
A tArtAlomból

VAdásznApi rendezVények

ifjúsági VAdásztábor

megyénk őzgAzdálkodásA

2019. SZEPTEMBER
29.  2. szám

Fotó:Blaumann Ödön

vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége
és az országos magyar vadászkamara b.-a .-z . megyei területi szervezete l apja



VadászVizsga előkészítő tanfolyam
2019. noVemberében

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben – a jelentkezők igényeinek, illet-
ve létszámának (min. 15 fő) megfelelően – 2019. novemberében 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

A fácánhúsnak nagyon alacsony a zsírtartalma, ezért sütéskor pármai sonkával 
terítjük be, hogy megóvjuk a kiszáradástól. A póréhagymás lencsével együtt sütve 
egészséges, finom fogás.

A RECEPT HOZZÁVALÓI (4 SZEMÉLYRE)
• 4 kiskanál dijoni mustár • 20 dkg póréhagyma felkarikázva • 1 db vörös-

hagyma négyfelé vágva • 1 gerezd fokhagyma összezúzva • 0.5 db narancs félbe-
vágva • 7.5 dkg aszalt sárgabarack, mindegyik négyfelé vágva • 6 dl csirkealaplé 
lehetőleg házi (ízlés szerint) • 2 db fácán • 2.5 dl száraz almabor • 4 db friss 
zsályaágacska • 4 db vékony szelet pármai sonka • 22 dkg zöld lencse • 2 db 
friss kakukkfűágacska

A DÍSZÍTÉSHEZ
• 1 db narancs négyfelé vágva • friss kakukkfű- és zsályaágacskák

ELKÉSZÍTÉS
A sütőt 200 °C-ra előmelegítjük. A fácánok hasüregébe 1-1 narancsdarabot és 

2-2 hagymadarabot teszünk. A mellüket bekenjük 2-2 kiskanál mustárral, és 1-1 
zsályaágacskát is rájuk teszünk. Végül beborítjuk 2-2 szelet pármai sonkával, s 
vékony zsineggel összekötözzük a fácánokat. Egy nagy ovális tűzálló tálba szórjuk 
a lencsét meg a póréhagymát, a megmaradt 2 zsályaágacskát, a kakukkfűágacskákat 
és a fokhagymát, majd a sárgabarackot is beletesszük. Ráhelyezzük a fácánokat, 
felöntjük a lencsét az almaborral és 3 dl csirkealaplével. Betesszük a sütőbe, és 40 
percig sütjük. A megmaradt alaplevet forrpontig hevítjük, majd a fácánokra önt-
jük. Visszatesszük a sütőbe, és még 30-40 percig sütjük, ezúttal azonban alufóli-
ával letakarjuk, nehogy a sonka kiszáradjon. Kivesszük a fácánokat a tálból, és a 

combjukat éles késsel megszúrva ellen-
őrizzük, hogy átsültek-e. Ha tiszta levet 
eresztenek, már jók, ha nem, tovább süt-
jük őket. A sültet félretesszük. Miután 
a húst kivettük a tepsiből, megkeverjük 
a lencsét. Ha száraznak találjuk, hozzá-
adunk még 1,5 dl forró alaplét. Vissza-
tesszük a sütőbe, és 10-15 percig párol-
juk, hogy megpuhuljon. Feldaraboljuk 
a fácánokat, és a lencsén kakukkfű- és 
zsályaágacskákkal, narancsgerezdekkel 
díszítve tálaljuk.

fácán póréhagymáVal és lencséVel

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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bükkzsérc, 2019. augusztus 31.

A hagyományok szerint elsőként öku-
menikus istentiszteleten vettek részt a 
jelenlévők. Ezt követően dr. Székely Lász-
ló az Észak-magyarországi Vadászszövet-
ség elnöke, Vasas Csaba Bükkzsérc köz-
ség polgármestere és az Andreas Stihl 
képviseletében Gémesi József köszön-
tötte a vendégeket, majd Tállai András 

a Parlamenti Államtitkárság miniszter-
helyettesi feladatokat ellátó államtitká-
ra nyitotta meg a vadásznapot. 

A köszöntők után kitüntetések átadá-
sa, majd az ifjú vadászok avatása követke-
zett. Reggel kilenctől este tízig szünet nél-
kül folyamatosan zajlottak a programok. 
Több, mint húsz főzőcsapat mérte össze 

a tudását, kiknek sátra előtt trófea bemu-
tatókat is meg lehetett tekinteni. Mind-
ezeken, illetve a favágóversenyen túl lát-
ható volt lovas rönkhúzás, rönkátvágó 
verseny és nem maradhatott el a Stihl 
Timbersports bemutató sem. A progra-
mok között solymász-, illetve vadászku-
tyás bemutató, valamint szarvasbőgő-, 
vadhívó bemutató és természetesen a 
vadászvásárosok is megtalálhatók voltak.

Az eredményhirdetés után a színpa-
don az Öcsödi Hagyományőrző és a 
Zsérci Summás Népdalkör, majd pedig 
az Apostol együttes élő koncertje szóra-
koztatta a kitartó közönséget.

TALÁN AZ IDEI ÉV LEGMELEGEBB NAPJÁVAL ÖRVENDEZTETTE 
MEG AZ IDŐJÁRÁS AZ IDEI ERDÉSZ-VADÁSZ ÜNNEPET BÜKKZSÉR-
CEN, AHOL IMMÁR IX. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE 
A STIHL ORSZÁGOS FAKITERMELŐ BAJNOKSÁG REGIONÁLIS FOR-
DULÓJA, A B.-A.-Z. MEGYEI VADÁSZNAPPAL EGYÜTTESEN.
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KITÜNTETÉSEK:

Magyar Vadászatért Érdemérem:  Vadász István
OMVK aranyérem: Galambos Kálmán
OMVK ezüstérem: Kosztra Csaba
gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Északerdő Zrt. Hegyközi erd. ig. (Pálháza)
Nimród érem: Varró Zoltán
 Dr. Szabó Balázs 
B.-A.-Z. megye vadászatáért érdemérem: Ludman Árpád
 Szabon Gábor 
 Heinemann Pál
Hubertus kereszt arany fokozat: Horváth Gábor Zsolt
 Kovács Attila
Kiváló ifjú Nimród vándordíj: Kiskun Balázs

VADÉTELFŐZŐ VERSENY
EREDMÉNYEK:

I. helyezett: Miskolci Nagy Lajos
Vadászklub

II. helyezett: Északerdő Zrt.

III. helyezett: Bükkaljai Hunor Vt.

Különdíj: Tornavidéke Vt.

LEGSZEBB TRÓFEAKIÁLLÍTÁS:

Borsodi Bányász Vt.

FAVÁGÓVERSENY EREDMÉNYEI:

1. Északerdő 100+ • 2. Északerdőtűz • 3. ÓBÜKK Kft.

4. Északerdő-Encsitűz •  5. Egererdő Zrt. Stilus Team

6. Gemenc Zrt. • 7. EGERERDŐ Zrt. Mátrai Csapat

8. ERFAVAD Erdészeti és Faipari Kft. • 9. Bükki Fanyűvők

• 10. Pilisfa Centrum Kft. • 11. Tűzkakasok

fotókiállítás

2019. szeptember 23-án 1000 órai kezdettel kerül megrendezésre ifj. Bóta István fotó-
kiállításának megnyitója a Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Köz-
alapítvány és a Miskolci Egyetem közös szervezésében. A tárlatot dr. Szinay Attila 
az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára nyitja meg.

Ifj. Bóta István képeit kizárólagosan vadmegfigyelés, cserkelés közben, szabad 
területen készíti, nincsenek beállított fotói. Kiállításai mellett művei rendszeresen 
megjelennek szakmai lapokban, valamint jó helyezéseket ér el különböző pályáza-
tokon. Képeivel célja a gyerektársai figyelmét felhívni arra, hogy az internet vilá-
gán túl milyen varázslatos élővilág vesz minket körbe. 

A kiállítás egy hónapig ingyenesen megtekinthető a Miskolci Egyetem főépü-
letében a díszaulában.
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A Kőrös-hegyi FogAdó és A BAsKói 
TáBor A dél-Zempléni VAdásZTársA-
sággAl KöZös sZerVeZésBen, 2019. júli-
usánAK KöZepén megTArToTTA hATodiK 
VAdásZTáBoráT BAsKón, A dél-Zemp-
lén sZíVéBen megBúVó, Alig 100 lel-
KeT sZámláló, csendes ZsáKFAluBAn. 

Az idei évben rekord számú jelent-
kező gyűlt össze, közel 50 gyermek és 
körülbelül ugyanennyi előadó, felügyelő 
és vadász működött közre, hogy megva-
lósuljon ez a remek hét. 

Vasárnaptól vasárnapig tartó tábo-
runkban a gyerekeknek vadászattal és 
természettel kapcsolatos előadásokat 
és foglalkozásokat tartottak előadóink. 
Megtisztelte táborunkat Varró Zol-
tán, aki feleségével - Bán Beatrixszal 
- átélt afrikai vadászélményeiről mesélt. 
Lontay László természetvédelmi őr az 
Aggteleki Nemzet Parktól a zempléni 
nagyragadozókról mutatott be tartalmas 
előadást. Szemán Jenő az Északerdő 
Zrt-től a vadászetikáról és a vadászati 
módokról beszélt a gyerekeknek, amit 
a vadászathoz kapcsolódó kürt szigná-
lokkal Szekeres Tamás és Zsalakovics 
Éva kísért. Nálunk járt dr. Elek Balázs 
büntetőjogász, vadászíró, aki a „Vadá-

szok, halászok a büntetőjog hálójában” 
-  című könyvéből mindenkinek dedikált 
egy példányt. Lenner Ádám a Tiszatáj 
Közalapítvány munkatársa a szarvasmar-
ha  és a vízibivaly viselkedéstanából tar-
tott interaktív foglalkozást, belevéve a 
hozzá kapcsolódó élővilágot és kultúrát. 
Balóné Jutka segítségével a vadászíjá-
szat lehetőségeivel ismerkedhettek meg 
a gyerekek, majd a gyakorlatban sajátít-
hatták el az íjászat tudományát. Idén 
is megtartottuk a Diana Napot, ahol a 
megyei Vadászhölgy Klub tagjai - kiegé-
szülve a Kassa környéki Vadászkamara 
tagjaival - játékos erdei vetélkedőt tar-
tottak. Meglátogatott minket Oravecz 
Attila hivatásos vadász, az Argosz Vad-
disznóhajtó Csapat vezetője és Mihók 
István vérebeivel az Északerdő Zrt-től. 

A hajtásokon készült akciójelenetek és a 
vérebes utánkeresés maradandó élményt 
nyújtott. A hét végén, az eredményhir-
detést megelőzően KI MIT TUD-ot is 
tartottunk, ahol visszaköszöntek a héten 
történt egyes részletek is. 

Az előadások sokszínűségét elnéz-
ve nem unatkoztunk, mindezek mellett 
vadlesen ültünk, horgásztunk, gyalog-
túráztunk Boldogkőváraljára, kisvona-
toztunk, középkori étteremben ebédel-
tünk, ZIL túráztunk, airsoftoztunk, 
vízibombáztunk, többféle labdás sport-
ban megmérkőztünk, közösen sütöttünk 
és nagyokat nevettünk. 

Búcsúmottónk: „Jövőre ugyanitt! 
Erdőn, Mezőn, Baskón!”

Hegedűs Viktória

egy álTAlános és AKuT proBlémA, 
AmiKor egy nAgyVAdrA TörTénő löVés 
leAdásáT KöVeTően A VAd nem mArAd 
helyBen és AZZAl sZemBesülünK, hogy A 
rálöVés helyén, AnnAK TöBB 10 méTeres 
KörnyeZeTéBen nincs Vér. ilyenKor Kér-
désKénT VeTődiK Fel, hogy A hAsZnálT 
lősZer KAliBere, TípusA megFelelő-e, 
VAlAminT jó helyre menT-e A löVedéK.

Vegyük sorba a vérzés elmaradásának 
okait a lőszer oldaláról…

A vad testén nincs kimeneti nyílás. 
Ennek két oka lehet. Adott nagyvad 

elejtéséhez a használt kaliber nem elég 
nagy ahhoz, hogy megfelelő energiával 
rendelkezzen a kimeneti nyílás létreho-
zásához. 

Másik ok, amikor a kaliber, lövedék 
energiája, sebessége is megfelelő, azon-
ban a használt lőszer típussal nem érhe-
tő el kimeneti nyílás, mert a lövedék az 
energiáját a vad testén belül leadja.   

Fentiekből következik, hogy nem ele-
gendő, ha csak nagyvadról beszélünk. 
Adott vadfaj elejteni kívánt egyedéhez 
kell választani lőszert. Gímszarvas borjú, 
tehén, vagy bőgő bika elejtéséhez azonos 
középkaliberen belül eltérő típusú, hatás-
mechanizmusú  lőszerek közül választha-
tunk. Figyelemmel kell lennünk az elej-
teni kívánt vad kondíciójára, testsúlyára, 
ezen belül izom- és zsírtömegére. 

Van kimeneti nyílás, mégsincs vérzés.
Ez szintén két esetben fordulhat elő. 

Első eset, amikor túl kicsi a kimeneti 

nyílás, ami zsírtól, testszövettől, szőrtől 
könnyen elzáródhat.

Másik esetben magas válllap lövéskor 
(pl.: egy gímszarvasnál) a nagyméretű 
mellüreg lassabban telik meg vérrel, idő 
kell, hogy elérje a lőcsatorna magasságát.

össZegZés:
Hazánkban elejthető nagyvadjaink-

ra a középkaliber (7-9 mm) már elegen-
dő. A forgalomban lévő golyós lősze-
rek tárháza óriási, amelyek rendelkeznek 
a nagyvad elejtéséhez szükséges energi-
ával, sebességgel és lövedék tömeggel. 
A kívánt cél eléréséhez, vagyis a vérzés 
kiváltásához személy szerint nagy ener-
giájú kettős szerkezetű lövedékkel ren-
delkező lőszer választását javaslom. A 
kettős szerkezetű lövedék csúcsában két-
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őzbak trófeaszemle tiszakesziben
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féle keménységű ólom van elhelyezve. 
Elől egy lágyabb rész található, amely 
becsapódáskor azonnal nyílik, ezáltal a 
bemeneti nyílás is elég nagy, majd a vad 
testébe érve a keményebb rész is foko-
zatosan expandál el. Ezt követi a szin-
tén kettős szerkezetű fémköpeny (egy 
vékonyabb, majd fokozatosan vastago-
dó borítás), amely a lövedék előrehala-
dása közben szintén fokozatosan nyílik 
ki. Lényege a folyamatnak, hogy a löve-
dék energia leadása ne hirtelen a becsa-
pódás után következzen be, hanem a vad 
testében történő előrehaladásakor folya-
matos történjen. Így maradhat a lövedék-
nek még annyi energiája (miután elvégez-
te dolgát), ami elegendő a kimenethez.  
Természetesen a már teljesen expandált 
lövedék által létrehozott kimeneti nyí-

lás nagynak mondható és ez megfele-
lő vérzést biztosít. Ilyen paraméterekkel 
több lőszer is rendelkezik, melyek közül 
mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Végezetül egy ismerősöm mondását 
idézem „a legfontosabb, hogy jó hely-
re küldjük a lövést”. 

Bogacskó József                                                                                                          

2019. május 18-án - a korábbi Vadász 
Hírmondó lapzártáját követően - harma-
dik alkalommal került megrendezésre a 
Bükkalja-taktaközi vadgazdálkodási táj-
egységi őzbak trófeaszemle. 

A helyszín Tiszakesziben, a méltó kör-
nyezetet biztosító Napközi Otthon és 
annak udvara volt. A szemlén 14 jogosult 
mutatta be a tavaszi bakvadászat során 
terítékre került 204 őzbak trófeáját. A 
szakmai zsűrit Vadász István (Miskolci 
Járási Hivatal), Pecze István (Miskolci 
Járási Hivatal) és Csirke László (Agrár-

minisztérium – Vadgazdálkodási Főosz-
tály) alkotta. 

Az eredményhirdetést a megjelent közel 
200 vendég izgatottan várta, hiszen a kiál-
lított trófeákra szavazatot leadók között 
őzbak elejtési lehetőség lett kisorsolva. 

A szemlével párhuzamosan szak-
mai előadásokat is meghallgathatott az 
érdeklődő közönség. Ez alkalommal ifj. 
Bóta István mutatta be a fényképezőgé-
pek használati lehetőségét a vadgazdál-
kodásban, illetve Halmi Péter Pál „Cso-
dálatos vadunk az őz” című filmje került 
vetítésre. 

Külön köszönet illeti a Vadászkama-
ra B.-A.-Z. megyei Területi Szervezetét, 
Tiszakeszi település Önkormányzatát, 
Tiszakeszi földtulajdonosi közösségét 
és a Tálóközi Vadásztársaságot a ren-
dezvényhez biztosított támogatásért. 

A visszajelzések alapján a szemle 
nagy tetszést aratott a jelenlévők köré-
ben, ami alapján már tervbe vettük a 
2020-as tájegységi őzbak trófeamustra 
megrendezését is.

Jurák Árpád

eredmények

Az év rendellenes trófeája:
Szőke Tisza Vt. 

Az év őzbak trófeája:
Mezőcsáti Hubertus Vt. 

Az év őzgazdálkodója:
Mezőcsáti Hubertus Vt. 

A közönségdíjas trófea:
Mezőcsáti Hubertus Vt.
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tapasztalatai b.-a.-z. megyében

A Borsod-ABAúj-Zemplén megyei 
KormányhiVATAl misKolci járási hiVA-
TAlA, minT elsőFoKú VAdásZATi hATó-
ság 1202 dB őZBAK BírálATáT VégeZ-
Te el A 2019. április 13. nApjáTól 
2019. AugusZTus 20. nApjáig Terjedő 
idősZAKBAn.

 
Az idei évben a vadászatra jogosul-

tak zöménél nehezen indult az őzbakva-
dászat, a korai tavasz miatt hamar nagy 
volt a takarás, illetve a vendégek száma 
is kevesebb volt a tavalyi év ezen idő-
szakához képest, ez meglátszott az ápri-
lis-május hónapban elejtett bakok szá-
mából is.

A legtöbb vadászatra jogosult már 
tisztításkor jelezte, hogy az idei évben 
nem számolnak jó átlagsúlyokkal. Ezt az 
előrejelzést már az első bemutatott őzba-
kok is beigazolták, főleg a szántóföldi 
kultúrákkal nem rendelkező alföldi terü-
leteken, azonban egyes helyeken így is 
kiemelkedő példányok kerültek elejtésre.

Az idény kezdetén jellemzőbb a 
külföldi bérvadászok túlsúlya, elsősor-
ban Szlovákiából, Ausztriából, később 
viszont a hazai bérvadászok ejtik el a 
bakok zömét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az elej-
tett őzbakok legnagyobb része a közép-
korú korosztályból került ki, a 250-350g 

közötti trófeasúlyú őzbakok teszik ki az 
összes elejtett bak 46%-át.

Ezidáig három őzbak haladta meg a 
160 nemzetközi pontot, így ezeknek az 
őzbakoknak a kötelező felülbírálatát az 

Országos Trófeabíráló Testület elvégezte. 
A nemzetközi pontszám alapján összeál-
lított sorrend első helyezettje 178,4 pon-
tot ért el a bírálaton, kiskoponyás töme-
ge 672 g. Az őzbak a Bükkalja-taktaközi 

Augusztus 20-ig bemutatott őzbakok trófeasúly megoszlása,
a 2018 és 2019 években.

Trófeasúly 
(gramm) 2018. (db) 2018. (%) 2019. (db) 2019. (%)

150 alatt 45 4,4 66 5,5

150-200 74 7,2 97 8,1

200-250 171 16,5 178 14,8

250-300 237 22,9 285 23,7

300-350 215 20,8 268 22,3

350-400 149 14,4 162 13,5

400-450 83 8,0 85 7,1

450-500 38 3,7 42 3,5

500-550 16 1,5 12 1,0

550-600 4 0,4 5 0,4

600 felett 2 0,2 3 0,2

Összesen 1034 100 1202 100,0

Augusztus 20-ig bemutatott őzbakok korosztály megoszlása,
a 2018 és 2019 években.

Korosztály 2018. (db) 2018. (%) 2019. (db) 2019. (%)
Fiatal (1-3 év) 313 30,3 253 21

Középkorú (4-5 év) 552 53,4 641 53,3

Öreg (6 évtől) 169 10,3 308 25,6

Összesen 1034 100 1202 100,0

Vadászterület IP Súly 
(gr) Érem

656701 Monoki Nyírjes Vt. Egy. 178,4 672 A

655400 Tiszaújvárosi Vt. 166,98 687 A

655200 Szőke Tisza Vt. 162,85 633 A

653500 Mezőcsáti Hubertus Vt. 159,93 581 A

652603 Matyó Agrártermelő Zrt. 147,55 583 A

656400 Csereháti Aranyszarvas TVE. 144,63 535 A

654201 Edelényi Vt. 144,55 553 A

655100 Muhi és Környéke Vt. 139,03 575 A

655000 Dr Nagy Endre Vt. 137,90 532 A

655200 Szőke Tisza Vt. 135,15 555 A

Tiszaújvárosi Vt. - 687 gr.
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Vadgazdálkodási Tájegységben (205.), a 
Monoki Nyírjes Vadásztársaság Egyesület 
területén került terítékre. A legnagyobb 
trófeasúlyú őzbakot (687 g) a Tiszaújvá-
rosi Vadásztársaság területén ejtették el.

A kisebb átlagsúlyok ellenére a lista-
vezető első tíz őzbak átlagsúlya 590,6 g, 
ami 31,6 grammal több, mint az előző, 
2018-as vadgazdálkodási évben.

Az érmes arány a tavalyi összehason-
lításhoz képest csökkent, tavaly 13,5 % 
volt, az idei évben ezen időszakig pedig 
csak 9,56 %.  

Megyénk legjobb minőségű őzállo-
mánya a trófeabírálati eredmények alap-
ján egyértelműen a Bükkalja-taktaközi 
Vadgazdálkodási Tájegység vadászterüle-
tein él, azonban egy-egy kiemelkedő tró-
feasúlyú őzbak elejtése megyénk bármely 
vadászterületén előfordulhat.

Varró Zoltán

Lezajlott a megyei vadászkamarai 
szervezetünk által szervezett négyfor-
dulós koronglövő verseny. 

A versenyen egyéni és csapatverseny is 
lebonyolításra került, melyen saját söré-
tes fegyverrel, és max. 2.5 mm-es sörét-
nagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű 
saját lőszerrel lehetett részt venni. A pon-
tokat az 50 korongból elért eredményük 
alapján kapták a versenyzők, úgy, hogy a 
négy fordulóból a három legjobb ered-
mény számított bele a pontversenybe. 

A végeredmény augusztus 31-én, 
Bükkzsércen a Megyei Vadásznapon 
került kihirdetésre.

csApATVerseny:

I. helyezett:
Grube csapata (Lesovics József, 

Pokornyik László, Tóth Ferenc)

II. helyezett:
Északerdő ZRt. (Kiss Gábor, Maros 

László, Rimaszécsi László)

III. helyezett:
Akcióhősök (Bódi Ferenc, Majoros 

László, Tóth Gergely)

Név Pálhá-
za

Her-
ceg-
kút

Nagy-
bar-
ca

Her-
cegkút 

II

össz 
pont 

(legjobb 
3 ered-
mény)

helyezés

Rimaszécsi László 10 10 9 10 30 I.hely

Tóth Ferenc 8 9 10 9 28 II.hely

Kiss Gábor 9 2 8 5 22 III.hely

Pokornyik László 1 8 6 7 21 IV.hely

Lesovics József 4 5 7 4 16 V.hely

Majoros László 4 3 6 13 VI.hely

Ifj. Kertész László 4 8 12 VII.hely

Porkoláb Gábor 3 7 10 VIII.hely

Dávid Gábor 6 3 9 IX.hely

Id. Kertész László 7 7 X.hely

Monoki Nyírjes Vt. Egyesület - 672 gr.

Szőke Tisza Vt. – 633 gr.

Az első 10 egyéni helyezett
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VADÁSZATI JOGI SZAKMAI KONFERENCIA
A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN

2019. június 1-jén került megrendezésre a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudo-
mányi és Közigazgatási Karának Civilisztikai 
Intézetének szervezésben „A vadászati jog gya-
korlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális 
jogkérdések” című konferencia a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Oktatási Központjában, 
melyen nagy örömre adott okot, hogy az elő-
adók közül megyénket többen is képviselték. 

Dr. Barta Judit a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának oktatója 
nagyon gyakorlatias és izgalmas előadást tar-
tott a vadászható állat által okozott károkért 
való felelősség rendszeréről, rendszerhibákról 
a magánjog szemszögéből címmel. Dr. Mol-
nár Tamás, az Ózdi Rendőrkapitányság vizs-
gálati-osztályvezetője, kamarai szervezetünk 

felügyelőbizottsági tagja lendületes, érdekfe-
szítő és igen informatív előadása a vadászat-
tal kapcsolatos és egyéb járulékos bűncselek-
mények felderítési és vizsgálati tapasztalatairól 
szólt. Dr. Szabó Balázs, felügyelőbizottsá-
gunk elnöke, a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának oktatója a XXI. szá-
zadi digitalizáció és modernizáció jelenléte a 
vadászati igazgatás témakörében tájékoztatta 
a jelenlévőket. Ennek keretében szó esett a 
vadászatra jogosultakra vonatkozó elektro-
nikus rendszerekről, többek között ügyfél-
kapu, az Országos Vadgazdákodási Alaphoz 
kapcsolódó KAPOR rendszerről, a drónok 
vadászati igazgatásban történő multifunkciós 
felhasználási lehetőségeiről, illetve az elektro-
nikus beírókönyv jogszabályi megteremtésé-

nek szükségességéről, az előnyökről és lehe-
tőségekről.

Ezt követően ifj. Bóta István, a miskol-
ci Földes Ferenc Gimnázium tanulója, kivá-
ló megyei ifjú nimródunk a természet-fotózás 
szemüvegén keresztül mutatta be, hogy miért 
is érdemes vadásznunk. Ennek keretében egy 
látványos fotósorozatot és a hozzájuk kapcso-
lódó érzéseket megfogalmazó gondolatokat 
ismerhetett meg a közönség a szakmai konfe-
rencia zárásaként.

Mindenképpen eredményesnek és rendkívül 
hasznosnak bizonyult a konferencia, hiszen sike-
rült sok vitatott kérdést tisztázni, és korrekt tájé-
koztatást adni a vadászatra jogosultakat érintő 
fontosabb jogszabályi változásokról. 

Dr. Szabó Balázs
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b Vke diana Vadászhölgy klub
b.-a.-z. megyei szerVezetének hírei

A borsodi Vadászhölgy Klub tagjai a 
2019-es esztendő eddig eltelt időszakában 
sem tétlenkedtek. A nyugodtabb téli – tava-
szi hónapok után nagyon eseménydús idő-
szak következett. 

Volt olyan hétvége, amikor 2-3 rendez-
vény is volt a megyében, vagy az ország-
ban, amin képviseltettük megyei szerveze-
tünket. Szerencsére a legaktívabb tagjaink az 
elmúlt évhez hasonlóan most is megoldot-
ták ezeket a feladatokat, megosztották egy-
más között a rendezvényekre való utazáso-
kat. Nem véletlen ezért, hogy az elmúlt év 
októberében fennállásának 15. születésnap-
ját ünneplő VKE Diana Vadászhölgy Klub 
ünnepi rendezvényén ismét, a 2015. évhez 
hasonlóan elnyertük a legaktívabb megyei 
klub elismerését a hajdúsági és a tolnai höl-
gyekkel együttesen.

Március végén találkozót szerveztünk Mis-
kolcon, ahol megterveztük az saját programun-
kat, melyben a családias jellegű események mel-
lett most is fontos szerepet kaptak a megyei 
rendezvények, illetve VKE és az országos Diana 
Klub tevékenységében való aktív részvétel.

Április végén a Miskolci Nagy Lajos Vadász-
klub szervezésében országos klubelnökünk, 
Bán Beatrix afrikai vadászatairól tartott előadá-
sán vettünk részt négy fővel. Május első hétvé-
géjén egy országos és egy megyei rendezvényen 
képviseltettük magunkat. A VKE dunántúli 
részközgyűlésével egybekötött Bakonyi Diana 
Hétvégére két tagunk utazott. Ugyanekkor 
volt a XI. Füzérradványi Vadételfőző és Vadász-
nap, melynek megnyitóján már hagyományo-
san a hölgyeink egyenruhában vitték be a terí-

tékre elkészített őzbakot. Ezután a mostoha 
időjárás ellenére is öt fő részvételével kitartó-
an megtartották sátrukban a gyermekfoglal-
koztatót. Ezután május 8-án Gánton, az 52. 
FITASC Korongvadász EB megnyitóján 30 
ország sportolóinak felvonulásakor segédkez-
tek az ország minden tájáról összeverbuvált 
vadászhölgyek, közöttük borsodiak is. Még 
ezen a hétvégén a XII. Nemzetközi Gömöri 
Vadásznap alkalmával rendezték meg a VKE 
kelet-magyarországi régiójának részközgyűlé-
sét, melyen nyolc fővel vettünk részt. Május 
végén a III. Hagyományos vadászati módo-
kat és eszközöket népszerűsítő Vadásznap és 
Konferencia csongrádi rendezvényén szintén 
volt képviselőnk. Június elején a Kassa Kör-
nyéki Vadásznapra utazott három vadász-
hölgy, megtisztelve szlovák vadászbarátnőin-
ket, akik közül többen megyei klubunknak is 
tagjai immár. A hónap végén rendeztük meg 
a IV. Diana Kupa korongvadász versenyünket 
a szerencsi Levente Lőtéren. A kedvező időjá-
rás mellett lebonyolított izgalmas verseny és a 
családias hangulat után ismét egy kellemesen 
együtt töltött nap emlékével búcsúztunk egy-
mástól. Eredmények: I.hely Csopják Judit, II. 
hely: Molnárné Kovács Orsolya, III. hely: Vas 
Józsefné. A nyár további részében sem pihen-
tünk. A baskói ifjúsági vadásztáborban július 
végén közel 50 kisvadász részvételével idén is 
megtartottuk a Diana Napot, ahol kiegészül-
ve a Kassa környéki Vadászkamara tagjaival 
játékos erdei vetélkedőt tartottunk, légpuskás 
lövészettel kiegészítve. Az esti vadlesen való 
részvételünkkel is segítettük a táborlakók szak-
mai fejlődését. Augusztus 21-én ismét felkérést 

kapott az országos klub egy rangos sportlö-
vő verseny megnyitóján való közreműködés-
re. A FITASC 16. Compak Sporting VB-n 35 
ország sportolóinak bevonulásában a többi 
megye képviselőivel karöltve hat borsodi hölgy 
segédkezett.

Az eseménydús időszak után is várnak 
ránk feladatok. Terveink között szerepel még 
a szlovákiai Szt.Hubertusz Vadásznapon, a 
sukorói Országos Vadásznapon és a Diana 
Klub országos szakmai konferenciáján való 
részvétel. Lehetőség szerint képviseltetjük 
magunkat majd a nemzetközi Vadászhölgy 
Konferenciákon is. Ezen túl még tervezünk 
az őszi – téli időszakra tagjaink számára egy 
családias jellegű kirándulást.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
azon tagjainknak, akik aktivitásukkal segí-
tették munkánkat, akik időt és fáradtságot 
nem kímélve mindig készen voltak helytáll-
ni a klub érdekében.

Baló Attiláné
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soKAn AZT gondoljáK, hogy A VAdőr-
neK mily’ egysZerű dolgA VAn, ABBól 
él, Ami másnAK A sZórAKoZásA, csAK 
AZ erdőn séTálgAT, eTeTgeT, néhA lesT 
épíT, AZTán KAlAp-KABáT… 

Minderről beszámol néha a vadász-
mesternek, vagy az elnöknek, aztán egyéb 
kötelezettsége nincs is. Vagy mégis? Hány 
főnöke van egy vadőrnek? Mivan’ a tagok-
kal, a hatóságokkal? Hogy egy kicsit köze-
lebbről is körbejárjuk a dolgot, nézzük 
meg egy nagyvadas vadőr átlagos szerdá-
ját a nyár második felében…

Reggel miután elment a vendég, meg-
bontja a terítéket, a hajnalban lövetett két 
bakot rendbe teszi, fejüket megnyúzza, 
testet beviszi a vadátvevőhöz. Visszafe-
lé jövet éppen megáll a kisboltnál, hogy 
vegyen valami reggelinek valót, amikor 
csörög a telefon… Számára ismeretlen 
vezetékes szám, helyi hívószámmal. A 
szélső utcából hívja egy idős néni, hogy 
már megint bent voltak a szarvasok az 
éjjel a kertjében… Vadőrünk indul is oda. 
Valóban bent volt három szarvas – a nyo-
mok alapján tehén-ünő-borjú. Céklát, 
retket, répát a földig rágták, krumpli nagy 
része felhúzogatva, szétkaparva. Érdekes 
módon még a hagymát is megkóstolta 
valamelyik. Közben a nénit a sírás kerül-
geti, sopánkodik, hogy reggeltől estig a 
kertben van – ami valóban szép (lenne, 
ha a szarvas nem nyúlt volna bele), az 
itt termelt zöldségeket a városban lakó 
gyerekeinek kapálgatja… a vadőr forgatja 
az agytekervényeit, úgy gondolja, hogy 
itt öt-tízezer forinttal hiába is próbál-
kozna, abból nem lesz a gyerekeknek 
faluban termelt biotermék…

- Tessék mondani! A gyerekek szere-
tik a vadhúst? A kár fejében egy őzet 
fel tudunk ajánlani…

A néninek felcsillan a szeme, becso-
szog telefonálni, aztán megkönnyebbül-
ten jön vissza.

- Jó lesz, de nagy legyen ám!
Képzeletben kezet fognak rá, aztán 

megígéri, hogy még a délután folyamán 
visszajön egy kis vadriasztó szerrel is a 
kert végébe, legalább valamennyi zöld-
séget mentsünk meg a vadhús mellé.

Vadőrünk kapkodva, vezetés közben 
eszi meg a reggel megvett kif lijét, mert 
már tíz órára Miskolcon kell lennie, visz 

három agyarpárt és négy bakot bírálat-
ra, útközben beugrik az állategészségügy-
höz a tegnap este lőtt két disznónak a 
mintájával, aztán pedig tizenegytől vala-
miféle továbbképzést tart a sertéspestis-
sel kapcsolatban a megyei főállatorvos, 
amin szintén kötelezően meg kell jelen-
nie. Míg a bírálaton van, megint csörög 
a telefon, az elnök hívja, hogy a holnap 
érkező vendégek számára rendben van-e 
a vadászház, elő van-e készítve a bog-
rácsba való? Igen.

Míg a fejtágítón ül, háromszor zizeg a 
telefon a zsebében (még jó, hogy lenémí-
totta), az okítás végeztével hívhatja visz-
sza mindegyiket. Az első a vadászmester 
volt, érdeklődik, hogy a lesek a helyükön 
vannak-e a kukoricatáblák mellett, a heti 
vadriasztószerezés megtörtént-e már? Az 
elsőt tegnap végezte, az utóbbit még ma 
fogja… a másik két telefonáló egy-egy 
tag, egyikőjük bakot szeretne lőni – őt 
délutánra egy lucerna mellé irányítja, a 
másik vendégével ülne valahova, nekik 
egy kukoricatáblát ajánl estére.

Öt órára érkezik haza a vadriasztó-
szerezés befejeztével, gyorsan megmo-
sakszik míg az asszony megmelegíti neki 
a meredt ebédet, aztán kapkodva evés, 
mert már hat órakor a reggeli vendég-
gel találkozik a beírókönyvnél, még egy 
bak kellene neki. Sötétedésig cserkelnek 
egy hosszút, de nekik való vaddal nem 
találkoznak, így a holnap hajnali viszont-
látással köszönnek el egymástól, amikor 
csörög a telefon ismét… A lucerna mellé 
irányított tag hívja, hogy bak nem volt, 
de egy csapat disznó megérkezett a táb-
lára, meg is lőtt egyet, vér is van, de nem 

mer utána menni… a vadőr nem hagyhat-
ja reggelre a keresést, mert bakra vadá-
szik a vendéggel, ki tudja mikor végez-
nek... Így hazaugrik a foxiért, és már fél 
óra múlva a rálövés helyét keresik, amin 
tényleg van vér tisztességesen. Kutyáját 
elengedi, ami elfut a csapán, majd kis 
idő múlva nagy farokcsóválások közepet-
te érkezik vissza csurom véres pofával. 
Lexi dermedtre nem csahol, ellenben jól 
megdolgozza azt. Így a vadőr „nyugod-
tan” mászhat be négykézláb a kökény-
bokorba, a disznó jó eséllyel már nem 
él. A vércsapán hamar meg is leli a már 
valóban kimúlt süldőt, amit a kutyája 
most is vígan tép. Nem könnyű mutat-
vány kivarázsolni a sűrűből, de az is meg-
történik, mintát kiveszi, készül a fénykép 
a jegyzőkönyvhöz, aztán irány a gödör…

Öreg este van, mire otthon beesik 
az ágyba emberünk, nem is nagyon kell 
altatni… Aztán álmában is a telefoncsör-
gést hallja, de nem! Nem álmodik. Éjjel 
két óra, és csörög a telefonja. Magánte-
lefonszám… a rendőrjárőr hívja, szarvast 
gázoltak. Mire a vadőr a helyszínre ér, a 
„szarvasból” őz lesz, nem is rossz bak, 
kár érte… Kár a kocsiért is, aminek gaz-
dájával hosszas vita után, az elgázolt bak 
húsának árán (ha már úgy is ő „lőtte”) 
tud csak megegyezni, hogy ugyanmár ne 
vigye perre az ügyet…

Amint mindennel végeznek, éppen 
vöröslik a keleti ég alja, fél óra múlva kell 
találkoznia a vendéggel a beírókönyvnél, 
talán addig még tud hunyni egy kicsit 
a kocsiban, mert aztán kezdődik min-
den elölről…

Juhász Ferenc
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Június 1-jén első alkalommal került 
sor a Zempléni Hubertus Vadásztársaság, 
a sárospataki földtulajdonosi közösség és 
a Zempléni Vadászati Alapítvány szerve-
zésében családi nap rendezésére, csodála-
tos környezetben, a bodrogolaszi Zarán-
dok-ház területén. 

A köszöntő elhangzása után Matisz 
Norbert vadászmester vehette át a Huber-
tus Kereszt bronz fokozatát Godzsák 
Tibor tájegységi fővadász úrtól. Matisz 
Norbert 1995-től tagja a társaságnak. 2014. 
áprilisától gazdasági vezetőként, 2018. 
áprilisától vadászmesterként tevékenyke-
dik. Munkájában lelkiismeretes, megbíz-
ható. A vadásztársaság tagjaival szemben 
segítőkész. Mindig tele van ötletekkel, ter-
vekkel.  Szakmai tudása és felkészültsé-
ge magas szintű a vadgazdálkodás terén.

Ezt követően, illetőleg a programok 
ismertetése után, megkezdődtek a versen-

gések gyermekeknek rajzoló, színező, vala-
mint gyermekeknek és felnőtteknek íjá-
szatban és légpuska lövészetben. Közben 
az ehető és mérgező gombákról tartott 
előadást Gécziné Marika, valamint vadá-
szati tesztlap kitöltésével a vadászfelesé-
gek mérhették fel tudásukat. Seszták Béla 
és Nagy György vadásztársak és segítőik 
közreműködésével készült az ebéd, mely-

nek elfogyasztása után sor került az ered-
mények kihirdetésére és a díjak átadására.

Ezen a napon a résztvevők kellemes 
órákat tölthettek el, élvezve a jó időt, 
a szép és nyugodt környezetet. A veze-
tőség úgy látja, hogy szükség van ilyen 
jellegű rendezvényre a közeljövőben is. 

Fazekas László

BÍRÓSÁGI FELHÍVÁS
A közelmúltban több megyei vadász-

társaság felhívást kapott a törvényszék-
ről arra vonatkozóan, hogy jelöljék meg 
a vadásztársaságuk célját.

Mivel valószínűsíthető, hogy ez a 
megkeresés többeket is fog érinteni, és 
nekik is be kell majd adni a nyomtat-
ványokat, Vadászszövetségünk felvette a 
kapcsolatot az illetékesekkel, akik segít-
ségképpen az alábbiakról tájékoztattak:

Az előírásnak a vadásztársasá-
gok a következőképpen tudnak ele-
get tenni:

A www.birosag.hu oldalról ki kell válasz-
tani a civil szervezetek ablakot. A megnyí-
ló oldalon a nyomtatványok, sablonok 
fülön belül az elektronikus űrlapok ablak-
ra kell kattintani (https://birosag.hu/
eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-
urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok). Itt 
lefelé görgetve a Változásbejegyzése irán-
ti kérelem szövegrész alatt (kb. az oldal 
¾ részénél) található a Pk_101V jelzéssel 
ellátott sort, melyet megnyitva a követ-
kező lehetőségek közül kell választani:
-  kézi kitöltés és postai úton törté-

nő beadás esetén: Itt a PDF formá-
tumú letöltésre (NYOMTATVÁNY.

PDF) kell kattintani, majd a nyom-
tatványokból ki kell választani az A., 
B., K., és D.1. lapokat. Ezt nyomtatás, 
majd kézi kitöltés után postázni kell a 
bírósági felhívásban található címre.

-  gépi kitöltés, elektronikus továb-
bítás esetén: Ennek a verziónak a 
feltétele az ügyfélkapus hozzáférés és 
ANYK program megléte. Amennyiben 
mindezekkel rendelkezik, kattintson 
a NYOMTATVÁNY.JAR letöltésére. 
Természetesen itt is a A., B., K., és 
D.1. lapokat kell kitölteni.
A D.1. nyomtatványra az alapsza-

bályból azt a bekezdést kell szó sze-
rint bemásolni, amely a vadásztársaság 
céljáról rendelkezik. (Ez általában az 
általános rendelkezéseket megelőzően 
található.)

NAV - INTERNETES BANKKÁR-
TYÁS FIZETÉS BEVEZETÉSE GAZ-
DÁLKODÓK RÉSZÉRE

Felhívjuk a gazdálkodók, és a képvi-
seletükben eljáró természetes szemé-
lyek figyelmét, hogy 2019. június 5-étől 
számukra is elérhetővé vált az interne-
tes bankkártyás fizetési lehetőség (az 
ún. virtuális POS, továbbiakban: VPOS).

A hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján [465/2017. (XII. 28.) Korm. ren-
delet 58. § (4) bekezdése] a VPOS szol-
gáltatás használata a nem természetes 
személy adózók (gazdálkodók) számára 
kizárólag az alább felsorolt adóne-
meket érintően biztosított:
• 219 Adókártya kiadáshoz kapcsoló-

dó igazgatási szolgáltatási díj
• 221 Eljárási illetékhez kapcsolódó 

befizetések  
• 239 Egyszerűsített foglalkoztatásból 

eredő közteher befizetés  
• 302 Háztartási alkalmazott utáni 

regisztrációs díj  
• 521 Illetékek  
• 902 Importtermék általános forgalmi 

adó  
• 910 Uniós vámbevételek  
• 914 Regisztrációs adó  
• 956 Import jövedéki és energia adó  
• 957 Közigazgatási bírság  

Az új fizetési lehetőség alkalmazását 
az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer (EFER) teszi lehetővé, és eBEV 
szolgáltatásként működik. A rendszer 
használatához ügyfélkapus regisztrá-
ció és megfelelő jogosultság szük-
séges. Az új fizetési megoldás ötvözi 
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a személyes bankkártyás (POS terminál 
útján történő) és az internetes házibankos 
(EFER-en keresztüli átutalással teljesí-
tett) fizetés előnyeit, hiszen az interne-
ten keresztül indítható fizetési mód (nem 
igényel személyes megjelenést), a fent fel-
sorolt adónemeken mutatkozó fizetési 
kötelezettségek egy összegben (egyetlen 
tranzakcióba összevonva) indíthatók el, 
és a kapcsolódó tranzakciós költségek 
nem az adózót terhelik.

Az új VPOS szolgáltatás bevezetése 
az alábbi 2 eljáráshoz kapcsolódóan 
történt meg:

• az eBEV portálon keresztül az EFER/
Megbízási csomagok menüpont 
alatt történő VPOS fizetési mód (ún. 
„üres VPOS rögzítő”), amelynél a 
megfelelő jogosultsággal rendelke-
ző természetes személyek a képviselt 
gazdálkodóra vonatkozóan összeál-
líthatják a fent felsorolt adónemek-
ben fennálló fizetési kötelezettségek 
kiegyenlítésére irányuló VPOS meg-
bízási csomagokat és elindíthatják a 
hozzájuk kapcsolódó bankkártyás 
fizetési tranzakciót.

• az eBEV portálon keresztül a SZOL-

GÁLTATÁSOK/Adószámla és pót-
lékadatok/Adószámlamenüpont 
alatt történő adószámla lekérdezés-
hez kapcsolódó VPOS fizetés lehető-
sége (ún. „CEF lekérdezéshez kap-
csolódó VPOS fizetés”), amelynél 
a megfelelő jogosultsággal rendelke-
ző természetes személyek a képviselt 
gazdálkodóra vonatkozóan a fent fel-
sorolt adónemekben fennálló adó-
számla hátralékaik kiegyenlítésére a 
Fizetési adatok megtekintését köve-
tően elindíthatják a hozzájuk kapcso-
lódó bankkártyás fizetési tranzakciót.

ARNÓTH ISTVÁN 
(1952 – 2019)
Tovább sokasodott az „Égi 

Nimródok” társasága, mi pedig 
szegényebbek lettünk egy kitűnő 
vadásszal, egy megbízható baráttal. 
Arnóth István, 67 éves korában hir-
telen itt hagyott bennünket. Pista, 
ahogy mindannyian hívtuk, mind-
halálig ragaszkodott szűkebb pátri-
ájához és annak varázslatos termé-
szeti környezetéhez, ami fiatalon a 
vadászat útjára vezette. Mindvégig 
szívügyének tekintette a vadásztársaság sorsát évtizedeken át 
egészen haláláig. Ő volt a Mezőcsáti Hubertus vadásztársa-
ság vadászmestere, mely tisztséget emberi és szakmai kvali-
tásának köszönhetően nagy gondossággal és odafigyeléssel 
látta el. Kedves Barátunk! Nyugodj Békében!

SZILÁGYI SÁNDOR
(1956 – 2019)
Szilágyi Sándor vadásztár-

sunk, barátunk 63 éves korá-
ban hirtelen itt hagyott ben-
nünket.

Sanyi 1986-ban került a 
Mezőcsáti Hubertus vadász-
társasághoz. Az évek folyamán 
több tisztséget töltött be. 

Mindvégig szívügyének 
tekintette a vadásztársaság sorsát. Jelentős szerepet vállalt 
a társaság újjászervezésében, átalakításában, aminek aztán 
éveken át Ő volt az elnöke. Munkássága elismeréseként 
„Nimród Vadászéremmel” tüntették ki, valamint megkap-
ta a „Hubertus kereszt” bronz fokozatát. Kedves Barátunk! 
Nyugodj Békében!

északerdő zrt.
X. „trófea mustrája”
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2019-ben is 
megrendezi az erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban esett szarvasbiká-
inak trófea kiállítását.
A kiállítás helyszíne:
ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi, Pálházai Igazgatóság senyői vadászház
Ideje: 2019. október 18. (péntek) 10.00 órától
 
A kiállítás nyilvános, 10-12 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 2019-ben 
terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előzetesen Szentléleki 
Tibor, vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével egyeztetni szíveskedjen. 
(Tel.:46/501-510)
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süldők esetén azok 125%-át kell kilőni. 
Társas vadászatot a tájegységi főva-
dász hozzájárulásával egyéb vadász-
ható vadfajra a vaddisznó kivéte-
lével a helyi járványvédelmi központ 
vezetője engedélyezhet, amit 5 munka-
nappal korábban írásban kell bejelen-
tenie a vadászatra jogosultnak, további 
feltétel a rendszeres mintaküldés vad-
disznóból. Csoportos diagnosztikai 
célú kilövés SZKT-n belül vaddisz-
nóra nincsen, kizárólag egyéni diag-
nosztikai célú kilövés!

2. Vaddisznóhullák keresése (pasz-
szív surveillance): Az SZKT-n belül 
az elhullott vaddisznók bejelentésére és 
szervezett keresésére az aktív közremű-
ködésre kötelezettnek a feladat elvégzé-
séért óránként nettó 250 Ft állami kár-
talanítás jár, október 1. és április 30. 
között havonta legfeljebb 30 óra után, 
míg május 1. és szeptember 30. között 
60 óra után kapható állami kártalaní-
tás. Ezen felül az aktív közreműködés-
re kötelezettet minden általa megtalált 
és jelentett elhullott vaddisznó után 
nettó 23.250,- Ft állami kártalanítás ille-
ti meg, amennyiben a hullát a mintavé-
telre kijelölt személy meg is találja. 

3. Mintavétel elhullott vaddisznó-
ból: A mintavétel (lép, mandula, bél-
fodri nyirokcsomó, bomlásnak indult 
testből intakt csövescsont) végrehajtá-
sáért elhullott vaddisznónként nettó 
10.000,- Ft állami kártalanítás illeti meg 
az aktív közreműködésre kötelezettet az 
illetékes járási főállatorvos teljesítésiga-
zolása alapján. 

4. SZKT-n belüli diagnosztikai célú 
kilövés: az aktív közreműködésre köte-
lezettnek a diagnosztikai célból kilőtt 
egyedek után nettó 5.000,- Ft állami 
kártalanítás jár. Ezen felül minden sza-
bályos mintavételért nettó 3.100,- Ft 
állami kártalanítás illeti meg az aktív 
közreműködésre kötelezettet.

5. Mintavétel diagnosztikai célból 
kilőtt vaddisznóból: minden kilőtt 
vaddisznó egyedből mintát (alvadás-
ban gátolt vér és mandula) kell venni és 
maradéktalanul, helyesen kitöltött min-

taazonosító lappal együtt a vadászatot 
követően a kijelölt mintaátadó helyen 
azt le kell adni.

6. Kártalanítás kilőtt vaddisznók 
után: az a vadászatra jogosult, amely-
nek területén a vaddisznót kilőtték, 
az ártalmatlanított egyedek után álla-
mi kártalanításra jogosult az alábbi-
ak szerint: - malac (20 kg alatt) 25.000 
Ft; - süldő (20-30 kg között) 35.000 Ft; 
- süldő (30-50 kg között) 50.000 Ft;
- koca (50 kg fölött) 60.000 Ft; - kan (50 
kg fölött) 100.000 Ft

7. SZKT-n belül kilőtt vaddisznótes-
tek magánfogyasztása: a HJK veze-
tője írásbeli kérelem alapján engedélyt 
adhat negatív virológiai eredményű 
vizsgálati eredményközlő megérkezé-
se után. A kizsigerelt testet vadhűtő-
ben kell tárolni, utána kártalanítás nem 
vehető igénybe! A zsigereket és az el 
nem fogyasztott testrészeket azonban 
ártalmatlanítani kell, utánuk kártala-
nítás igénybe vehető. Ha a virológiai 
vizsgálat pozitív, akkor a nem negatív 
eredményű egyed és az azzal érintkezett 
összes testet (más állatfajút is) el kell 
kobozni és ártalmatlanítani kell, ami 
után kártalanítás jár.

8. Vaddisznóhullák ártalmatlanítá-
sa: 1. kategóriájú állati melléktermék-
ként, elsősorban begyűjtéssel történ-
jen, ennek érdekében gyűjtőhelyeket 
kell működtetni a vaddisznó testek 
összegyűjtésére, mintázására és az ártal-
matlanításra való elszállításig történő 
tárolásra. Az egy napon gyűjtőhelyre 
beszállított vaddisznóhullákért vadá-
szatra jogosultanként naponta nettó 
23.250 Ft állami kártalanítás jár. Ha a 
begyűjtés nem megvalósítható, akkor 
az ártalmatlanítás (gödörbe helyezés) 
végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami 
kártalanítás jár elhullott, illetve tünetek 
miatt diagnosztikai célból kilőtt vad-
disznónként a járási főállatorvos telje-
sítésigazolása alapján. Az elhullott vad-
disznók ártalmatlanítására szolgáló 
gödör az aktív közreműködésre kötele-
zett a létesítésre vonatkozó számla ere-
jéig jogosult az állami kártalanításra. A 
kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) 

Tájékoztatás vadászok számára Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében, vad-
disznóban előforduló afrikai ser-
téspestis betegséggel kapcsolatban 
- Miskolc, 2019. augusztus 29. 

Földművelésügyi Értesítőben 2019. 
július 25-én megjelent az országos 
főállatorvos 2/2019. számú határozata 
(továbbiakban OFÁ határozat) az afri-
kai sertéspesti leküzdésére, továbbá a 
betegség megelőzésére és korai felisme-
résére vonatkozóan, amivel egyidejűleg 
a 3/2018. számú országos főállatorvosi 
határozat visszavonásra került.

2019. augusztus 28-án a Nemzeti Klasz-
szikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspes-
tis Szakértői Csoport a vaddisznókban 
előforduló afrikai sertéspestis járvány-
helyzetének megváltozása, a megbete-
gedések növekvő esetszáma és bővü-
lő területe miatt úgy határozott, hogy 
egész megyénket fertőzött terület-
té minősíti és azon belül Borsod-Aba-
új-Zemplén – Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyék közös szigorúan korlátozott 
területét (továbbiakban: SZKT) kibőví-
ti Poroszlóig Heves megyét is érintve.

Az új OFÁ határozat 1. melléklete 
Magyarország afrikai sertéspestis felszá-
molására vonatkozó mentesítési terve. 
A mentesítési tervben előírt feladatok 
végrehajtása során a járványügyi intéz-
kedéssel érintettek kártalanításra jogo-
sultak az alábbi szabályok szerint:

Fertőzött területen belül a szigo-
rúan korlátozott területen (SZKT) 
alkalmazandó szabályok:

1. Vadászat: vaddisznóvadászat sem 
egyedi, sem társas formában nin-
csen. Az állomány gyérítése céljából 
elrendelt egyedi diagnosztikai célú 
kilövés, azaz aktív surveillance prog-
ram létezik. Vaddisznó diagnosztikai 
célú kilövést eredményes járványvédel-
mi vadászvizsgával rendelkező vadász 
végezhet. Vizsga nélküli vendég- vagy 
bérvadász csak járványvédelmi vadász-
vizsgával rendelkező vadász jelenlétében 
lőhet ki vaddisznót. Kocák esetében az 
éves tervszámok 130%-át, egy év alatti 
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október 1. és április 30. között havonta 
legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és 
szeptember 30. között 60 óra után kap-
ható állami kártalanítás. Ezen felül az 
aktív közreműködésre kötelezettet min-
den általa megtalált és jelentett elhul-
lott vaddisznó után nettó 23.250,- Ft 
állami kártalanítás illeti meg, amennyi-
ben a hullát a mintavételre kijelölt sze-
mély meg is találja. 

3. Mintavétel elhullott vaddisznó-
ból: A mintavétel (lép, mandula, bél-
fodri nyirokcsomó, bomlásnak indult 
testből intakt csövescsont) végrehajtá-
sáért elhullott vaddisznónként nettó 
10.000,- Ft állami kártalanítás illeti meg 
az aktív közreműködésre kötelezettet az 
illetékes járási főállatorvos teljesítésiga-
zolása alapján. 

4. Fertőzött terület SZKT-n kívüli 
részén diagnosztikai célú kilövés: az 
aktív közreműködésre kötelezettnek a 
diagnosztikai célból kilőtt egyedek után 
nettó 5.000,- Ft állami kártalanítás jár. 
Ezen felül minden szabályos mintavé-
telért nettó 3.100,- Ft állami kártalaní-
tás illeti meg az aktív közreműködésre 
kötelezettet. 

5. Mintavétel diagnosztikai célból 
kilőtt vaddisznóból: minden kilőtt 
vaddisznó egyedből mintát (alvadásban 
gátolt vér és mandula) kell venni és a 
maradéktalanul, helyesen kitöltött min-
taazonosító lappal együtt a vadászatot 
követően a kijelölt mintaátadó helyen 
azt le kell adni.

6. Kártalanítás kilőtt vaddisznók 
után: az a vadászatra jogosult, amely-
nek területén a vaddisznót kilőtték, az 
ártalmatlanított egyedek után állami kár-
talanításra jogosult az alábbiak szerint: 
- malac (20 kg alatt) 25.000 Ft; - süldő 
(20-30 kg között) 35.000 Ft; - süldő (30-
50 kg között) 50.000 Ft; - koca (50 kg 
fölött) 60.000 Ft; - kan (50 kg fölött) 
100.000 Ft

7. Fertőzött terület SZKT-n kívül 
kilőtt vaddisznótestek magánfo-
gyasztása, trófea kikészítése: a 
HJK vezetője írásbeli kérelem alap-
ján engedélyt adhat negatív virológi-
ai eredményű vizsgálati eredményköz-
lő megérkezése után. A kizsigerelt testet 
vadhűtőben kell tárolni, utána kártala-
nítás nem vehető igénybe! A zsigere-
ket és az el nem fogyasztott testrészeket 
azonban ártalmatlanítani kell, utánuk 
kártalanítás igénybe vehető. Ha a viro-
lógiai vizsgálat pozitív, akkor a nem 
negatív eredményű egyed és az azzal 
érintkezett összes testet (más állatfajút 
is) el kell kobozni és ártalmatlanítani 
kell, ami után kártalanítás jár.

8. Vaddisznóhullák ártalmatlanítá-
sa: 1. kategóriájú állati melléktermék-
ként elsősorban begyűjtéssel történjen, 
ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell 
működtetni a vaddisznó testek össze-
gyűjtésére, mintázására és az ártal-
matlanításra való elszállításig történő 
tárolására. Az egy napon gyűjtőhely-
re beszállított vaddisznóhullákért vadá-
szatra jogosultanként naponta nettó 

VM rendelet, illetve a vonatkozó pénz-
ügyi rendelkezések határozzák meg.

9. Élő vaddisznó: szállítása engedély 
nélkül tilos, eseti engedély a betegség 
előfordulásának csökkenő tendenciá-
ja esetén, kérelem alapján, feltételek-
kel, OJK előzetes hozzájárulása mellett 
adható.

10. Takarmányozás: állományfenntar-
tó célú takarmányozás tilos! Állomány-
gyérítési céllal havonta maximum 10kg/
km2 takarmány helyezhető el a leshe-
lyek közelében kialakított szórókon.

11. Ellenőrzés: évente HJK által; vadá-
szati hatóságnak jelentett és megmintá-
zott elhullott vaddisznók számában 2% 
eltérés esetén kivizsgálás, ellenőrzés, bír-
ságolás.

Fertőzött területen belüli, szigorú 
korlátozás alá nem eső területen 
alkalmazandó szabályok:

1. Vadászat: vaddisznóvadászat sem 
egyedi, sem társas formában nin-
csen. Az állomány gyérítése céljából 
elrendelt egyedi diagnosztikai célú 
kilövés, azaz aktív surveillance prog-
ram létezik. Vaddisznó diagnosztikai 
célú kilövést eredményes járványvédel-
mi vadászvizsgával rendelkező vadász 
végezhet. Vizsga nélküli vendég- vagy 
bérvadász csak járványvédelmi vadász-
vizsgával rendelkező vadász jelenlétében 
lőhet ki vaddisznót. Kocák esetében az 
éves tervszámok 130%-át, egy év alatt 
süldők esetén 125%-át kell kilőni. Tár-
sas vadászatot a tájegységi fővadász 
hozzájárulásával egyéb vadászha-
tó vadfajra a vaddisznó kivételével 
a helyi járványvédelmi központ veze-
tője engedélyezhet, amit 5 munkanap-
pal korábban írásban kell bejelentenie a 
vadászatra jogosultnak, további feltétel 
a rendszeres mintaküldés vaddisznóból. 
Csoportos diagnosztikai célú kilö-
vés fertőzött terület SZKT-n kívüli 
részén vaddisznóra engedélyezhető!

2. Vaddisznóhullák keresése (pasz-
szív surveillance): A fertőzött terület 
SZKT-n kívüli részén az elhullott vad-
disznók bejelentésére és szervezett kere-
sésére az aktív közreműködésre kötele-
zettnek a feladat elvégzéséért óránként 
nettó 250 Ft állami kártalanítás jár, 
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hiVatásos Vadászok toVábbképzése

Vadételfőző Verseny és térségi Vadásznap

Kérjük a vadászokat, erdőjárókat arra, hogy az afrikai sertéspestis terjedésé-
nek megállítása, visszaszorítása és felszámolása érdekében kiemelten ügyelje-
nek a kilövések és az aktív hullakeresés végrehajtására, valamint a járványügyi 
előírásokat maradéktalanul tartsák be mind saját magukra és felszereléseikre, 
mind a vadászebekre vonatkozóan!

23.250 Ft állami kártalanítás jár. Ha a 
begyűjtés nem megvalósítható, akkor 
az ártalmatlanítás (gödörbe helyezés) 
végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami 
kártalanítás jár elhullott, illetve tünetek 
miatt diagnosztikai célból kilőtt vad-
disznónként a járási főállatorvos telje-
sítésigazolása alapján. Az elhullott vad-
disznók ártalmatlanítására szolgáló 
gödör az aktív közreműködésre kötele-
zett a létesítésre vonatkozó számla ere-
jéig jogosult az állami kártalanításra. A 
kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) 
VM rendelet, illetve a vonatkozó pénz-
ügyi rendelkezések határozzák meg.

9. Élő vaddisznó: szállítása engedély 
nélkül tilos, eseti engedély a betegség 
előfordulásának csökkenő tendenciá-
ja esetén, kérelem alapján, feltételek-

kel, OJK előzetes hozzájárulása mellett 
adható.

10. Takarmányozás: állományfenntar-
tó célú takarmányozás tilos! Állomány-
gyérítési céllal havonta maximum 10kg/
km2 takarmány helyezhető el a leshe-
lyek közelében kialakított szórókon.

11. Ellenőrzés: évente HJK által; vadá-
szati hatóságnak jelentett és megmintázott 
elhullott vaddisznók számában 5% eltérés 

esetén kivizsgálás, ellenőrzés, bírságolás.
A járványügyi helyzet az elmúlt időszak-
ban többször módosult és a jövőben is 
változhat. Az ASP-vel kapcsolatos leg-
frissebb, aktuális információkról való 
tájékozódás érdekében kísérjék figye-
lemmel a Nébih tematikus aloldalát: 
https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-
sertespestis 

Szarkáné dr. Takács Edit
helyi járványvéd. közp. vez.

Június 12-én hivatásos vadász tovább-
képzést és versenyt tartott az Országos 
Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei 
Területi Szervezete. Az elsősorban hiva-
tásos vadászok részére megszervezett 
egész napos program első felében, dél-
előtt a szerencsi Rákóczi vár színházter-
mében gyűltek össze a szakma képviselői 
azért, hogy tevékenységük gyakorlásá-
hoz, annak elősegítése érdekében és az 
aktuális információk megismerésével 
bővítsék ismereteiket a továbbképzésen.

A nap második felében, a szerencsi 
Levente-lőtéren folytatódott a program, 
ahol hivatásos vadászok megyei verse-
nyére került sor. A nevezőknek mind 
elméleti, mind gyakorlati feladatok, felis-
merések és trófeabírálat, valamint golyós 
és sörétes lövészet során kellett számot 
adni a hozzáértésről, felkészültségről és 
természetesen a lőtudományról.

Helyezettek: I. Takács Sándor; II. Gál 
István; III. ifj. Kertész László

Több mint nyolcvan főzőcsapat rész-
vétele mellett került megrendezésre 2019. 
június 22-én a XVII. Vad- és Halételfőző 
verseny és térségi vadásznap Sátoraljaúj-
hely társtelepülésén, Széphalmon. 

Az ünnepélyes megnyitó után a szín-
padi és kiegészítő programok sora követ-
kezett. A kísérő programok mellett idén 
is megvalósult a „Vadászok utcája”, ahol a 
vadásztársaságok standjainál trófea kiál-
lításban is gyönyörködhettek az érdek-
lődők.

Mindenki, aki a verseny résztvevője 
volt, vagy mint érdeklődő a helyszín-
re látogatott, igazán színvonalas, gazdag 
program részese lehetett, minden feltétel 
adott volt a kellemes kikapcsolódásra, a 
felhőtlen szórakozásra. 
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FIGYELEM!!!

A Vadászszövetség és Vadászkama-
ra a Miskolc, Tas utcai székházába 

kertgondozásra, gondnoki munkára, 
(napi 1-2 órás elfoglaltság) megbízha-
tó, munkájára igényes, nyugdíjas korú 

munkatársat keres!

Bővebb felvilágosítás és érdeklődés: 
Tóth Á. Dénes 30/239-4920

sportVadász osztályülés
A Vadászkamarai alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a Területi szervezetben a hivatásos, valamint a sportva-

dászok számára külön-külön Kamarai osztályt kell kialakítani, mely osztályok ülését kétévente össze kell hívni. A Kama-
rai osztály ülésén az osztály által megválasztott küldöttek beszámolnak az elmúlt időszak alatt végzett tevékenységről.

Mivel a tisztújító választás óta két év eltelt, az alábbiak szerint kerül összehívásra a sportvadászok gyűlése.

MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Sportvadász Osztályülését

az Alapszabály alapján

2019. november 21, (csütörtök) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Miskolc-Egyetemváros, Menza épülete, I. emelet. Regisztráció: 14.00 órától

nApirendi ponToK:
1. Sportvadász küldöttek, sportvadász alelnök beszámolója az eltelt időszakról

2. Szakmai konferencia vadgazdálkodás időszerű kérdéseiről
3. Egyebek

A sportvadász osztályülésen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakóhellyel rendelkező,
a kamara által sportvadász tagként nyilvántartásba vett személy vehet részt.

Az ülésre minden sportvadászt tisztelettel meghívunk!

Vadászüdvözlettel: nAgy András Sportvadász alelnök

A képen látható őz Tiszakesziben 
került terítékre, a Tálóközi Vt. vadász-
területén 2019. április 16-án. Az osztrák 
vendégvadászt Ludman Árpád kísérte. A 
rendkívüli trófeát viselő vad igazi külön-
legességét az adja, hogy az egy suta. A 
rendellenességre való tekintettel az elej-
tett őzből mintát vettek, a minta gene-
tikai vizsgálata jelenleg folyamatban van.

VADÁSZKUTYA ALKALMASSÁGI VIZSGA!

A Vadászkamara megyei szervezete a vizsla fajták tartásának és vadászatra való 
kiképzésének ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos vizslás vadászat sokszínűsé-
gének bemutatására és kultúrájának népszerűsítésére 2019. október 12-én, Sajó-
petriben Vadászkutya Vadászati Alkalmassági (VAV) vizsgát szervez.

A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban részletekkel, információkkal Éles Tibor 
szolgál az alábbi elérhetőségeken: +3670/337-3898; elestibi@freemail.hu


