 
kedvelt területeken állandónak mond

ható, a jövőben valószínűleg a populá
ció nagyságára (csökkenésére) is hatás
sal lesz. A legnagyobb mufloncsiga a 
659602 vadgazdálkodási egység (Zemp
léni Nagyvadász Vt.) területén esett (89,3 
cm; IP 213,50).

VADDISZNÓ: A vadászok között 
legnagyobb népszerűségnek örvendő 
vadfaj mennyiségi, minőségi paraméte
rének vonatkozásában megyénk előkelő 
helyet foglal el országos viszonylatban. 
A vaddisznó terítékadatai a több éves 
növekedés után megállni, sőt csökken
ni látszanak. Az afrikai sertéspestis meg
jelenése hazánkban a populáció nagysá
gára a jövőben valószínűleg negatívan 
fog hatni. Sajnos jelenlétük állandósult 
a Bükkaljataktaközi vadgazdálkodási táj
egységben, ezeken a területeken vadgaz
dálkodási szempontból nem kívánatos a 
jelenlétük, állományuk drasztikus vissza
szorítása feltétlenül indokolt. Az elmúlt 
évben 14911 db vaddisznó került terí
tékre, melyből 2646 db volt kan, ebből 
érmes 6 %, 161 db. Az érmek megosz
lása: 20 db arany, 52 db ezüst és 89 db 
bronz. A legnagyobb agyar a 651610 sz. 
FTVK vadgazdálkodási egység területén 
került terítékre (26,75 cm; IP 130,85).

A magas gímszarvas és vaddisznó 
populáció jelentős vadkárt okoz, évről 
évre nő a kifizetett vadkár mértéke. A 
vad okozta kár minden évben jelentős 
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feszültséget eredményez a mező és erdő
gazdálkodók, valamint a vadgazdálko
dók között.

APRÓVAD: Az apróvad (mezei nyúl, 
fácán) állományait elsősorban az időjá
rás, valamint a mezőgazdaságilag művelt 
területek mennyisége és minősége, az 
alkalmazott agrotecnika határozza meg, 
ezért a terítékük rapszodikusan változik, 
de hosszútávon az állomány nagyságá

ban csökkenés figyelhető meg. A csökke
néshez még hozzájárul, hogy sok helyen 
a ragadozó gazdálkodás alacsony színvo
nalú, továbbá nehezíti a helyzetet a róka 

immunizáció, valamint új predátor fajok 
megjelenése, mint a vadászható arany
sakál. Elgondolkodtató tény, hogy az 
apróvad csökkenésével párhuzamosan a 
Bükkaljataktaközi vadgazdálkodási táj
egységben  mely jellemzően apróvadas 
terület  elejtett vaddisznók mennyisége 
folyamatosan növekszik.

A mezei nyúl hasznosítási adatai 
továbbra is lényeges csökkenést mutat
nak, a teríték nagysága 1670 db. egyed. 
A fácánteríték nagysága szintén csökke
nő tendenciát mutat, mely 7940 db. Az 
egyedszám csökkenését a nevelt fácán 
kibocsátása sem tudja ellensúlyozni.

VÍZIVAD: A vízi szárnyas vadak 
közül csak a tőkés réce bír nagyobb 
jelentőséggel melyből az elmúlt vadá
szati évben 742 db került elejtésre, meny
nyisége szintén évről évre csökken.

RAGADOZÓK ÉS EGYÉB 
VADÁSZHATÓ VADFAJOK: Az 

apróvadas területeken a ragadozó gaz
dálkodás fontos feladat, mely hozzásegít
het az állomány csökkenésének megállí
tásához. A teríték adatok a róka esetében 

növekedtek 3086 db, aranysakál esetében 
viszont csökkent, 94 db. Az egyéb vadász
ható fajok közül borz (713 egyed) és a 
szarka (1921 egyed) kilövésére a vadgaz
dálkodók az utóbbi időben több figyel
met fordítanak. A balkáni gerle vadásza
ta kedvelt a vadászok körében, terítéke 
1612 db.

Nem őshonos vadfajok közül nyest
kutya 2 db került puskavégre, mosómed
vével a vadászatra jogosultak nem talál
koztak, terítéke nem volt.

Berta Béla

MAROSI ISTVÁN (1944-2018)

Tovább sokaso
dott az „Égi Nim
ródok” társasága, 
mi pedig szegé
nyebbek lettünk 
egy kitűnő vadász
szal, egy megbízha
tó baráttal. 

Nemcsak szű
kebb közössége, de 

az Őt ismerő és tisztelő több száz magyar és 
külföldi vadász is. Hetvenhárom éves korá
ban itt hagyott bennünket Marosi István, a 
kézilabdázásban is kiváló és elsőként világ
válogatottba bekerült magyar sportoló, aki 
mindhalálig ragaszkodott szűkebb pátriájá
hoz és annak varázslatos természeti környeze
téhez, ami fiatalon a vadászat útjára vezette.

Az ismert változások nehéz vajúdásában, 
s nem kis mértékben az Ő emberi és szak
mai kvalitásának köszönhetően megszületett 
a Hangonyvölgyi Erdőbirtokossági Vadász
társaság, aminek tagsága elnökké választotta. 

Ebben a tisztségében is hozta az elvárt 
eredményeket, amit a szakma Nimród Emlék
éremmel ismert el. Kedves Barátunk! Nyu
godj békében!

FARKAS PÁL (1954-2018)

2018. márci
us 11én hosszan 
tartó, méltóság
gal, törhetetlen hit
tel és élni akarás
sal viselt betegség 
után elhunyt Far
kas Pál, Putnok 
egykori tanácselnö
ke, önkormányzati 
képviselője, Bor

sodnádasd jegyzője. Munkája során  többek 
között  ő koordinálta azokat a fejlesztéseket 
és folyamatokat, melynek eredményeképpen 
Putnokot várossá nyilvánították.

Mindezek mellett az erdő csendje, a 
vadászat jelentett számára kikapcsolódást. 
Előbb titkára, majd elnöke lett a Putnoki 
Kossuth Vadásztársaságnak. Munkája elisme
réséül 2008ban Nimród Vadászérmet, 2014
ben B.A.Z. megye Vadászatáért érdemérmet 
kapott. Csapattársaival együtt lelkes és aktív 
szervezője volt az évente megrendezésre kerü
lő Gömör Expo keretein belül megvalósuló 
vadászkiállításnak. Ravatalánál a vadászkürt 
hangja a méltó búcsúzás mellett az erdők, 
és mezők szépsége és titkai előtt is tisztel
gett. Ezt a titkot Pali már tudja. Ég Veled!

KOÓS BÉLA (1921-2018)

97 éves korában 
költözött az örök 
v ad á s zme zők r e 
Koós Béla, a Hegy
hát nagy vadászge
nerációjának szinte 
az utolsó képvi
selője. Sokunkat 
tanított élete során 
természetszeretet
re, emberségre és a 

vadászat szenvedélyére. Béla bácsi együtt élt 
a természettel. Ismerte az erdő minden fáját, 
és minden vadját. Példásan segítőkész volt. 

Ha meghívására mentünk hozzá vadász
ni, már napokkal a vadászat előtt feltérké
pezte a terepet, és pontos információkkal 
várt bennünket. Legnagyobb örömet jelen
tett neki, ha a vadászvendégei megelégedetten 
távoztak. Élete fiatal részében bányász volt, 
de nyugdíjba vonulása után a „Bánvölgye 
MGTSZ”ben vállalt mezőőri feladatokat, 
hogy így is közelebb legyen a természethez. 
Amíg egészsége engedte velünk vadászott. 
Köszönjük ezt Neked! Emléked, tisztességed, 
becsületességed bennünk fog tovább élni. A 
HáromkőBérc VT tagjai békés nyugodalmat 
kívánnak Neked!

El
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VTV.75. § (1) ÉS (2)
BEKEZDÉSÉHEZ:

A korábbi 5%os érték módosult 10%
ra az összes bekövetkezett kár vonatko
zásában, tehát a vadászatra jogosultnak 
a kár 90%át kell megtéríteni.

Természetesen ettől egyezség és bírói 
döntés értelmében eltérő kárviselési meg
osztás is történhet!

VTV.75. § (3)
BEKEZDÉSHEZ:

Fontos része a törvénynek melyet 
korábban nem tartalmazott!  A vadgaz
dálkodónak kiemelt figyelmet kell fordí
tani az éves tervben jóváhagyott vaddisz
nó és gímszarvas elejtési tervszámokra, 
melyek nem teljesülése esetén a követ
kező vadgazdálkodási idényben a bekö
vetkezett vadkár teljes egészét állnia kell 
a vadászatra jogosultnak. Dámszarvas, 
őz, muflon, mezei nyúl, fácán tervszá
mok nem teljesülése esetében a jogsza
bály nem rendelkezik szankcióval vad
kár vonatkozásában!

Megjegyzem, hogy a jelenlegi ASP 
helyzetben a Nébih és a Vadászati Ható
ság esetleges szankciói is a tervteljesí
tés kiemelt figyelemmel kísérését vonják 
maguk után. A törvény későbbi pont
jai pedig ismételten kitérnek a tervszá
mok teljesítésére.

VTV.75. § (4)
BEKEZDÉSHEZ:

Eddig „ismeretlen fogalom” a ter
mészetes önfenntartási érték értelmezé
se, mint a törvény új szövegezéssel bíró 
része a megújuló természeti erőforrás 
és nemzeti vagyonnak minősülő vadál
lomány életfeltételei kielégítésére szol
gál. Ezt egyszerűen értelmezve, amit a 
vad életfeltételeihez felhasznál a mező
gazdaságban és az erdőgazdálkodásban, 
szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföl
dön, az erdősítésben, valamint a cseme
tekertben: a bekövetkezett vadkár 10%a.

 

Va
d
k
á
r figyelemfelkeltő „szemelgetés” a vadászati

törvény vadkárral kapcsOlatOs részeiből!

VTV. 78. §. (1)
BEKEZDÉSÉHEZ:

A törvény ezen része is új elem. Sok
szor problémát okozott, hogy kivel kell, 
esetlegesen kivel lehet a vadászatra jogo
sult részéről vadkár problémával tárgyal
ni. Itt ez a kérdés konkretizálódik, a 
hivatalos kapcsolattartók nevét és elérhe
tőségét a Vadászati Hatósághoz is jelente
ni szükséges, valamint célszerű a vadász
terület határát magába foglaló település 
jegyzőinek is tudomására hozni, esetle
gesen a vadászterületen vadkárral érin
tett földterületek gazdáit is tájékoztat
ni. Célszerű olyan személyt választani, 
aki a mezőgazdasági termelésben jártas 
és „kompromisszumképes”. Emellett a 
vadászati jog gyakorlását úgy kell meg
szervezni, hogy az a föld használatával 
összhangban legyen, valamint a vad álta
li károkozás vagy a károkozás veszélyé
nek észlelése esetén a föld használóját 
haladéktalanul értesíteni kell.

Fontos dolog hogy a vadászatra jogo
sult az erdőgazdálkodáson és mezőgaz
dálkodáson kívül okozott károk meg
előzése érdekében vadveszély esetén az 
út, ill. vasút létesítőjénél, fenntartójánál, 
üzemeltetőjénél saját költségén megfele
lő védelmi berendezéseket létesíthet, pl. 
vadveszélyt jelző tábla! 

VTV.79. § (1)-(4)
BEKEZDÉSEIHEZ:

A földhasználó feladatainak fontos 
részei: köteles együttműködni, vadászatra 
jogosultat értesíteni; erdősült terület szé
létől legalább 5 m szélességben vadkár
elhárítás szempontjából alkalmas kultú
ra létesítése; szakszerű agrotechnológia; 
vadkárelhárító vadászatot segítő beren
dezések kihelyezéséhez hozzájárulni; 
vadállomány kímélő eljárások alkalma
zása; vadkár igényét amennyiben érvé
nyesíteni kívánja, az észlelést követően, 
legfeljebb 15 nap elteltével – az egyes 
növénykultúrákra meghatározott beje
lentési időszakban – köteles azt a vadá
szatra jogosultnak írásban bejelenteni.

VTV. 81.§. (1) – (4A)
BEKEZDÉSEIHEZ:

Fontos hogy a jogszabály úgy ren
delkezik, hogy írásban kell a kár bekö
vetkezését jelezni, DE szóban is kérhe
ti a károsult!

A jogszabály igen szűk határidőket 
ad az eljárásra. Figyelembe véve a kár
szakértők létszámát és területi elhelyez
kedésüket a szakszerű eljárás lefolytatá
sához fegyelmezett hozzáállás szükséges 
minden fél részéről. Az egyezség meghi
úsulása esetén FONTOS, hogy 3 mun
kanapon belül kérhető másik szakértő 
és a termény addig nem takarítható be! 

VTV. 81/B. § (1)-(3)
BEKEZDÉSEIHEZ:

FONTOS! Vadkáralap létrehozása 
egy elkülönített számlán lévő pénz-
ügyi alap, adott vadászati évet meg
előző évben a vadászatra jogosult által 
kifizetett vadkártérítés összegének adott 
vadászati év nov. 1 napjáig elkülönített 
számlára történő befizetése.

A vadkáralapba történő befizetés iga
zolását  a vadászati év nov. 15. napjá
ig  meg kell küldeni a Vadászati Ható
ság részére!

Fontosnak tartom és kérem is a vadá
szatra jogosultakat, hogy fokozott figyel
met fordítsanak erre a témára is, hisz 
több olyan határidőt és feladatot tar
talmaz melynek be nem tartása a vadá
szatra jogosult működésének létét veszé
lyezteti. 

Természetesen segítő szándékkal 
kívántam gondolataimat megosztani, 
mert úgy érzem csak az együttműkö
dő erdész, vadász, gazdász, madarász, 
természetkedvelő emberek tarthatják 
fenntartható gazdálkodásukkal erdeink, 
mezőink sokszínűségét gyermekeink, 
unokáink részére. 

Orosz Zoltán
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k egy Hétvége - két vadásznap
putnok - Fűzérradvány

KÉT VADÁSZATHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZ-
VÉNYT IS TARTOTTAK MÁJUS MÁSODIK HÉTVÉ-
GÉJÉN MEGYÉNKBEN.  

Időben az első, Putnok városában zajlott, ahol jubilált a 
Gömör Expo és Fesztivál, hiszen immáron huszadik alka-
lommal került megrendezésre.

A május 11től kezdődően három napon át tartó prog
ramsorozat részeként az érdeklődők többek között gólyalá
basok látványos szórakoztató műsorát, haditechnikai bemu
tatót, triál extrém bicikli showt, és persze hal és vadételfőző 
versenyt, valamint az elmaradhatatlan vadászati és trófeaki
állítást is megtekinthettek.  A programkínálat mellett a szín
padon fellépett Nagyferó és a Beatrice, Kasza Tibi és a Biki
ni együttes is.

A szombati eseményekkel egyidőben Fűzérradványon a 
kastélykertben is ünnepeltek a zöldruhás vadászok és erdészek, 
ahol szintén jubileumi ünnepségre került sor a X. Vadételfőző 
és Vadásznap alkalmából.

Reggel 9.00 órakor a Bükki Vadászkürtösök szignáljaira 
nyitotta meg kapuit a Károlyi kastély, ami után ünnepélyes 
megnyitó, Hubertus mise, favágó  majd hagyományos vadá
szati módok, mint solymászat, vadászíjászat, elöltöltő fegy
veres vadászat bemutatója zajlott.

Ezen kívül a gyönyörű időben, fejedelmi helyszínre kilá
togatók interaktív vérebes kutyabemutatót, állathang imitáci
ót, majd az est zárásaként Völgyesi Gabi – Unique Akusztik 
koncertjét is megtekinthették.

Tóth Á. Dénes
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a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

az alsó-Gömöri naGyvadas vadásztársasáG (Putnok

térséGe) szakmailaG elhivatott hivatásos vadászt keres!
BőveBB info: Gyurán János +3630/935-1674

Vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően minden 
közfogyasztásra kerülő vad húsvizsgálatához vadkísérő jegy 
alkalmazása kötelező. A vadkísérő jegyet, az elejtő vadász 
bejegyzésein túl, csak az arra feljogosított, képesített vad
húsvizsgáló töltheti ki. 

A megnőtt adminisztrációs terhek miatt, valamint az Afri
kai sertéspestissel kapcsolatos előírások szabályos végrehajtá
sáért a megyében további hivatásos vadászokat, valamint a 
képzés feltételének megfelelő sportvadászokat szükséges „beál
lítani” a képesített vadhúsvizsgáló minősítés megszerzéséért. 

Erre való tekintettel a Vadászkamara az Állategész-
ségügyi hatósággal közösen megszervezi és lebonyolít-
ja az oktatást, illetve a vizsgáztatást.

Az előzetes tárgyalások szerint az oktatás és a konzultá
ció időtartama két nap, majd ezt követően – a felkészülésre 
szánt kb. egy hét elteltével – kerül sor a vizsgára.

A képzés várható időpontja: júliusaugusztus hónapok
ra esik, melynek konkrét időpontjáról a jelentkezőket írás
ban értesítjük.

Bővebb info és jelentkezés:
46/504-125; 30/616-0107

Figyelem!
VadhúsVizsgáló tanFolyam!

vadászvizsga előkészítő tanfOlyam
Vadászszövetségünk,  akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) engedélyével –

a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 15 fő) megfelelően –

2018. JÚLIUS 14-ÉN MISKOLCON
indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás,

kötelező képzését.

elméleti  gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: 
szombat, vasárnap 8.0018.00 óráig 

(5 hétvége, 10 alkalom)

A tanfolyam befejezését követően 23 héten belül Vadászvizsga!
Bővebb információ: 46/504125; 30/2394920


