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l Az OrszágOs MAgyAr VAdászkAMArA B.-A.-z. Megyei TerüleTi szerVezeTe és

A VAdászOk és VAdgAzdálkOdók észAk-MAgyArOrszági TerüleTi szöVeTsége

TiszTeleTTel MeghíVjA önT, hOzzáTArTOzóiT és BAráTAiT A

melyet 2020. február 1-jén

A miskolci egyetem menza épületében rendezünk Meg.
A BálrA jegyVásárlás és infOrMáció:

MiskOlc, TAss u. 18.
Tel: 46/504-125, 30/616-0107

A Báli Belépő díjA szeMélyenkénT: 8.500.- fT

MEGYEI VADÁSZBÁLRA

Vadász
Bál

Vadászkürtös tanfolyamot

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség – megfelelő számú jelentkező esetén –

szervez!
Az előzetes terveknek megfelelően a tavasz folyamán, hetente két alkalommal, délutánonként Miskolcon lennének

a foglalkozások egy hónapon keresztül (összesen 8 alkalom).
A képzés várható költsége: 20eFt

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jelezze felénk részvételi szándékát,
hogy a tanfolyam szervezését elkezdhessük!

Bővebb felvilágosítás: 46/504-125; 30/637-5455

ÚJHELYSZÍN!

Veszettség elleni iMMunizálás!
A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2019. évi 

őszi veszettség elleni országos orális vakcinázási (immunizálá-
si) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, 
2019. október 6. - 2019. október 9. közötti időszakban történt. 

Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi 
főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől számítva 21 napig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el határozatban a 
vonatkozó jogszabályok alapján. 

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés 
céljából a vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab 
rókát vagy aranysakált intézeti vizsgálatra 2019. november 
15-től 2020. február 29-ig kell kilőniük és beküldeniük díja-
zás ellenében.

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

• csOnTOs BélA (TelkiBányA) 30/854-7391
• erdős TAMás (répáshuTA) 20/926-1086
• kAczúr András (TOlcsVA) 30/263-5508
• kOszTrA csABA (edelény) 20/512-6515
• leskó TiBOr (MiskOlc) 30/922-4042

• Mihók isTVán (sárOspATAk) 70/772-7481
• MOnOsTOri BAlázs (nAgyBArcA) 30/699-3418 

• néMeTh szABOlcs (MérA) 20/316-2522
• ruszinkOVics ferenc (felsőVAdász) 70/261-4021

• szABó ádáM (szögligeT) 30/986-2556
• szABOn gáBOr (BánhOrVáTi) 30/995-5095
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s FigyeleM!!! tudniValók a 2020/21. éVre

Vonatkozó Vadászjegy Váltással kapcsolatban

az országos magyar Vadászkamara (a toVábbiakban: Vadászkamara) elnök-
sége döntött arról, hogy a Vadászjegyek formai megjelenése kapcsán áttér 
a régóta igényként megfogalmazott, személyi okmányok méretéVel és kiala-
kításáVal azonos Vadászjegyre, az úgyneVezett „plasztik” kártyákra, Vala-
mint lehetőVé teszi a Vadászjegyek sorban állás nélküli, otthonról történő 
online kiVáltási lehetőségét. 

Döntés született arról is, hogy a 
magyar vadászoknak nem kerülhet több-
letdíjba, költségbe a kártyák kiállítása és 
legyártása, azokat a Vadászkamara költ-
ségvetéséből kell finanszírozni. 

Fentiek miatt a Vadászkamara ügy-
viteli és tagnyilvántartó 
szoftverét szükséges volt 
2020. évre vonatkozó-
an lecserélni. A szoftver 
megújítására, valamint 
arra tekintettel, hogy a 
jövő év folyamán (várha-
tóan 2020. utolsó hónap-
jaiban) zökkenőmentesen 
és díjmentesen cserélhetők 
legyenek a vadászjegyek, 
minden vadásznak ada-
tot szükséges egyeztet-
nie a Vadászkamara illeté-
kes Területi Szervezeténél. 

Annak érdekében, hogy 
az adategyeztetés a legke-
vesebb utánajárással meg-
valósítható legyen, ezt a 
munkát a vadászjegyek 
évenként esedékes érvé-
nyesítéséhez igazította a 
Vadászkamara, azért, hogy 
elegendő legyen egyszer 
felkeresni az illetékes Terü-
leti Szervezetet.

A vadászjegyek 2020. 
január 1-től esedékes érvé-
nyesítésénél (váltásánál) 
tehát arra kell f igyelem-
mel lenni, hogy a Vadászkamara hon-
lapján, a www.omvk.hu oldalon, 2019. 
december 31-ig közzétett adategyezteté-
si lapot kinyomtatva és kitöltve, alá-
írva hozza magával a vadász. Ha ezt 
nem teszi, úgy a Területi Szervezetnél 

a vadászjegy érvényesítés során ter-
mészetesen kitöltheti és aláírhatja az 
adategyeztetési lapot. Megbízott sze-
mélyen keresztüli jegyváltásnál arra 
kell figyelemmel lenni, hogy a hon-
lapról a két tanúval ellátott forma-
nyomtatványt kell kinyomtatni és a 

tanúk adataival és aláírásával együtt 
kell a Területi Szervezetnek átadni.

Ezt követően a vadászjegyváltás a szo-
kásos módon zajlik, még papír alapú 
vadászjegy érvényesítésével zárul. A 

2020. év folyamán a jogszabályi válto-
zások és a gyártási munkálatok figyelem-
bevételével a papír alapú vadászjegyek 
cseréjére is sor kerül, valamint az üte-
mezés szerint 2021. évtől kezdődően 
lehetőség lesz a vadászjegyek otthon-
ról történő, online érvényesítésére is!

Vadászjegyváltással kapcsolatos 
fontos tudnivalók:

Vadászjegyváltás 2020/21. vadá-
szati évre:

- 2020. január 6-tól 2020. február 28-ig
adategyeztetési lap leadása (megbízott 

személy esetén tanúkkal!)
- nyilatkozatok leadása
- hagyományos papír 

alapú vadászjegy érvénye-
sítése

Az új típusú vadászje-
gyek kiadása („plasztik” 
kártya), régiek cseréje:

- 2020. december 31-ig
- a vadásznak ezzel 

további teendője nincs, az 
adategyeztetés alapján pos-
tázzuk a vadászjegyet

- az ezzel járó költsége-
ket a Vadászkamara finan-
szírozza

Online vadászjegyvál-
tás lehetősége:

- 2021. január 1-től

Kérjük a Kedves Vadász-
társak szíves megértését és 
türelmét, valamint, hogy 
lehetőség szerint előre 
kitöltött adategyeztetési 
lappal érkezzenek, ezzel 
gyorsítják a munkát és 
jelentősen csökkentik a 
várakozási időt. 

A vadászjegyváltás időszakáig és 
annak időtartama alatt Vadásztársaink 
a www.omvk.hu honlapon és Területi 
Szervezeteinken keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak a vadászjegyváltás 
menetéről.
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A vérebvezetők számára egyik leg-
aktívabb időszak, a szarvasbőgés után, 
illetve a disznóhajtások közben enged-
jék meg nekünk, hogy röviden összefog-
laljuk azokat a tényezőket, teendőket, 
amelyek egy sebzés esetén az utánkeresés 
sikerességét befolyásol(hat)ják. A cserke-
lő- és lesvadászatok során 5-10%, hajtá-
sok során pedig 20%-nál is magasabb 
lehet a sebzések aránya a terítékre került 
vad számához viszonyítva; előfordult 
már olyan eset is, amikor hajtás végén, 
a terítéken lévő vad 40%-át az utánkereső 
páros hozta be! Vegyük figyelembe, hogy 
mekkora hasznot hajtunk az eredményes 
munkáinkkal:

• megváltjuk az esetleg még élő vadat 
a szenvedéstől

• megmenekül a hús és a trófea
• a sebzőnek nem kell kifizetnie a 

sebzés díját
• a vadászatra jogosult megkapja a 

teljes lődíjat.

A lövés előtt:
• ismerni kell a fegyver kaliberét, az 

alkalmazott lőszer típusát
• vadászterületre indulás előtt min-

dig tegyünk több papírzsebkendőt a zse-
bünkbe

• ismerni kell a vadászvendég 
lőkészségét, korlátait

• meg kell figyelni a lövés kivitele-
zésekor a vadász helyzetét, testtartását

• meg kell figyelni a vad pontos helyét, 
testtartását, az esetleges találatjelzést.

A lövés után:
• a nyilvánvaló sebzések mellett a tisz-

tázatlan kimenetelű rálövések kontrollá-
lása is fontos 

• meg kell figyelni a menekülő vad 
útját és mikéntjét; ha szem elől téveszt-
jük, akkor figyelni kell a menekülés zajára

• mindig gyakorlott, vadászati alkal-
massági vizsgával rendelkező kutyával 
dolgozó utánkeresőt kell hívni

• időjárásálló módon meg kell jelölni 
a vadász helyét és a vad vélt helyét is a 
rálövés pillanatában; rendszeres problé-
ma, hogy nem tudják megmutatni, hon-
nan kell indulnunk…

• a keresés megkezdése előtt kellő 
időt ki kell várni

• a találatra utaló jeleket meg kell 
jelölni

• a jól követhető vérnyomon haladva 
se kövessük tovább a sebzett vadat 200 
méternél, rosszabb esetben az első seb-
ágyból felugrásánál; ha felugrik a kere-
sett vad, tegyünk jelet és azonnal csend-
ben vonuljunk vissza

• lehetőleg ne közvetlenül a vérnyo-
mon haladjunk

• máj darab, háj, csontszilánk, bél-
tartalom, gyomortartalom találása ese-
tén azonnal hívni kell az utánkeresőt

• az utánkeresés megkezdése előtt irat-
kozzunk be, ehhez már az első telefon-
hívás során el kell kérni az utánkereső 
adatait

• lehetőség szerint az utánkeresőt 
kísérje el egy a területet jól ismerő hely-
beli, netán vadász/erdész

• igyekezzünk az utánkereső munká-
ját segíteni azzal, hogy kérésének meg-
felelően cselekszünk

• a terület adottságait ismerve értesít-
sük a vadásztársakat, kint dolgozó hiva-
tásos vadász kollégákat, esetleg a szom-
szédos vadászterület illetékeseit

• az utánkeresők bármikor, éjszaka 
is hívhatók; esti sebzése esetén sem kell 
aggódni a „késői” telefonálás miatt, mert 
célszerű virradatkor, még hűvösben a 
helyszínen megkezdeni a munkát.

Társas nagyvad vadászat:
• már a vadászat szervezésekor cél-

szerű időpontot egyeztetni
• a várható terítéknagyság függvényé-

ben 15-20 nagyvadra célszerű egy kutyás 
utánkeresőt számítani

• az utánkeresőnek is pontos térképre 
van szüksége a terelések, hajtások, lőál-
lások helyzetéről, területhatárról, stb.

A munka végeztével honoráljuk azt 
a fáradságos munkát, amit a vérebve-
zető végzett nekünk. Lássuk magunk 
előtt, ahogyan évekig időt, energiát és 
pénzt nem kímélve tanítja a kutyáját, 
képzi saját magát, utaznak sok kilomé-
tert, hogy aztán minden egyes alkalom-
mal kockára tegyék saját és kutyájuk testi 
épségét. S ne feledjük: az utánkereső nem 
hírmondó, őszintén el lehet, sőt el kell 
neki mondani a sebzés pontos körül-
ményeit. A diszkréció nem csak adott, 
hanem elvárt: az utánkereső munkájá-
nak utólagos kritizálása eredménytelen 
munka esetén nem illendő; ő a hiba 
kijavításán fáradozik, a hiba máshol csú-
szott be...

Végezetül még annyit, hogy soha ne 
feledkezzünk meg az utánkeresés során 
terítékre került vadnak is megadni a vég-
tisztességet. Kapja meg az utolsó fala-
tot és a sebtöretet. Az elejtőnek célsze-
rű a szokásosnál nagyobb töretet adni, 
s diszkréten emlékeztetni, hogy a töreté-
ből illik a jól dolgozó kutya nyaklójába 
tűzni egy kis tölgy vagy fenyőgallyat. S 
ha még kürtszóval is tudjuk búcsúztatni 
a vadat, akkor elmondhatjuk, hogy meg-
adtuk neki a kellő tiszteletet; ne feled-
jük: a vad az életét adta a szórakozásun-
kért cserébe!

Kosztra Csaba, Mihók István
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sa diagnosztikai célból kilőtt Vaddisznók

ártalMatlanítása

A Földművelésügyi Értesítő 2019. 
július 25-i számában megjelent, vad-
disznó ASP új mentesítési terveként 
kiadott 2/2019. számú Országos 
Főállatorvosi (OFÁ) határozat vad-
disznótestek ártalmatlanítására vonatko-
zó része, ill. a NÉBIH Országos Járvány-
védelmi Központ (OJK) 2019. november 
11-i „Kártérítéssel kapcsolatos szabályo-
zás” tárgyú utasítása alapján:

Állománygyérítés céljából diag-
nosztikai vizsgálatra kilőtt vaddisz-
nók teste helyszíni elásással, vala-
mint korábban létesített gödörben 
történő elhelyezéssel alapesetben 
nem ártalmatlanítható, ezzel kap-
csolatos ártalmatlanítási/szállítási 
dij felszámolására, ill. számla alap-
ján történő kifizetésre 2019. novem-
ber 20-i teljesítést követően nincs 
lehetőség.

Kivételes esetben – az elszállítás 
körülményeinek fokozott járvány-
ügyi kockázata esetén – nevezett 
diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó 
testek helyszíni elásással, ill. gödör-
be helyezéssel történő ártalmatla-
nítása a területileg illetékes járási 
főállatorvos engedélyével elvégezhe-
tő. Ez utóbbi esetben ártalmatlanítá-

si díjra a vadászatra jogosult igényt 
nem tarthat.

A kötelező mintavételt követően 
nevezett vaddisznó tetemek ártalmatla-
nítása a korábban igényelt, Mezőköves-
di VG. Zrt. által vadászati telephe-
lyekre kihelyezett műanyag gyűjtő 
edényzetekbe történő elhelyezéssel, 
vagy az alábbi listán szereplő gyűj-
tőhelyekre történő elszállítással tör-
ténhet.

A 23.250,-Ft összegű szállítási 
díj kizárólag nevezett, mellékelt lis-
tán szereplő gyűjtőhelyekre törté-
nő elszállítás esetében számolható 
el szállítási költségként, maximum 
naponta egy alkalommal, azaz érte-
lemszerűen nem vaddisznótesten-
ként.

A diagnosztikai célból kilőtt vad-
disznókra vonatkozó pénzügyi elszá-
molást tekintve, összefoglalva az eddi-
gieket – az előző bekezdésben foglalt 
esettől eltekintve – a kivételesen, eseti-
leg engedélyezett helyszíni elásás vagy 
gödörbe helyezés, valamint a Mezőkö-
vesdi VGZrt. által telephelyükre kihelye-
zett műanyag gyűjtő edényzetekbe törté-
nő állati melléktermék (hulla, hullarész) 

elhelyezés esetében ártalmatlanítási/szál-
lítási díj felszámolására, ill. szám-
la alapján történő kifizetésre 2019. 
november 20-i teljesítést követően 
nincs lehetőség. 

A vaddisznótestekért járó – korcso-
portonkénti ill. ivar alapján különböző  
- állami kártalanítási összeg termé-
szetesen továbbra is elszámolható.

Gyűjtőhelyek listája (2019.11.20.):

1. Mezőkövesdi VG Zrt. Gyűjtő-átra-
kó telep 3400 Mezőkövesd, Határlápa 
dűlő 0225/3. hrsz. Tel.: 30/636-7218

2. Green Wood 2000 Bt. 3525 Mis-
kolc, Mexikó telep 3. Tel.: 30/637-5455

3. Tómelléke Kft.
3754 Szalonna, külterület 0143/2. 

hrsz. Tel.: 20/492-2340
4. Csereháti Kft. 3863 Szalaszend, 

külterület 076/2. hrsz. Tel.: 30/279-9250
5. Sipos Angéla tulajdonos. 3636 

Sajógalgóc, külterület, 041/1. hrsz. Tel.: 
70/284-4763 

Dr. Ujaczki Tibor főosztályvezető
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Él.bizt és Földhiv. Főosztály

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ ASP MIATTI VADDISZNÓ ÁLLAMI KÁRTALANÍTÁSBAN

Afrikai sertéspestis pozitív esetek (2019. december 3.) - piros négyzet: korábbi; kék négyzet: új esetek.
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Az eseményen 7 vadásztársaság kép-
viseltette magát, akik részvételükkel lát-
ványosabbá, színesebbé tették ezt a 
napot. 

• Bori Völgy Vadásztársaság 
• Boldva és Környéke Vadásztársaság
• Bódvavölgye Vadásztársaság 
• Császtai Bors Vezér Vadásztársaság 
• Damak és Környéke Vadásztársaság
• Várdombi Hubertus Vadásztársaság
• Rakacai-tó és Környéke 
   Vadásztársaság 

A rendezvény idén is a traktorosok 
felvonulásával vette kezdetét. Ezt köve-
tően az ökumenikus szertartással egy-
bekötött rendezvényt Riz Gábor, térsé-
günk országgyűlési képviselője nyitotta 
meg, majd Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő köszöntötte a résztvevőket. 
Mindezek után Bánné dr. Gál Bog-
lárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés elnöke osztotta meg üdvözlő 
gondolatait a résztvevőkkel.  

A megnyitót a Vadászkürtösök elő-
adása tette még ünnepibbé, a vadászhim-

nuszt pedig Horváth Dénes előadásá-
ban hallhatták a résztvevők.

A remek idő csak fokozta az egyébként 
is jó hangulatot. Örömünkre nem csak 
szendrőiek, hanem Szendrőből elszárma-
zottak, más településről érkezők is részt-
vevői voltak ennek az eseménynek. A 
meghirdetett főzőversenyre 31 főzőcsa-
pat nevezett vadétel és egyéb ételféleségek-
kel. A süteménysütő versenyre 16 finom 
sütemény érkezett. 12 ízletes lekvárt is 
kóstolhatott a zsűri valamint 23-an nevez-
tek a pálinkakülönlegességek versenyébe. 
A zsűrinek így aztán volt dolga bőven.

A gazdag kulturális műsorok min-
den korosztály számára kellemes élményt 
jelentettek. A Paraszt Olimpiára bene-
vezett csapatok vidám perceket szerez-
tek mindannyiunk számára, nevetésből 
nem volt hiány.

Köszönjük a segítségüket a gazda- és 
vadásznap előkészületeiben, lebonyolí-

tásában közreműködőknek, valamint 
köszönjük a fellépőknek, szakmai kiál-
lítóknak, hogy részvételükkel színesítet-
ték rendezvényünket. Úgy gondoljuk, 
hogy egy ilyen nagyszabású és mások 
által is sikeresnek ítélt rendezvény csak 
közös munkával valósulhat meg. 

Külön köszönet azoknak a támoga-
tóknak, akik anyagi hozzájárulásuk révén 
segítettek abban, hogy rendezvényünket 
színvonalasabb programokkal színesít-
hessük.

Liptákné Spisák Beáta

A SZENDRŐI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVE-
ZÉSÉBEN SZEPTEMBER 14-ÉN MÁR 7. ALKALOMMAL KERÜLT MEG-
RENDEZÉSRE A SZENDRŐI GAZDANAP, 3. ALKALOMMAL PEDIG A 
BÓDVA-VÖLGYI VADÁSZNAP.

VadHúsVizsgáló tanFolyaM!
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 
vadhúsvizsgáló töltheti ki. 

Fentiekre tekintettel a Vadászkamara az Állategészségügyi hatósággal közö-
sen – megfelelő számú jelentkező esetében - megszervezi és lebonyolítja az 
oktatást, illetve a vizsgáztatást.

Az előzetes tárgyalások szerint az oktatás, konzultáció valamint a vizsga 
egy nap alatt lebonyolításra kerül.

A teljes képzés és vizsga díja: 15.000 Ft, mely tartalmazza az oktatá-
si segédanyagot is.

Bővebb info és jelentkezés: 46/504-125; 30/616-0107
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A agancserdő a Hegyközben

tizenegyedik alkalommal tartott 
mustrát az északerdő zrt. a 
bőgési szezonban terítékre került 
gímszarVas bika trófeák bemutatásá-
ra. a hegyközi erdészet által szerVe-
zett programon, senyőn mintegy 130 
agancsot láthattak a szakemberek.

A szépszámú résztvevőt elsőként 
az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója 
köszöntötte. Zay Adorján megköszön-
te a környékbeli vadásztársaságok akti-
vitását, ugyanis csaknem harminc olyan 
bika volt a mustrán, ami nem az erdő-
gazdaság működési területén esett. Beszá-
molt arról, hogy a hibás kilövések száma 
hosszú évek óta idén volt a legkevesebb 
a társaságnál. Bejelentette, hogy az elmúlt 
szezon legjobb hivatásos vadászának járó 
díjat posztumusz a Hegyaljai Erdészet 
gyógyíthatatlan betegségben elhunyt 
munkatársa, Pásztor János kapta.

Pecze István, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal vadászati 
és halászati szakügyintézője a szezont 
értékelve elmondta, hogy 69 vadászte-
rületről 524 trófea bírálatát végezte el 
a vadászati hatóság, csaknem hetvennel 
többet, mint az elmúlt évben. A leg-

nagyobb gímbika 12,48 kilogrammos 
volt, 236,65 pontot kapott a bírálaton. 
Tíz kiló feletti gím három, kilenc kiló 
feletti 11 volt a megyében. Az átlagsúly 
5,28 kilogramm volt, ez kevéssel elma-
rad a tavalyi eredménytől. Kijelentette: 
egyértelműen látszik, hogy a gím élő-
helyeket hódított meg a megyében, a 
korábbi, tradícionálisan szarvasos terü-
leteken pedig növekedett a számuk. 11 
év alatt 3,5-szeresére növekedett a gím-
szarvas teríték a megyében.

Szentléleki Tibor, vadászati osztály-
vezető emlékeztetett, 
hogy az ÉSZAKER-
DŐ Zrt. 8 vadászte-
rületen, mintegy 87 
ezer hektáron foly-
tat vadgazdálkodást. 
A mostani bőgés idő-
szakában 103 gímbi-
ka esett a társaságnál, 
a trófeák átlagsúlya 
5,36 kilogramm, az 
érmes arány pedig 
37,9 százalék. Az 
elmúlt 11 évben ez 
a második legjobb 
eredmény. Hét ezüst-

érmes bikát hoztak terítékre, a legna-
gyobbat a Hegyaljai Erdészet területén, 
ami 8,5 kilogrammos trófeát viselt, és 
192 pontot kapott a bírálaton.

Végül Zay Adorján gratulált 
Rimaszécsi Lászlónak, a Zrt. kerület-
vezető erdészének, aki a megyei korong-
lövő bajnokságon első-, az erdőgazdasá-
gok között rendezett országos kombinált 
lövészeten egyéniben második helyezést 
ért el.

Szentléleki Tibor

KEDVES VADÁSZTÁRSAK!

ezúTOn köszönjük Meg Minden VAdásznAk, Aki szeMélyi jöVedeleMAdójA 1%-áVAl TáMOgATTA

A VAdászszöVeTség TerMészeTVédelMi TeVékenységéT. kérjük ezéVBen is TáMOgAssA A 2019. éVi AdójA 1%-ánAk felAjánlá-
sáVAl TörekVéseinkeT, MunkánkAT. TáMOgATásánAk MegVAlósíTásáhOz Az szükséges, hOgy A szeMélyi jöVedeleMAdó BeVAl-

lásáBAn TAlálhATó rendelkező nyilATkOzATOn A kedVezMényezeTT AdószáMánál A 19066754-2-05 száMOT,
A kedVezMényezeTT neVénél pedig A VAdászszöVeTség-eT TünTeTi fel.



2020 JANUÁR

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

FEBRUÁR

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

w

w

VJÚLIUS

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

AUGUSZTUS

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

SZEPTEMBER

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

OKTÓBER

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

w

w

w w
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w

w
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VADÁSZATI IDÉNYEK!
Vadfaj / korcsoport III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímszarvas, golyóra érett bika

Gímbika

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Dámszarvas, golyóra érett bika

Dámbika

Dám tehén, ünő

Dám borjú

Őzbak 15

Őz suta, gida

Muflonkos

Muflon juh, jerke

Muflon bárány

Vaddisznó kan, koca, süldő, malac

Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú

Mezei nyúl

Üregi nyúl

Fácánkakas

Fácántyúk

Fogoly

Nyári lúd

Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd

Tőkésréce 15

Szárcsa

Erdei szalonka VADÁSZATI IDÉNY NÉLKÜL

Örvös galamb, balkáni gerle 15

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó

FEBRUÁR

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

MÁRCIUS

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

ÁPRILIS

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

MÁJUS

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

JÚNIUS

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

w w
w

w

w

w 

w 
w 

w

VNOVEMBER

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

DECEMBER

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

w w

w
w
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Az idei évben a szarvasbőgés a megye 
minden területén a szokottnál kicsit 
korábban indult.   Szeptember máso-
dik hetének végén már megyeszerte jó 
bőgésről számoltak be a vadászterületek. 
A főbőgés időpontja a megszokotthoz 
képest néhány nappal korábbi időpont-
ra esett és a szeptember 23. napját köve-
tően a szarvasbőgés intenzitása napról 
napra csökkent.

A vadászati hatóság október 17. nap-
jáig 69 vadászterületről 524 darab gím-
szarvas bika trófeabírálatát végezte el. 
Az elvégzett bírálatok száma közel 70 
darabbal haladta meg az előző év azonos 
időszakában bemutatott trófeák számát.

A legnagyobb trófeával rendelkező 
gímbikát a Bordrogközi Safari Vadásztár-
saság területén ejtették el a Zemplén-bod-
rogközi tájegységben. Az Országos Tró-
feabíráló Testület által elvégzett ismételt 
bírálatot követően a trófea súlya 12,44 
kg, a nemzetközi pontszáma 236,75.

Az elejtett gímbikák átlagsúlya 5,28 
kg, ez 7 dekagrammos csökkenést mutat 
az előző évhez képest. Az elejtett gím-
bikák 59,5 százaléka középkorú, az idős 
bikák aránya összesen 4 % (21db) a tel-
jes elbírált mennyiséghez viszonyítva. 

Nézzünk egy kis összehasonlítást, 
amelyben az előző üzemtervi ciklus kezdő 
évét, a 2017-es vadgazdálkodási évet vet-
tem alapul, ehhez hasonlítva az előző 
2018-as vadgazdálkodási évet. Mindkét 
évben a teljes vadgazdálkodási év teríték-
adatait hasonlítottam össze.

A 2007-es vadgazdálkodási évben az 
elejtett gímszarvasok mennyisége 1534 
darab volt, amelyből a gímbikák száma 
419 darab. A vizsgált 12 vadgazdálkodási 
év alatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben elejtett gímszarvasok száma három 
és félszeresére, 5160 darabra emelkedett. 
Az elmúlt évben trófeabírálatra bemu-
tatott gímszarvas bikák száma elérte az 
1045 darabot.

A 10 kilogrammot meghaladó gímbi-
kák számában jelentős emelkedés nem 
tapasztalható, a 2007-es vadgazdálkodá-
si évben 2 darab elejtet gímbika viselt 
10 kilogrammot meghaladó trófeát. A 
10 kilogramm fölötti trófeát viselő gím-
bikák száma a vizsgált időszakban 2-5 
darab között változott. Jelentős mennyi-
ségi emelkedés a 6-8 kilogramm közöt-

ti agancsot viselő bikák kategóriájában 
tapasztalható. Az eltelt tizenkét vad-
gazdálkodási évben az idős gímszarvas 
bikák aránya a teljes elejtett mennyiség-
hez viszonyítva 4 százalékról 2,1 száza-
lékra „csökkent”, a gyakorlatban nem 
változott.

A számadatok alapján megállapít-
ható, hogy az eltelt 12 vadgazdál-
kodási évben a megyében élő gím-
szarvas mennyisége többszörösére 
emelkedett. A terítékre kerülő gím-
szarvas bikák 55-60 százaléka a közép-
korú korosztályból került ki, az elejtett 
idős korosztályú bikák százalékos aránya 
jelentősen nem változott, annak ellenére, 
hogy a vadászterületeken élő gímszarvas 
mennyisége jelentősen emelkedett. A fel-
sorolt tények alapján a korosztály szabá-
lyozás és állomány szabályozás terén van 
még tennivalójuk a megyében gazdálko-
dó vadászatra jogosultaknak.

A bemutatott adatok a megye egé-
szét minősítik, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy néhány vadászterület vonat-
kozásában, a kitartó szakmai munkának 
köszönhetően ne születtek volna kiváló 
eredmények az elmúlt években. A gím-
szarvas állományának jelentős mennyisé-
gi emelkedése a megye mind a 122 vadá-
szatra jogosultját érinti, míg kiemelkedő 
eredmények csak 5-10 vadászterület ese-
tében mutatkoznak meg.

Egyre gyakrabban ejtenek el a megye 
nem kifejezetten szarvasosnak mondott 
vadászterületein kiváló trófeát viselő gím-
szarvas bikákat. Ezeken a szarvas által 
újonnan meghódított területeken az állo-
mány sűrűség még alacsonynak mondha-
tó. Az elmúlt években több alkalommal 
ejtettek el kiemelkedő nagyságú trófeá-
val rendelkező gímbikát a Cserehát déli 
részéren, valamint a Bodrogközben. Ezzel 
szemben a tradicionálisan szarvasos terü-

leteken egyre ritkábban sikerül tíz kilo-
grammot meghaladó trófeát viselő gím-
szarvas bikákat elejteni, annak ellenére, 
hogy a gímszarvas állományának nagy-
sága sokszorosára nőtt. Öt évvel ezelőtt 
megkezdődött egy olyan folyamat, amely-
nek eredményeként ezekről a területekről 
egyre gyakrabban hoznak trófeabírálatra 
olyan gímszarvas bikákat, amelyek tró-
feája 8-10 éves korra csak 5-6 kilogram-
mot ér el. Közös ezekben az egyedek-
ben az, hogy a koponya hossza 43-46 
centiméter, illetve zsigerelt testtömegük 
85-110 kilogrammot ér csak el. Az említett 
területeken egyre gyakrabban ejtenek el 
olyan fejletlen gímszarvas borjakat, ame-
lyek zsigerelt testtömege december-január 
hónapra 25-30 kilogramm körül alakul.

A vadászterületen élő vadállomány 
sűrűsége összefüggést mutat az adott 
vadfaj átlagos testméreteivel. Elképzel-
hető, hogy a megyénkben élő gímpo-
puláció sűrűsége néhány vadászterüle-
ten elérte azt a szintet, amikor a magas 
állománysűrűség már komoly negatív 
hatással van a populáció egyedeinek 
kondíciójára, testméreteire. A megyé-
ben gazdálkodó vadászatra jogosul-
taknak dönteniük kell minőségi vagy 
mennyiségi vadgazdálkodást kívánnak 
folytatni a megye vadászterületein élő 
gímszarvassal.

Pecze István

2019.

IP Súly Érem Vadászterület

1. 236,75 12,44 kg A Bodrogközi Szafari Vt.

2. 221,71 10,44 kg A Magita Bérkilövő Vadásztársaság

3. 210,18 9,45 kg A ANPI - Bodrogzug

4. 208,83 10,39 kg E Csereháti Hrabina Vt.

5. 207,4 9,32 kg E Kánói Vt.
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b.-a.-z. Megyei szerVezetének Hírei

2019.08.31-én Bükkzsércen került 
megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Vadásznap. Az ünnepélyes 
megnyitón ismét a Diana Vadászhölgy 
Klub megyei szervezetének képviselői 
kísérték a zászlót, majd a nap folyamán 
a szokásoknak megfelelően gyermekfog-
lalkoztatóval vártuk a kicsiket a sátrunk-
ban. Ezalatt párjaink közreműködésé-
vel a bográcsban elkészült az ebéd. Új 
vadászhölgyekkel is megismerkedtünk, 
akiket sorainkba invitáltunk. 

A Helikon Kastélymúzeum Vadászati 
Múzeuma szeptember 14-én immár nyol-

cadik alkalommal rendezte meg a Fes-
tetics Trófeaszemlét, amely egyben a 
Vadászati Kultúra Ünnepe is. Ez alakom-
ból újabb megtiszteltetés érte megyei klu-
bunkat. A VKE által alapított Hubertusz 
Kereszt arany fokozatának kitüntetését 
vehette át Baló Attiláné megyei klubel-
nök, a borsodi Vadászhölgy Klub eredmé-
nyes munkájának szervezéséért, az ifjú-
sági programok keretében lebonyolított 
Baskói Vadásztáborban végzett több éves 
munkájáért. Ez a kitüntetés a klub vala-
mennyi tagjának szól, hiszen az aktív, 
tettre kész hölgyek segítsége nélkül nem 
lehetne eredményes munkát végezni.

2019. október 25-26-án a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóságának jóvoltá-
ból a kerekegyházi Kunsági Major-
ban került megrendezésre a Diana 
Klub Országos Szakmai Konferenciája, 
melyen hat borsodi klubtag vett részt. 
Az előadásokon bepillantást nyerhet-
tünk ennek az igazán egyedülálló terü-
let kezelésének mindennapjaiba, a túzok-
védelmi program feladataiba. Látogatást 
tettünk a Naprózsa Erdei Iskolában, 
majd közel 5 kilométeres séta közben 
megtekintettük a záródott pusztai gye-

peket, felmásztunk a buckavidék legma-
gasabb pontjára és elsétáltunk a még 
nem záródott, mozgó homokbuckák 
vidékére is. 

Az idei évre tervezett programjain-
kat maradéktalanul sikerült megvalósí-
tani. Már csak a családi kirándulás lebo-
nyolítása van hátra, melynek szervezése 
folyamatban van. 

Köszönetemet fejezem ki valameny-
nyi aktív klubtagnak, akik segítettek jól 
sikerült programjaink szervezésében és 
lebonyolításában. 

Továbbra is várjuk a természetkedve-
lő lányokat-asszonyokat, a vadászfelesé-
geket és a megyében aktívan vadászó 
hölgyeket sorainkba.

Baló Attiláné

A Magyar Vadászíjász Szövetség új vezetőséget választott. 
A közgyűlés Baló Attila vadgazda mérnököt választotta a 
Szövetség új elnökének, aki a vadászíjászat elkötelezett híve 
immár 30 éve.

A megújult Szövetség célul tűzte ki a vadászíjász egyesü-
letek és tagságuk társadalmi összefogását, érdekeik feltárását, 
közvetítését, képviseletét és érdekvédelmét. Ez természetesen 
egyben azt is jelenti, hogy örömmel fogadunk soraink közé 
még több vadászíjász- és íjászegyesületet, vadásztársaságot, akik 
a céljainkkal egyetértenek és közelebb szeretnének kerülni a 
vadászíjászathoz, vagy úgy érzik, hogy jelenlétükkel kívánják 
támogatni a magyar vadászíjászatot. 

Fontos számunkra a vadászíjászat ősi hagyományának meg-
ismertetése, mely során támogatást és útmutatást kívánunk 
nyújtani a vadászíjásszá válás rögös útján. Szoros együttmű-
ködést szeretnénk kialakítani állami és társadalmi szervezetek-
kel, oktatási intézményekkel.

Céljaink között elsődleges, hogy elősegítsük a vadászat tár-
sadalmi elfogadását, valamint minél szélesebb tömegek számá-
ra biztosítsunk tiszta forrást az íjjal történő vadászat megisme-
résére, az esetleges tévhitek eloszlatására.

További információ: Sárosi Péter szóvivő +36309247885

Va
d
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sz
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á
sz Megújult a Magyar Vadászíjász szöVetség
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MEDVE JÓZSEF (1954 -2019)

Medve József vadász életútját 1984-
ben kezdte bérkilövőként.  1988-ban 
felvételt nyert az akkori Miskolci Dózsa 
vadásztársaság soraiba, amely későb-
bi átalakulás után Harica Völgye Vt-re 
változtatta a nevét. Mindig a közösség  
motorja volt. Hamar beválasztották az 
intéző bizottságba ahol a titkári fel-

adatokat látta el több évtizeden keresztül egészen haláláig. 
Minden évben szervezte a vadásztársaság családi majálisát, 
amik mindig jó hangulatú események voltak. Rendszeresen 
megtartott tavaszi vadászbál főszervezője is Ő volt, nyaká-
ba véve  a közösség szórakozásának a megszervezését. A 
fiatalok nagy  pártolója volt, akiknek a vadászat szépségeit 
ecsetelte hol komoly szóval, hol érdekes történetekkel. Fiát 
is vadásszá nevelte. Pár évvel ezelőtt unokájával együtt elvé-
gezte a megyében szervezett vadászkürtös tanfolyamot, ami-
nek köszönhetően jó néhány alkalommal haláláig a vadász-
társaság közös vadászatain is élvezhettük kürtös tudásukat.

 A vadászkürt most Őérte szól, nyugodjon békében!

BÍRÓ SZABOLCS (1941-2019)

Bíró Szabolcs harminc éven át bányá-
szati szakemberként dolgozott. Végigjár-
ta a fokozatokat, így előbb üzemvezetői, 
aztán főmérnöki, legvégül pedig igazgatói 
kinevezést kapott. Cserehát térsége régóta 
közel állt hozzá, itt lépett be a Kazincbar-
cikai Üzemek vadásztársaságba 1974-ben. 
Pár évvel később, 1980-tól a társaság elnö-

ki teendőit is ellátta. Később a társaság jogutódjaként működő 
Baktakéki Hubertus Vadásztársaságban is elnökként tevékeny-
kedett, így összesen harmincöt éven keresztül. Elnöki teendőit 
nagy odaadással, elkötelezettséggel végezte, nagyon jó társasági 
ember volt, imádta a természetet. Nyéstai lakásában számtalan 
vendég megfordult, mert számára a vadászat mellett fontos volt 
a társasági élet és a barátság egyaránt. Vadászati, vadgazdálkodói 
tevékenységét 2013-ban Hubertus kereszt aranyfokozatú, 2015-
ben pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért Érdem-
éremmel is kitüntették! A búcsúzás mindig nehéz. Kedves 
Szabolcs  -  Elnök Úr, nyugodj békében!

Az égi vadász magaslesen megpihen, – gyönyörködik csak!

a Vadászkamara megyei szerVezete 
noVember 21-én, a miskolci egyetem 
menza épületében szakmai konferen-
ciáVal egybekötött sportVadász osz-
tályülést tartott.

Minderre azért került sor, mivel a tiszt-
újító küldöttválasztás óta eltelt két év, 
így a vadászkamarai törvény és az alap-
szabály értelmében a sportvadászoknak 
osztályülés formájában kellett beszámol-
niuk az eltelt időszak eseményeiről. Ezt 
a beszámolót az előírásoknak megfele-
lően, Nagy András sportvadász alelnök 
és az osztály tagjai tették meg.

Az ismertetőn többek között elhang-
zott, hogy a kamarai szervezet a két év 
során 25 alkalommal szervezett Állami 
Vadászvizsgát, melyekre 342 fő jelent-
kezett. Képesített vadhúsvizsgáló kép-
zésen az elmúlt év során 50 fő szerzett 
bizonyítványt. A két év során 6 alka-
lommal került megrendezésre a vadász-
kutyák vadászati alkalmassági vizsgája.

A megyei szervezet testületei, figye-
lemmel az alapszabályi előírásokra, és 
azok maradéktalan betartására, az ügy-

rendjük szerint, a szervezeti-működési 
rendszernek és az üléseken a meghirde-
tett napirendi pontoknak megfelelően az 
évek során megtartották üléseiket, azon a 
megye vadásztársadalma érdekében meg-
hozták döntéseiket. Szakmai érdekképvi-
selet keretében az elmúlt két év sokirányú 
kötelezettséget rótt a megyei szervezet-
re is. Ezek közül a három legfontosabb 
területet, az Afrikai Sertéspestis, a táj-
egységi tervezés és a vadkár témája volt. 

A közfeladatok zavartalansága és a tör-
vényes szervezeti működtetési rendszer 
mellett az elmúlt években is sokszínű, 
és sokakat megérintő vadászati közélet 
aktivitást sikerült kialakítani. Mindezek 
mellett a kamarai szervezet közel kétéves 
gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil és 
zavartalan. A köz- és egyéb, küldöttgyű-
lés és vezetőség által meghatározott fel-
adatokat, az elvárt bevételeket teljesítette 
a szervezet, a bevételek fedezték a kiadá-
sokat és növekedett a szervezet eszkö-
zeinek állománya is. Mindezek mellett 
egy tartalmas és eseménydús évet tudhat 
maga mögött a Borsod megyei területi 
szervezet úgy, hogy a záró pénzkészlet 
a nyitóhoz képest jelentősen emelkedett.

A beszámolót követően a konferen-
cián Bartucz Péter, a Nyírerdő ZRt. 
Gúthi Erdészetének nyugalmazott igaz-
gatója szólt a hosszútávú vadgazdálko-
dás lehetőségeiről, majd Ifj. Bóta István, 
a Nimród vadászújság természetfotósa, 
„Fényképezőgép a vadgazdálkodásban” 
című előadásával kötötte le a résztve-
vők figyelmét.
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FigyeleM! dúVadgyérítési Hét!

2019. év novemberétől a Magyar fegy-
ver engedélyügyi tevékenységet végző 
rendőrhatóságok bekapcsolódtak az IMI 
rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy az unió-
ban vásárolt lőfegyverek behozatala, illet-
ve unióba történő értékesítése csak a fenti 
rendszerben történő rögzítést követően 
engedélyezhető, illetve történhet meg.  

De mi is az az IMI?
Belső piaci információs rendszer 

(Internal Market Information System), 
az Európai Bizottság által kifejlesztett és 
működtetett biztonságos online eszköz.

Az EU és az EGT-államok (azaz az EU 
tagállamain túl Izland, Norvégia, Liech-
tenstein) közigazgatási rendszerei közöt-
ti gyors, biztonságos kommunikáció és 
információcsere fóruma. A rendszer 
célja az adminisztratív terhek csök-
kentése, valamint a hatékonyság és az 
eredményesség erősítése a tagállamok 
közötti napi együttműködésben.

Az EU 2019/686 felhatalmazáson 
alapuló rendelete előírja: - az informá-
ció csere szükségességét, az információ 
tartalmát, az információcsere kötelező 
helyszínét (IMI rendszer).  

A határozat tartalmazza a tűzfegy-
verek Unión belüli transzferére vonat-
kozó információcserékkel kapcsolatos 
rendelkezéseket és meghatározza a rele-
váns igazgatási együttműködési ren-
delkezések végrehajtásához szükséges 
alapvető technikai funkciókat és eljáráso-

kat (dokumentum feltöltés, információ 
továbbítás, nem engedélyköteles lőfegy-
verek jegyzékének tárolása, megosztása).

a modulban megjelenő információ-
csere-típusok:

•  Előzetes hozzájárulásról szóló értesítés
•  Transzferengedélyekről szóló értesítés

     
transzferengedélyekről szóló érte-
sítés küldése

A tűzfegyver helye szerinti tagállam (a 
feladás helye szerinti tagállam) illetékes 
hatósága, ha a tűzfegyver másik tagállamba 
történő szállítása céljából „kísérőokmányt 
bocsát ki”, köteles erről tájékoztatni azt a 
tagállamot, ahová a tűzfegyver szállítása 
irányul (a rendeltetési hely szerinti tagál-
lam), valamint a tranzittagállamot. 

az imi rendszeren küldött értesítés-
nek tartalmaznia kell:

•  a) a feladás helye szerinti tagállam, a 
rendeltetési hely szerinti tagállam és 
adott esetben a tranzittagállam(ok) 
nevét

•  b) a transzferengedély vagy a kísérő-
okmány keltét (kibocsátás dátuma), 
a lejárat dátumát (érvényességi idő 
lejárta) és nemzeti hivatkozási számát

•  c) a tűzfegyvert megvásárló vagy meg-
szerző személy adatait

•  d) adott esetben a tűzfegyver eladó-
jának/birtokosának adatait  

•  e) a transzfer tárgyát képező tűzfegy-
verek teljes számát vagy a lőfegyver-
darabok számát

•  f) transzferindítás napját, az érkezés 
várható időpontját
   
A transzferengedélyről szóló érte-

sítés kibocsátása előtt a tűzfegyver 
helye szerinti (feladás helye) tagállam 
illetékes hatóságának ellenőriznie kell, 
hogy kapott-e előzetes hozzájárulásról 
szóló IMI értesítést attól a tagállamtól, 
amelynek területére a szállítás (transz-
fer) történik.

az előzetes hozzájárulás az imi-n 
érkezett meg: 

A (feladás helye) szerinti tagállam ille-
tékes hatósága feltölti az IMI-be a transz-
ferengedély vagy a kísérőokmány máso-
latát, majd a hatóság által az IMI-ben 
rögzített adatokkal együtt  megküldi az 
első tranzit-tagállamnak, ha nincs tran-
zit-tagállam, akkor a rendeltetési hely 
szerinti tagállamba, a transzfer (szállí-
tás) előtt.

az előzetes hozzájárulás nem az 
imi-n keresztül érkezett meg:

A feladás helye szerinti tagállam tölti 
fel az IMI-be az általa más forrásból meg-
kapott előzetes hozzájárulási okmány 
másolatát.

Bogacskó József

2020. február 8-15. között dúvadgyé-
rítési hetet rendezünk a B.-A.-Z. megyei 
vadászatra jogosultak részére!

Bővebb információ: későbbiekben 
a borsodivadasz.hu honlapon illetve a 
területileg illetékes Tájegységi fővadá-
szoknál!

Regisztráció: info@borsodivadasz.hu

Záró rendezvény: Kemely és Vidéke 
Vt. területén, Belegrád környékén 2020. 
február 15-én.
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Az idei évben október 25-én rendezte 
meg már harmadik alkalommal a Cse-
rehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés, a 
tagszervezeteinek vadászterületein elej-
tett gímbikák agancsainak trófeaszemlé-
jét Szuhafőn. Az Aggtelek-Cserehát Vad-
gazdálkodási Tájegység 20 éves vadászati 
ciklusára újonnan alakult/átalakult és 
birtokba került vadásztársaságai közül 
a Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesü-
lés 5 alapító vadászatra jogosulttal ala-
kult, és amikor felfedtük jobbító szán-
dékunkat, céljainkat és törekvéseinket, 
csatlakozott még 3 szomszédos jogosult, 
összesen több mint 30 ezer hektár „egy-
befüggő”, jellemzően nagyvadas jellegű 
vadászterületet lefedve. A „nagy” vadgaz-
dálkodási egységek fogalma hellyel-köz-
zel már csupán a múlté, a területek fel-
aprózódtak, de miért ne lehetne akár 
több tízezer hektárnyi vadászterületet 
is egységes vadgazdálkodási elvek alap-
ján kezelni. Ennek jegyében jött létre a 
Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés. 
Az egyesülésünk két induló fonalat mar-
kolt meg, amiből az egyik az okszerű, 
előremutató és közös vadgazdálkodási 
elvek alkalmazása, a másik fonál a vadá-
szati kultúra ügye. A Szuhafői Földtu-
lajdonosi Vadásztársaság elnöke Kocsis 
István és családja ez évben is rendelke-
zésünkre bocsájtotta a III. Trófeaszem-
lénk megtartásához Szuhafőn, a Kocsis 
Vendégház mögött található monumen-
tális fedett, de mégis nyitott épületét, 
ami nagyon méltó helyszínt biztosított a 
mustránknak. Hagyományteremtő szán-
dékkal hoztuk életre és kicsit másabb for-
gatókönyv szerint bonyolítjuk le a tró-
feaszemléinket, mint amit ennek előtte 
„megszokhattunk”. Kifejezett szándé-
kom volt, hogy tegyük az eseményt sok-
kal inkább személyesebbé, remélve, hogy 
ezáltal is mélyebben hathat a szakmai üze-
nete. Örömömre szolgált hallani a sok 
és véget érni nem akaró örömteli baráti 
beszélgetéseket, és megtapasztalni, hogy 
az erre kitalált tematika nagyon pozitív 
fogadtatásra talált az előző években is. 
Selyem szalaggal elkerítve és elzártan vár-
ták a kiállított trófeák a megnyitó ceremó-
niát, amelyet Hercsik István, az Őrhegy 
Földtulajdonosi Vadásztársaság elnöke, 

az Egyesülés ötletgazdája nyitott meg. A 
vadászterületek kódszámainak növekvő 
sorrendjében kerültek elhelyezésre egy-
mást követve a közel 50 agancsból álló 
gímbika trófeák. Egyesülésünk elhatároz-
ta, hogy az állomány javítás egyik alap-
vető feladata a szelektáló vadászat, vala-
mint a korosbítás, és kimondtuk, sőt 
tartjuk is magunkat ahhoz, hogy a 20 
éves ciklus első három évében (2017/18 – 
2019/2020) nem ejtünk el koronás agan-
csot viselő gímbikát. Akik részt vettek 
a szemlénken saját szemükkel is láthat-
ták, hogy a vadászaink szinte kivétel nél-
kül tartották magukat a saját szabálya-
inkhoz. Szuhafőn, ebben a kivételesen 
impozáns környezetben, ezeket az iga-
zán szakmai szempontok alapján válo-
gatott agancsokat nézve büszkeséggel 
tölt el, hogy ennek a csapatnak a része-
se lehetek, akik büszkék arra, hogy tet-
tek és tenni is fognak a vadállományuk 
előre meneteléért. Minden ebben részt-
vevőnek teljes szívvel kívánok köszöne-
tet mondani ezúton is. 

A céljainkkal összhangban a vadá-
szati kultúra ápolása ismét fontos sze-
repet kapott a trófeaszemlénken és a 
mustrát követő szakmai előadásokon is. 

A Kocsis Vendégház éttermében első-
ként Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy 
Klub kialakulásáról és fejlődéséről tartott 
beszámolót, ezt követően dr. Németh 
Balázs, a magyar fegyvergyártás történe-
téről tartott prezentációt, majd harma-
dikként Hidvégi Béla világvadász nepá-
li vadászatáról néztünk meg saját filmjét 
és hallhattuk élménybeszámolóját, majd 
egy újabb trail levetítésével ültetett újabb 
magvas gondolatokat a fejeinkbe, ami 
tovább erősítette bennünk, hogy van 
még előttünk tennivaló! 

Csodálatos érzés volt látni azokat 
a csillogó tekinteteket, amikor vadász-
társaságaink tagjai, vendég vagy éppen 
bérvadászai egy ilyen megemelkedett 
hangulatú rendezvényen és ilyen díszes 
társaság előtt tudtak beszámolni a bőgés-
ben szerzett vadászélményeikről. Ezek a 
momentumok tudták sokkal személye-
sebbé tenni ezt a saját magunk számá-
ra kiemelkedő fontosságú eseményt, és 
ezek miatt mondhatjuk magunkénak ezt 
a VADÁSZÜNNEPET. 

Galambos Kálmán 
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le csereHát Vadgazdálkodásáért egyesülés

iii. tróFeaszeMléje



15

Vadász hírmondó

29. évfolyam  3. szám

3528, Miskolc
Kisfaludy u. 37.

Nyíregyháza,
Tünde u. 20.

www.vadaszwebshop.hu

A lőszerek ára sem lehet kifogás...

Most minden golyós- és sörétes
lőszer 10% kedvezménnyel
vásárolható meg üzleteinkben!

Az akció 2020.01.30-ig tart!

...minden, ami a vadászathoz kellhet...

BELŐTTÜK A JÓ ÁRAKAT!



felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • tel.: 46/504-126 • megjelenik 4500 példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

Vadász hírmondó

Vadászjegy érVényesítés

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, Miskolcon
a Tas u. 18. szám alatti székházában, 2020. január 6-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 15.00, Pénteki napon nincs ügyfélfogadás.

FONTOS! A VADÁSZJEGY KIVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
TUDNIVALÓKAT ÚJSÁGUNK 3. OLDALÁN OLVASHATJÁK!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával: - vadászjegyét - személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját - 
adategyeztetési lapot és nyilatkozatot - fegyvertartási engedélyét

AZ ÉRVÉNYESÍTÉS DÍJA:

- kamarai tagdíj: 4.000 Ft (70 év felett díjmentes)
- vadászjegy: 20.000 Ft

- vadász felelősségbiztosítás: alapdíjas: 1.000 Ft
        emeltdíjas: 2.000 Ft (arányban áll a szolgáltatással)

A VÁLASZTOTT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJÁN
A VADÁSZJEGY ÁRA KOMPLETTEN:

25.000 Ft vagy 26.000 Ft.

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett -
lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a

30/616-0107 telefonszámokon.

FIG
YEL

EM
!!! FIGYELEM!!!

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
2020. JANUÁR 11-TŐL!

Vadászszövetségünk - akkreditált képzésben – a jelentkezők igényeinek,
illetve létszámának (min. 15 fő) megfelelően – Miskolcon indítja

a jogszabály által előírt, vadászvizsgát
megelőző 100 órás, kötelező képzését.

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!

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920

DIÁKOKNAK

10% KEDVEZMÉNY


