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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, JÓ EGÉSZSÉGET ÉS VADÁSZÉLMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Hozzávalók:
80 dkg őzgerinc, 1 evőkanál mustár, 

1 mokkáskanál őrölt fekete bors, olaj 
a pácoláshoz és a sütéshez, 10-12 dkg 
füstölt szalonna, 1 csapott evőkanál só.

A csontos gerincről a hús tetején lévő 
vékony fehér hártyát lefejtjük, majd az 
egészet a mustár és a bors keverékével 
bedörzsöljük. Szorosan tálba fektetjük, 
annyi olajat öntünk rá, amennyi ellepi. 
Letakarva, hűtőszekrényben 2-3 napon 
át érleljük, közben párszor megforgatjuk.

Ezután lecsöpögtetve vágódeszkára 
fektetjük, és a rostokkal párhuzamosan, 
azaz hosszában vékony (kb. 0,5 centi vas-
tag) csíkokra vágott füstölt szalonnával 
megtűzdeljük, megsózzuk.

A pácolásához használt olajból 6-8 
evőkanálnyit serpenyőbe töltünk, meg-
forrósítjuk, majd a gerincet körös-körül 
megpirítjuk rajta. Tepsibe tesszük, forró 
olajával leöntjük, majd a közepesnél erő-
sebbre (200 ºC; légkeveréses sütő 180 
ºC) előmelegített sütőbe toljuk.

R
ec

ep
t

Im
m

u
n
Iz

á
lá

s

TűzdelT őzgerinc

VeszeTTség elleni immunizálás

Angolosra, félangolosra vagy teljesen 
átsütjük. Az angolos változatnál csak a hús 
külseje kap egy kérget, a belseje rózsaszínű, 
illetve az egészen közepe nyers. Ehhez 17-20 
percnyi sütés kell. A félangolos változatnál 
nemcsak a hús külseje sül meg, 
hanem úgy 1 centi vastagon 
a belseje is. Közepe rózsaszí-
nű, de nem véres. Ehhez 22-25 
percnyi sütés kell, míg további 
5-6 perc szükséges ahhoz, hogy 
teljesen átsüljön.

Ha kész, tálra tesszük, 
vajon párolt zöldségekkel 
körítjük, és külön kis tál-
kában akár barnamártást is 
kínálunk hozzá.

A pecsenyét csak az asztal-
nál szeleteljük fel, mégpedig 
úgy, hogy a karajokat a csont-
ról egyben lefejtjük, ezután 
vágjuk fel.

Elkészítési idő: 1 óra + 
pácolás + hűtés

Egy adag (köret és mártás nélkül): 360 
kcal • fehérje: 33,3 gramm • zsír: 24,6 
gramm • szénhidrát: 0,9 gramm • rost: 
0,0 gramm • koleszterin: 79 milligramm

A vadon élő ragadozó emlősök (első-
sorban róka) 2020. évi őszi veszett-
ség elleni országos orális vakcinázási 
(immunizálási) kampánya Borsod-Aba-
új-Zemplén megye teljes területén, 2020. 
október 4. - 2020. október 7. közötti idő-
szakban történt. 

Az érintett területeken a területileg 
illetékes kerületi főállatorvosok a vakci-
názás kezdetétől számítva 21 napig ebzár-

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
a Vadászkamarával közösen - megfelelő számú jelentkező esetében, illetőleg
a járványhelyzet adta lehetőségek szerint - a tavasz folyamán

szervez.
A tervek szerint a foglalkozások 5 héten keresztül, kedd és csütörtök
délutánonként lesznek.
A tanfolyam költsége: 15-20eFt/fő. 
Bővebb felvilágosítás: 46/504-125; 30/239-4920

Vadászkürtös tanfolyamot

latot és legeltetési tilalmat rendeltek 
el határozatban a vonatkozó jogsza-
bályok alapján. 

A  NÉBIH utasítása alapján a 
veszettség elleni védekezés céljá-
ból a vadászatra jogosultaknak 5000 
ha-onként 1 darab rókát vagy aranysa-
kált intézeti vizsgálatra 2020. novem-
ber 15-től 2021. február 28-ig kell kilő-
niük és beküldeniük díjazás ellenében.
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s Vadászkamarai és VadászszöVeTségi TiszTújíTás

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

FIGYELEM!!!

VADÁSZKAMARAI SZERVEZETÜNK
ÉS VADÁSZSZÖVETSÉGÜNK

KARÁCSONY
ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT

(DECEMBER 28-DECEMBER 31)
ZÁRVA TART.

JÓTÉKONYSÁGI VADÁSZAT
2020. DECEMBER 27.

WWW.OJV.HU

2020. július 30-án tisztségviselő válasz-
tással egybekötött küldöttgyűlést tar-
tott az Országos Magyar Vadászkamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Terüle-
ti Szervezete.

A koronavírus járványhelyzet hatása 
miatt az éves rendes küldöttgyűlést a 
hagyományos áprilisi-májusi időszakban 
nem volt mód megtartani. Erre, illetőleg 
az éves beszámoló elfogadására ezért a 
fenti időpontban került sor. Másik oka 
az ülés összehívásának az volt, hogy Kris-
ton Nándor a szervezet elnöke, valamint 
több tisztségviselő is lemondott válasz-
tott tisztségéről. 

Az ülésen elfogadásra került a Veze-
tőség, a Felügyelő bizottság, a Vadvédel-
mi és vadgazdálkodási bizottság 2019. 
évi beszámolója, a 2019. évi mérleg és 
pénzügyi beszámoló, valamint a 2020. 
évi költségvetés, tervek és feladatok. 

Mindezeken túl a titkos szavazás 
eredményeképpen, kétharmados részvé-
teli aránnyal, 66 fő választásra jogosult 
küldött részvételével, ellenjavaslatok nél-
kül, egyhangúlag a keretben látható tiszt-
ségekben történt tisztújítás.

A lemondásokból adódóan ez egy 
időközi választás volt. Ennek megfele-
lően, illetve az alapszabály értelmében 
az újonnan megválasztott tisztségviselők 

megbízatása a választási ciklus végéig, 
tehát 2021. október 26-ig tart.

* * * * * *

2020-ban a Vadászok és Vadgazdálko-
dók Észak-magyarországi Területi Szö-
vetségénél lejárt az ötéves választási cik-
lus, így ennek megfelelően a szervezet 
szeptember 24-én választmányi ülést tar-
tott. 

Az ülésen az elnökség beszámolt a 
Szövetség 2019. évi tevékenységéről és 
a 2020. évi feladatokról, valamint átte-
kintést nyújtott az elmúlt öt év műkö-
désről, programjairól, eseményeiről. 
Emellett tájékoztatót adott 2015-2020. 
évi költségvetések végrehajtásáról, és a 
2020. évi pénzügyi tervről. Emellett Dr. 

Székely László leköszönő elnök visszate-
kintést adott a Szövetség megalakulása 
óta eltelt 30 év eseményeiről is.

Utolsó napirendi pontként került 
lebonyolításra a tisztújítás, melynek ered-
ményeképpen, a következő öt éves idő-
szakra, a Szövetség Választmánya, ellen-
jelölések nélkül, egyhangúlag az alábbi 
személyeket választotta meg:

MEGVÁLASZTOTT
TISZTSÉGVISELŐK:

Elnök: Nagy András • Sportvadász 
alelnök: Orosz Zoltán • Vezetősé-
gi tag: Bótáné Batta Olga • Vadvé-
delmi-vadgazdálkodási bizottság 
elnök: Takács Gábor • Etikai bizott-
ság elnök: Dr. Kiss István Béla • Eti-
kai bizottság tag: Nagy Olga Mária

MEGVÁLASZTOTT
TISZTSÉGVISELŐK:

Elnök: Nagy András • Elnökségi 
tagok: Galambos Kálmán, Ludman 
Árpád, Orosz Zoltán, Tóth Á. Dénes 
• Felügyelő bizottság elnök: Dr. 
Szabó Balázs • Felügyelő bizott-
ság tagok: Gyurán János, Kababik 
István • OMVV országos küldöt-
tek: Galambos Kálmán, Nagy András, 
dr. Szabó Balázs, dr. Székely László, 
Tóth Á. Dénes • Tiszteletbeli elnök: 
Dr. Székely László

A választást követően az alakuló ülés 
során elnökhelyettesként megválasztás-
ra került Orosz Zoltán személye, illet-
ve az Elnökség megerősítette Tóth Á. 
Dénest ügyvezető titkári munkakörében 
és továbbra is felhatalmazta a Megyei 
Fővadász cím használatára.
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k a minőségi Turizmus megalapozásáT
segíTi a VadászaT - elnöki gondolatok

A Vadászkamara a vadászok érdek-
képviselete, a Szövetség a vadász-
társaságok érdekképviselete. Közös 
a metszet: a vadászat. Ön hogyan 
került kapcsolatba vele?

A vadászat iránti elköteleződés a 
baráti, ismeretségi körből eredeztethető. 
Amikor vadásztársasági elnökké válasz-
tottak, húsz évvel ezelőtt, a szenvedély 
mellett megjelent a munka, a törődés a 
vadászat ügyével. Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben ma több mint négyezer vadász 
és 122 vadásztársaság tartozik a Kama-
ra és a Szövetség testületéhez.

A Kamara 2015-2016-os alma-
nachja azt írja, hogy a vadászok kor-
osztályának átlagéletkora közelíti az 
50 évet. Elődje, Dr. Székely László 
is 80 évesen adta át Önnek a stafé-
tát. Problémát okozhat az elörege-
dés a szervezetek kiegyensúlyozott 
működésében?

Valóban idősödik a vadásztársada-
lom, országosan is, nem csak Borsod-
ban. Nálunk ez összefügg térségünk 
demográfiai állapotának alakulásával és 
az elvándorlással is. Komoly erőfeszítése-
ket teszünk ezért a vadászat népszerűsíté-
séért, aminek érezni már az eredménye-
it. Örvendetes, hogy az utóbbi években 
nagyobb számban jelentek meg körünk-
ben az aktívan vadászó fiatalok. Köz-
tük többen már a családjukban szívták 
magukba az élményeket és a természet 
szeretetét. Vadásztárssá válásuk jótékony 
hatással van az átlagéletkor alakulására.

A fiatalításra, gondolom, azért is 
szükség van, mert a vadászat nem 
csak hobbi, de bizonyos szempontból 
munka is a vadgazdálkodók számára.

A magyar vadászati törvény értelmé-
ben a vadászatra jogosultak kötelezettsé-
gei közé tartozik többek között a vadkár 
megtérítése. Ha növekszik a vad száma, 

azzal egyes arányban nő a kár mértéke is. 
Az erdő- és mezőgazdálkodás szempont-
jából ezért szükséges egy-egy területen a 
vadállomány szabályozása, akár a beteg-
ségekre, akár a túlszaporodásra gondo-
lunk. A vadlétszám szinten tartása ezért 
nemzetgazdasági érdek. A vadásztársasá-
gok feladata így egyik oldalról a túlszapo-
rodás és az állomány minőségének meg-
őrzéséhez kapcsolódik, a másik oldalon 
pedig ezzel teremtik meg az anyagi hátte-
rét annak, hogy a vad által okozott kár-
okozást finanszírozni tudják.

Mekkora terhet ró ez a társaságok-
ra? Ugyancsak 2015-ös adat, hogy a 
társaságok kiadásainak közel 10 szá-
zaléka a vadkárhoz kötődik. Ez az 
összeg akkor meghaladta a 90 mil-
lió forintot.

A törvények elég világosan szabá-
lyozzák a társaságok kötelezettségeit. 
A lényeg, hogy pénzügyi fedezetet kell 
képezniük a keletkezett károk megtérí-
tésére. Napirenden van az úgynevezett 
vadkár-protokoll kialakítása, ami mint-
egy keretrendszerbe foglalja majd a vad-
kárral kapcsolatos teendők mellett a kár 
mértékének a meghatározását is. 

A szabályozás csak a nagyvadak-
ra vonatkozik?

Látványos problémával azok járnak, de 
ugyanúgy okoz kárt a fácán és a nyúl is, 
ezért a hazánkban fellelhető szinte min-
den vadhoz köthető. Azt feltételezzük, 
hogy idén a kártétel a tavalyi évhez képest 
kisebb lesz, tekintettel arra, hogy az afri-
kai sertéspestis jelen van a megyében és 
jelentősen tizedeli a vaddisznóállományt. 
Vannak olyan területrészek a megyében, 
ahonnan szinte el is tűnt ez a vadfaj, pedig 
korábban a túlszaporodás volt rá jellem-
ző. Drasztikusan csökkent a szaporulat, 
amire még nem volt példa, és elképzelé-
sünk sincs, hogyan fog alakulni az állo-

mány a jövőben. Pár éve még több ezres 
létszámról beszélhettünk, most viszont 
naponta változik a szám.

Hogyan tudják kezelni ezt a hely-
zetet?

Létezik járványügyi előírás a sertéspes-
tis féken tartására, amiben minden vadász-
társaságnak komoly feladata és szerepe 
van. Eddig sikeresen tudtuk lassítani a 
kór terjedését, de megnyugtató megol-
dást a betegség elleni vakcina megjelené-
se hozhat majd. Most viszont még csak 
az országos terjedésnél tartunk, ami az 
ukrán határtól követhetően húzódik át az 
ország más tájaira. A járványügyi szakem-
berek szigorúan figyelik, hogy ne szivárog-
jon be az állattartó gazdaságok telepeire.

A vadásztársaságok mennyire sta-
bilan tudnak gazdálkodni, milyen 
lesz az idei szezon?

A téma nagyon aktuális. A gazdasági 
körülmények ugyanis nem csak a sertés-
pestis kapcsán romlanak, de a korona-
vírus-járvány is nehéz helyzetbe hozta 
az ágazatot. Új helyzetet teremtett a 
szep tember 1-jével kihirdetett határzár, 
hiszen az a nap a mi életünkben a fő 
vadászati szezon kezdetét jelenti. Ez az 
időszak jelenti a társaságok fő bevételi 
forrását. Számos külföldi vadász érke-
zik ilyenkor, akik sok esetben már évek-
kel korábban lekötötték a vadászatukat. 
A határzár bevezetésével viszont nem 
jöhetnek a külföldi vendégek hazánk-
ba, vadászati céllal sem. A társaságoknál 
ez komoly bevételkiesést és forráshiányt 
okozott. Többen igyekeztek a felszaba-
dult kapacitásaikat belföldi vadászokkal 
feltölteni, akár kedvezményesen is, de a 

szeptember Végétől egy elnök Vezeti a Vadászkamarát és a VadászszöVetsé-
get borsod-abaúj-zemplén megyében. a szerVezetek VezetőjéVel, nagy and-
rás úrral, az észak-magyarország napilap készített egy interjút, a Vadgaz-
dálkodás jelenéről, a járVányok okozta nehézségekről, Valamint arról, hogy 
a Vadászat milyen lehetőségeket kínál a minőségi idegenforgalom számára.
az újságban megjelent anyagot az alábbiakban közöljük.
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külföldiektől származó bevételek kiesé-
sét maradéktalanul pótolni ezzel nem 
lehet. Jó hír, hogy a társaságok állami 
és uniós kártalanítást kaptak a vaddisz-
nóelhullás kapcsán, így jelen pillanatban 
az anyagi stabilitásuk nincs veszélyben. 
Ám, hogy a jövőben ez hogyan alakul, 
jelentősen függ attól, hogy meg tud-
juk-e állítani a sertéspestist, újra tud-
juk-e építeni a vaddisznóállományt, 
illetve milyen hatással lesz a koronaví-
rus-járvány a közösség életére.

Milyen bevételi forrásokkal szá-
molhat egy vadásztársaság?

A gazdálkodás három lábát a tagoktól 
származó tagdíjbevételek, a bérvadásza-
tok - jórészt a vaddisznóhajtások és gím-
szarvasbika trófeákból származó bevétel 
–, valamint a vadhús értékesítése jelenti. 
A vaddisznóvadászatok száma most visz-
szaesett. A trófeavadászatokat belföldről 
oldják meg, kedvezményesebb tarifával. 
A vadhús felvásárlási ára pedig az elmúlt 
hónapokban mintegy a felére csökkent, 
tekintettel arra, hogy a külföldi, főleg a 
németországi kereslet és a hazai gasztro-
nómiai piac egyaránt csökkent. Nagyság-
rendileg több ezer tonna vadhúsról van 
szó, aminek a felvevőpiaca gyakorlatilag 
megszűnt. A hazai raktárkészletek meg-
ugrottak és ez lenyomta az árakat. Sokat 
hallunk arról, hogy a közétkeztetésben 
keresik a vadhús felhasználásának lehe-
tőségét. Jelentős erők dolgoznak ennek 
a megvalósulásán, egyelőre azonban nem 
beszélhetünk érdemi sikerről. 

Egy aranyérmes bika kilövése ma 
mennyi bevételt jelent?

Az ár megállapítása jól leképezett 
árrendszerben történik. Minden erőgaz-
daságnak megvan a maga nemzetközi 
értelemben kompatibilis árlistája, amihez 
mindenki igazíthatja a maga árszabását. 
Pontos árat ezért nem lehet mondani, 
viszont egy-egy értékes gímbika kilövése 
több millió forint is lehet. Egy 13 kilo-
gramm fölötti gím trófeájának gramm-
ja drágább lehet, mint az arany. Ilyen a 
mi vidékünkön sajnos nemigen akad, bár 
vannak kivételes, 10-12 kiló körüli trófeák.

A jövő évben, 2021-ben vadásza-
ti világkiállításra készül az ország. 
Borsod-Abaúj-Zemplén hogyan kap-
csolódik ehhez a programhoz?

A megye részese lesz az „Egy a Termé-
szettel” című kiállításnak. Mi Füzéren, 

a vár látogatóközpontjában rendezünk 
egy kiállítást, ami vadászati értékeinket 
mutatja be. A tárlat november végén nyílt 
meg és egy éven át várja majd a látoga-
tókat, mintegy ráhangolódásként a jövő 
évi országos rendezvényekre.

A Vadászkamara és Szövetség 
elnökeként milyen elképzelésekkel 
látott munkához?

Rövid, közép és hosszú távú tervek-
ről beszélhetünk. Rövid távon az „Egy 
a Természettel” világkiállításhoz csatla-
kozásunk köti le az energiákat, mert a 
legnagyobb figyelmet szeretnénk kivívni 
a vadásztársadalom munkája iránt, ami 
nem csak a vadról és a hozzá kapcsoló-
dó vadászati tevékenységről, a vadállo-
mány gondozásáról és szakszerű ápolásá-
ról szól, hanem a természet szeretetéről, a 
természettel való együttélésről is. A vadá-
szat szépségeit és rejtelmeit egyaránt sze-
retnénk megmutatni. Középtávú tervünk, 
hogy a miskolci székházunk átépítésével 
és átalakításával létrehozzuk a borsod 
megyei vadászok házát. Ez a több, mint 
négyezer vadásztársunk számára egy olyan 
bázist jelenthet, ahol a szakmai ügyei-
ket 21. századi körülmények között intéz-
hetik majd. Hosszú távon pedig tovább 
kívánjuk erősíteni azt a fajta elkötelező-
dést, amit az előttünk hatékonyan műkö-
dő vadászoktól megörököltünk. Tovább 
akarjuk a megye hírnevét öregbíteni bel-
földön és külföldön egyaránt.

Milyen a megítélése jelenleg a 
megyének vadászati szempontból?

A megye területi elhelyezkedésének 
köszönhetően szerencsés helyzetben 
vagyunk. Adottságainkat tekintve ked-
vező életteret találnak itt a nagyvadak, 

ezért minden vadásztársaságban van-
nak olyan vadászok, akik az ország más 
részén élnek, de itt rendelkeznek tagság-
gal, itt hódolnak a szenvedélyüknek. Szá-
munkra kedvező, ha minden vidékről 
fogadni tudunk vendégeket.

Mi az a különleges értéke a helyi 
vadászatnak, amit ajánlani tudnak, 
és amire külön is figyelniük kell a 
jövőben?

A vadászat ma már nem csupán egy 
magányos tevékenység, együtt jár a társasá-
gi élettel, a gasztronómiával és a borászat-
tal is. E tekintetben páratlan lehetősége-
ink vannak Borsod-Abaúj-Zemplénben. 
Megvan a vadnak kedvező élettér, ami-
nek köszönhetően az országos rangsor-
ban előkelő helyen állunk a terítékada-
tok alapján. A zempléni erdők határán 
fekszik a történelmi Tokaji Borvidék, 
aminek világhírű a borkínálata. Emellett 
pedig van olyan helyi értéknek számító 
gasztronómiánk, éttermünk, amit orszá-
gos szinten is számon tartanak. Ezek az 
adottságok túlmutatnak egy-egy hétvé-
gi vadászaton. A hozzánk érkező vadá-
szok családdal érkeznek, szállást vesznek 
igénybe, magas színvonalú szolgáltatást 
igényelnek. Ha arról beszélünk, hogy mik 
a terveink a jövőben, a vadászaton túl az, 
hogy kialakítsuk vendégeinkben a kötő-
dést, ami más minőséget adhat a térség-
nek és kiemeli a többi közül. A vadászati 
ágazat kapcsán körvonalazódó lehetősé-
gek további jótékony hatással lehetnek a 
szállásadókra, a borászatokra, a minősé-
gi vendéglátásra. Borsodban az átalaku-
lás éveit éljük, amiben az idegenforgalom 
az egyik kifejezetten szorgalmazott kitö-
rési pont. A vadászati turizmus ma már 
nem különül el ettől, hanem szerves része.

Méhes László
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madárodú kihelyezési program

M
a
d
á
r
o

d
ú
 k

ih
el

ye
zé

si
 p

r
o

g
r
a
M

az „egy a természettel” Vadászati és 
természeti Világkiállítás madárodú 
kihelyezési akcióprogramot indított, 
melynek köszönhetően 3500 odút és 
350 etetőt helyeztek ki országszerte.

Kovács Zoltán a program megnyitó-
ján, a nagymarosi Kittenberger házban 
elmondta: az akcióprogramot az állami 
erdőgazdaságok, a vadászkamara, illetve 
a nemzeti parkok részvételével valósítják 
meg országosan. A programmal a termé-
szet apróbb részleteire igyekeznek felhív-
ni a figyelmet, így az apró madarakra is, 
amelyeknek egyre kevesebb természetes 
menedék áll a rendelkezésükre. Hozzá-
tette, hogy óvodások, iskolások bevo-
násával szeretnék megtalálni az odúk és 
etetők megfelelő helyét. 

Szentkirályi Alexandra kormány-
szóvivő elmondta, hogy a jövő évi kiál-
lítás szervezői komoly erőforrásokat és 

figyelmet fordítanak arra, hogy a progra-
mig vezető útnak legyenek olyan elemei, 
amelyek a jövő generációjának szólnak 
és segítik a fiatalok szemléletformálását.

A programnak megfelelően megyénk-
ben - kamarai szervezésünkben - 60 darab 

odú és 6 darab etető került kihelyezés-
re, Miskolc, Szirmabesenyő, Bükk-
zsérc, Boldogkőújfalu, Boldogkővár-
alja, Füzér, Senyő, Kőkapu, Pálháza, 
Fűzérradvány és Rakacai-tó helyszí-
neken.

A képzés elvégzésére eredetileg 2019. 
december 13-áig lett volna lehetőség, 
azonban a körülményekre való tekin-
tettel a NÉBIH előbb további egy évig, 
2020. december 15-éig kívánta működ-
tetni a rendszert, 2020. őszén pedig újabb 
egy esztendővel hosszabbították meg a 
határidőt. Így minden érdeklődő a szá-

mára megfelelő időpontban, otthonról 
is elvégezheti az interneten.

Bővebb információt és a képzésre 
való bejelentkezés lehetőségét a www.
vadaszativedegylet.hu internetes olda-
lon találják.

asp járVányVédelmi Vadászképzés
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KEDVES VADÁSZTÁRSAK!

ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta

a vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét. kérjük ezévBen is támogassa a 2020. 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. október 27-én a magyar köz-
löny 231. számában megjelent az 
egyes Vadgazdálkodással összefüggő 
miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 52/2020 (X.27.) am rendelet 
(toVábbiakban: rendelet). a rendelet 
a kihirdetését köVető ötödik napon, 
tehát 2020.11.01-én lépett hatályba.

A Rendelet több ponton módosította 
• A vad védelméről, a vadgazdálko-

dásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren-
deletet; 

• a vadászvizsgát megelőző tan-
folyamról és a vadászvizsgáról szóló 
126/2013. (XII. 17.) VM rendeletet;

• továbbá mind az öt Vadgazdálko-
dási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek 
vadgazdálkodási tervéről szóló AM ren-
deleteket. 

A módosítások egyebek mellett a tró-
feabírálatot és a szakszerűtlen elejtések 
határértékeit is érintették.

A trófeabírálat vonatkozásában lénye-
ges változás, hogy az elejtett nagyvad tró-
feáját a bírálatra megfelelően előkészített 
állapotban, – a vaddisznó kivételével – 
teljes nagykoponyával kell bemutatni. A 
Rendelet hatályba lépését követően tehát 
őzbakok esetében sem engedélyezett a 
trófeák kiskoponyára vágása a trófeabí-
rálatot megelőzően.

A Rendelet megalkotásakor az ágaza-
ti döntéshozók maximálisan szem előtt 
tartották a nagyvad állomány csökken-
tését célzó vadgazdálkodás elősegítését, 
ugyanis a szakszerűtlen elejtések szem-
pontrendszere a gímszarvas, a dám-
szarvas, az őz és a muflon esetében is 

korrektebb, részben megengedőbb a 
korábban érvényben lévőkhöz képest. 
Ebből kifolyólag könnyebben érvénye-
síthetőek a válogató vadászat – Rende-
letben foglaltaknak megfelelő – irányel-
vei, hatékonyabban végezhető a szakmai 
alapokon nyugvó, állománycsökkentő 
hasznosítás.

A Rendeletben rögzíti a jogalkotó, 
hogy a szakszerűtlen elejtések megálla-
pításához agancsos vadfajok vonatkozá-
sában a trófea tömegét a trófea kifőzé-
sét követő 24. órára visszaszámolva kell 
meghatározni, továbbá szártörés esetén 
az ép oldalon mért szárhosszat kell figye-
lembe venni. 

A gímbika és a dámbika bírálatát 
egyértelműsítő új rendelkezés, hogy főág-
törés esetén az ép főág hosszát kell figye-
lembe venni. Szintén a gímbikát és a 
dámbikát érintően megszűntek az össze-
vont kor kategóriák, tehát a Rendelet 
gím vonatkozásában 2-től 10 éves korig, 
míg dám esetében 2-től 9 éves korig a 
bika konkrét korára külön-külön meg-
határozva, évre lebontva tartalmazza a 
szakszerűtlen elejtés paramétereit. 

Az érett gímbika 
meghatározását kiegé-
szítette a Rendelet 
azzal, hogy az agancs-
nak legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág és 
középág) kell rendel-
keznie. Ennek meg-
felelően az Északi 
hegy- és dombvidéki 
Vadgazdálkodási Táj-
ban, érett a legalább 
10. agancsát viselő 

(11. életévében levő) gímbika, amely-
nek agancsa szabályos, legalább 30 
cm-es főágakkal (szemág, középág) és 
a minimum hármas koronákban össze-
sen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meg-
haladó) ággal vagy kehelykoronával ren-
delkezik, és a trófea tömege meghaladja 
a 8,50 kg-ot.

A legjelentősebb változást minden 
bizonnyal a muflon tekintetében hozta 
az új jogszabály, ugyanis a Rendelet 
hatályba lépését követően a muf lon 
kos egész évben vadászható. A Rendelet 
nem tartalmaz muflon kos szakszerűt-
len elejtésére vonatkozó szempontokat, 
így a vadászatra jogosultnak muflon kos 
vadászat vonatkozásában csak az éves 
vadgazdálkodási tervének muflon kos 
hasznosítására vonatkozó számaira kell 
tekintettel lennie. 

A szakszerűtlen elejtések Borsod-Aba-
új-Zemplén megyét érintő szempont-
rendszerét a Rendelet 7. melléklete tar-
talmazza, a korábban érvényben lévő 
jogszabályhoz hasonlóan, Vadgazdálko-
dási Tájegységek szerinti bontásban.

Takács Gábor



2021 JANUÁR

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

FEBRUÁR

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

w

w

VJÚLIUS

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

AUGUSZTUS

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

SZEPTEMBER

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

OKTÓBER

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

w

w

w

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

Gím 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

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

MÁRCIUS

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

ÁPRILIS

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

MÁJUS

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

JÚNIUS

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

w

w

w
w

w

w 

w 

w 
w 

w

VNOVEMBER

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

DECEMBER

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

w w

w w
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g 30 éVes az észak-magyarországi VadászszöVeTség

ezéV augusztusában tisztújító Választ-
mányi ülést tartott szöVetségünk. ez 
a Választmányi ülés egy hosszabb cik-
lusnak a befejezését jelentette, hiszen 
az idén, augusztus 25-én Volt a 30. 
éVfordulója az észak-magyarországi 
VadászszöVetség megalakulásának. 

Az évfordulóról szerettünk volna 
méltó ünnepséggel megemlékezni, de 
a COVID járványhelyzet ezt felülírta, 
ezért ezt az alkalmat használnám ki egy 
egészen rövid visszapillantásra.

Jó érzés visszatekinteni erre az idő-
szakra annál is inkább, mert a megala-
kítás pillanatától, mint Elnök – élvezve 
és megköszönve a megye vadásztársa-
dalmának bizalmát – ebben a 30 évben 
részese, összefogója lehettem a Szövet-
ség tevékenységének.

Bízom benne, hogy a Tisztelt olvasók 
számára sem lesz unalmas és érdektelen 
ez a kis visszatekintés, hiszen az alapítás 
óta megduplázódott a megye vadásza-
inak száma, az alapítók közül már sokan 
sajnos nincsenek közöttünk, a Választ-
mány tagjai között is már csak négyen 
vagyunk, akik a megalakulástól tagjai a 
testületnek. Név szerint is megemlítve: 
rajtam kívül Csuhai István, Gyurán 
János és Varga Barna.  

Sokak számára talán már csak törté-
nelem a 30 év előtti időszak, ezért talán 
ez is megér egy gondolatot:

A vadászati életet ebben az időszak-
ban a MAVOSZ szervezeteként műkö-
dő megyei Intéző Bizottság irányította. 
Kötelező volt a MAVOSZ tagság a tár-
saságok részére, vadász csak társasági 
tag lehetett, fegyvertartási engedélyt is 
csak tagként kaphatott bárki, és Megyei 

Fegyelmi Bizottság rendelkez-
hetett minden vadász ügyé-
ben, központi irányítás volt.

A rendszerváltozás során a 
vadásztársadalom is igényelte 
az önállóságot, kifejezésre jut-
tatta, hogy szüksége van egy 
alulról építkező, erős, legi-
tim érdekképviseletre, amely 
megyei szinteken önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik, 
döntéseit önállóan, tagjai-
nak akarata szerint hozza és 

az egyesületi törvény szerint, vezető és 
ügyintéző szerveit demokratikusan maga 
választja.

1989-ben, az új Egyesületi törvény 
alapján, valamennyi vadásztársaság újra 
alakult, és az akkor Bíróságon bejegyzett 
B.-A.-Z. megyei 73 vadásztársaságból – 67 
vadásztársaság döntött úgy, hogy alapító 
tagként megalkotja a saját érdekképvise-
leti szervezetét. Az 1990. augusztus 25. 
napján tartott alakuló Választmányi ülé-
sén így létrejött a Vadászok és Vadgaz-
dálkodók Észak-magyarországi Terü-
leti Szövetsége, melyet a Bíróság önálló 
jogi személyként bejegyzett.

Hasonló átalakulások zajlottak 
országszerte és 1990. szeptember 07-én 
a megyei Szövetségek képviselői országos 
közgyűlésükön határozatilag kimondták 
a MAVOSZ feloszlását, egyúttal álta-
lános jogutódként megalakították az 
Országos Magyar Vadászati Védegy-
letet, melynek mi is tagjai lettünk.

A megyei vadászati közéletben az 
utóbbi harminc év alatt számos olyan 
jeles esemény történt, amire érdemes visz-
szaemlékezni. Ezek közül csak néhányat 
szeretnék kiemelni, amelyek talán mér-
földkőnek is tekinthetők. 
• 1990-ben - a már említettek szerint 

- megszüntettük a MAVOSZ-t és a 
megye vadásztársaságai megalapítot-
ták önálló Szövetségünket. 

• 1991-ben a Szövetség megjelentette a 
Vadász Hírmondó újságunkat, amit 
akkor „úttörő módon” a megye min-
den vadászához eljuttatunk. A Hír-
mondó mai formájában 2005-től 
létezik, és azóta is folyamatosan 
megjelenik, az idén a 30. évfolyamát 
olvashatjuk. 

• 1991-ben majd 1993-ban is saját vadász 
szakmunkás képző osztályt indított 
a Szövetség, mert kevés volt a hiva-
tásos vadász.

• 1992-ben nagy sikerrel rendeztük meg 
Lillafüreden az első megyei vadász-
napot.

• 1993-ban székházat vásároltunk a Szö-
vetségnek Miskolcon a Tas utcában, 
ami ma is a megyei „Vadászok Háza”. 
Elindult a vadásztársaságok részére a 
könyvelési szolgáltatásunk, ami azóta 
is folyamatos.

• 1994-ben volt az első Hubertusz mise 
a megyében.

• 1995-ben „Vadászat Észak-magyaror-
szágon” marketing kiadványt jelentet-
tünk meg, és a Szövetség önálló stand-
dal állított ki a FEHOVA-n.

• 1996-ban megjelent új vadászati tör-
vény realizálásakor elértük, hogy a 
szakigazgatás kitelepüljön a Tas utcá-
ra és egyeztetetten történjen a vadász-
területi határok kijelölése.

• 1997-ben megalakult az Országos 
Magyar Vadászkamara, melynek meg-
szervezésében tevékenyen részt vál-
laltunk.

S lehetne még hosszan sorolni a mér-
földköveket, pl.:

• 1998-ban felavattuk a megye vadásza-
inak zászlaját. 

• 2001-ben megjelentettük az első 
megyei vadászati Almanachot, mil-
lenniumi vadászati kiállítást szervez-
tünk Sárospatakon.

• 2004-ben létrehoztuk a B.-A.-Z. megye 
Vadgazdálkodásáért Alapítványt, és 
a Megye Vadászatáért Érdemérem 
kitüntetést.

• Hagyományteremtő módon rendsze-
resek 1992-től évről - évre a vadá-
szati kiállítások, a megyei és 6-7 
helyszínen visszatérően a kistérségi 
vadásznapok. 

•  A Vadászszövetség - szoros egységben 
a Vadászkamarával - fontos feladatá-
nak tekintette és tekinti az aktív rész-
vételt a megyei közéletben és a hatá-
ron átnyúló kapcsolatokban is. 

• Együttműködési megállapodásunk 
van 2004-től az Aggteleki és Bükki 
Nemzeti Parkokkal, 2008-tól a megyei 
Rendőrfőkapitánysággal, 2018-tól 
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a Magyar Honvédség regionális 
parancsnokságával.

• A határon túl pedig 2001-től a 
Tőketerebesi és 2008-tól a Rozsnyói 
Vadászszövetséggel, hogy csak a leg-
fontosabbakat emeljem ki.

•  A megalakulása után - 1991-től - folya-
matosan, minden évben rendszeressé 
tettük a vadászvizsgára felkészítő tan-
folyamokat. A Szövetség ma is akkre-
ditált vadásztanfolyam szervező. 

• Évről-évre visszatérően rendszere-
sek az ifjúsági táboraink, az erdész-
vadász napközis táborok, if júsági 
vetélkedők. 

• A vadászkürtös tanfolyamok 2006-tól 
visszatérőek programjainkban.

A Vadászszövetség elmúlt 30 évének 
tevékenységét átfogja, keretbe foglalja a 
megalakulásakor megalkotott és azóta is 
következetesen alkalmazott és megerősí-
tett „szolgáltató szövetség” koncepció-
ja, amely szerint elsődleges feladatunk, 
hogy a tagszervezetek működését alap-
vetően szolgáltatások nyújtásával lehet 
és kell segíteni. 

Az elmondottakon túl folyamatos 
szolgáltatásunk a tagszervezeteknek 
eljuttatott havi Szövetségi Hírlevél, 
amelyben az aktuális feladatokról, határ-
időkről, jogszabályokról adunk tájékoz-
tatást azzal a szándékkal, hogy „hely-
zetbe hozzuk” a vadásztársaságokat a 
változó jogi és gazdasági követelmények-
nek való megfeleléshez.        

Markánsabb e tekintetben pl.  a 
vadásztársaságoknak végzett teljes körű 
könyvelési szolgáltatás (35 tagszerve-

zetnek könyvelünk), de ilyen a pályá-
zat írói vagy a vadgazdálkodás tervezési 
szolgáltatás is. 

Az elmúlt évtizedekben sajnos voltak 
nem csak jó dolgok, hanem tragikus ese-
mények is, ha pl. az árvíz-belvíz károkra 
emlékszünk. Ekkor a vadászszolidaritás 
kapott hangsúlyt: ennek során 1999-ben 
hétezer-ötszáz, 2010-ben pedig négyezer 
előnevelt fácánt juttattunk el - Vadász-
kamarával közösen - a kárt szenvedett 
vadásztársaságoknak.

Ilyenkor cikáznak a gondolatok az 
emlékek sokasága között. Sok minden 
felvillantásra került az elmúlt 30 év törté-
netéből, amely így visszatekintve is sike-
resnek tekinthetőek, hiszen mindezek  a 
megye vadásztársadalmának közös ered-
ményei, sikerei és mindenképpen „mér-
földkövek” a megye vadászati közéleté-
ben. 

 Három évtized alatt sokat változott 
a vadászat feltételrendszere, változtak a 
vadászati szokások és az évek múlásá-
val változott az érdekvédelem tartalma, 
szerepe is. 

Gondoljunk csak a rendszerváltás 
utáni időben a vadászok fegyvertartási 
szabályainak megváltoztatására, az újra 
vizsgáztatására, amikor is a megye vadá-
szainak 20 %-a akasztotta szögre a puská-
ját. Vagy gondoljunk a földtulajdonhoz 
kötött vadászati jogot biztosító 1996-os 
új vadászati törvényre, a vadászterületek 
határainak újra rajzolására, ami teljesen 
átrendezte a megye vadászati térképét. 
Ár- és belvizek mellett a Klasszikus Sertés 
Pestis (KSP) is sújtotta a megye vadászati 
élőhelyeit, tizedelte a vadállományt. S ha 

mindezeken túllépnénk, itt van a terü-
letünkön az Afrikai Sertéspestis (ASP), 
ami bizony évtizedes új kihívást jelent a 
vadászoknak. Nem is beszélve napjaink 
legújabb kihívásáról, a Covid pandémia 
miatti korlátozások következményeiről, 
ami sajnos nagyon sok vadászatra jogo-
sult működését ellehetetlenítheti. 

A Vadászszövetségnek tehát volt, van 
ma is, és lesz is tennivalója bőséggel…

A vadászati törvény legújabb - régóta 
várt - módosítása a 20 éves haszonbérle-
ti szerződésekkel, a tájegységi vadgazdál-
kodás bevezetésével bár újra átrendezte 
a viszonyokat, - ami bizony sok feladat-
tal és persze feszültségekkel is jár - az 
elkövetkező két évtizedre biztos hátte-
ret jelent a vadászatra jogosultaknak a 
vadgazdálkodás kiteljesedéséhez.

Biztos vagyok abban, hogy a vadászok 
összefogásával a Szövetség tenni akará-
sával - szoros egységben a Vadászkama-
rával - mint eddig mindig, ezt a mosta-
ni időszakot is jól tudjuk majd kezelni. 
Ebben nagy szükség van arra, hogy a 
Vadászszövetség új, fiatal és energikus 
vezetése minden támogatást megkapjon 
a megye vadásztársadalmától!

Én a magam részéről ezt minden 
erőmmel segíteni kívánom!

dr. Székely László
Tiszteletbeli Elnök

Elnök: dr. Székely László (1990 - 2020), Nagy András (2020 -  )

Alelnök: Tóth István (1990 - 1995), dr Kocsis Gyula (1990 
- 2000), Szaniszló Sándor (2000 - 2015), Szatmári Gyula 
(2000 - 2011), Kriston Nándor (2015 - 2020) Orosz Zol-
tán (2020 - )

Titkár/Megyei fővadász: Kiss László (1990-1991), Szend-
rei Mihály (1991-2006), Tóth Á. Dénes (2006 - )

FB. Elnök: Báthori Gábor (1990 - 2005), Lezák Zoltán 
(2005 - 2015), dr. Szabó Balázs (2015 - )

Elnökségi tagok: Babits László (2005 - 2010), Báthori 
Gábor (2005 - 2010), Boschánszky Iván (1990 - 1995), ifj.

Büdi Sándor (2000 - 2010), Cserlaki László (1995 - 2000), 
Csuhai István (2005 - 2015), dr. Czerődi Sándor (1990 - 
1995), dr. Gabnai Sándor (1990 - 1995), Galambos Kál-
mán (2010 - 2015; 2020 - ), Gyurán János (2010 - 2020), 
Kadlecsek János (1990 - 1995), Koppányi Miklós (1995 
- 2000), Kriston Nándor (2005 - 2020), Kerchner József 
(2015 – 2020); dr. Lipusz György (1995 - 2005), Ludman 
Árpád (2020 -  ), Majoros László (2000 - 2005), Molnár 
György (1990 - 1995), Novák József (1995 - 2000), Orosz 
Zoltán (2020 - ), Szabó László (2005 - 2010), Szendrei 
Mihály (1995 - 2005), Szemán Jenő (2013 - 2015); Tóth 
Á. Dénes (2010 - ), Tóth József (2010 - 2015); Varga Zol-
tán (1990 - 2000).

Gazdasági vezető: Rauszné Béres Aranka (1992 - )

a VadászszöVetség tisztségViselői 1990-2020
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jogszabály VálTozások (vadászlőfegyver tartókat érintve)

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 
2004. évi XXIV. törvényt módosító 2020. 
XLIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a 
Magyar Közlöny 137. számában 2020. 
június 9-én került kihirdetésre. Hatályba 
lépés időpontja: 2021. január 1. A fegy-
verekről és lőszerekről szóló 253/2004. 
(VIII. 31.) Korm. rendeletet módosító 
326/2020. (VII. 1) Korm. Rendelet (a 
továbbiakban: Kr.) a Magyar Közlöny 
158. számában 2020. július 1-jén került 
kihirdetésre. Hatályba lépés időpontja: 
szintén 2021. január 1., kivéve a hangtom-
pító eszköz állategészségügyi célú tar-
tásának engedélyezésére vonatkozó ren-
delkezések, mely 2020. július 2-án lépett 
hatályba. Az Ftv., valamint a Kr. módo-
sításának indokai az európai uniós sza-
bályozási környezetben bekövetkezett 
változások.

I. Az Ftv. főbb változásai
Az Ftv. által definiált fogalmakban 

bekövetkező módosítások, új fogalmak, 
a tűzfegyverek és lőszerek besorolásában 
bekövetkező változások. 

1. Hatástalanított lőfegyver:
Azok a tűzfegyverek tartoznak ide, 

melyeket a hatástalanított tűzfegyverek 
végleges működésképtelenségét biztosí-
tó hatástalanítási előírásokra és techni-
kákra vonatkozó közös iránymutatások 
meghatározásáról szóló, 2015. decem-
ber 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági ren-
delet (a továbbiakban: Bizottsági Rende-
let) kötelező alkalmazását megelőzően 
(2016. április 8.) lőszer, illetve lövedék 
kilövésére véglegesen alkalmatlanná tet-
tek (hatástalanítottak) feltéve, hogy a 
korábban rájuk nézve irányadó hatás-
talanítási rendszabályok a harmonizált 
műszaki szabvánnyal egyenértékűek. Fel-
tétel az is, hogy biztonsági szinten garan-
tálták a működőképes lőfegyverekké tör-
ténő visszaalakíthatatlanságukat. Ezek az 
eszközök nem tűzfegyverek, bejelentési 
kötelezettség alá nem esnek, rendőrha-
tósági engedély nélkül szerezhetők meg.

2. Tűzfegyver:
azok az 1. számú mellékletben meg-

határozott
a) „A” vagy „B” kategóriába tartozó 

olyan - vagy olyanná átalakítható - kézi-
fegyver, amelynek csövéből gyúlékony 
hajtóanyag segítségével szilárd anyagú 
lövedék lőhető ki, ideértve a szilárd anya-
gú lövedék gyúlékony hajtóanyag segít-
ségével történő kilövésére átalakítható 
fegyvert is, kivéve, ha

aa) riasztásra, jelzésre, életmentésre, 
állatok leölésére vagy szigonnyal törté-
nő halászatra, illetve ipari vagy műszaki 
célokra tervezték, feltéve, hogy rendel-
tetésszerűen csak e célokra használha-
tó, vagy

ab) e törvény alapján hatástalanított 
lőfegyvernek vagy muzeális fegyvernek 
minősül, 

b) „A” vagy „B” kategóriába tartozó 
színházi tűzfegyver, 

c) „A”, „B” vagy „C” kategóriába tar-
tozó olyan eszköz, amely rendeltetéssze-
rűen csak gáztöltény vagy riasztótöltény 
működtetésére alkalmas, feltéve, hogy 
e törvény alapján nem minősül gáz- és 
riasztófegyvernek, valamint 

d) „C” kategóriába tartozó, a lőszer, 
illetve lövedék kilövésére a Bizottsági 
Rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meg-
határozott követelményeknek megfele-
lő módon véglegesen alkalmatlanná tett 
tűzfegyver. Ezen a Bizottsági Rendelet 
2016. április 8. napja óta fennálló köte-
lező alkalmazását követően hatástalaní-
tott tűzfegyvereket kell érteni.

Def iniálásra került a tűzfegyver 
kategóriájának, illetve alkategóriájának 
a megváltozását eredményező átalakí-
tás, az alkategória, egyedi jóváhagyást 
igénylő lőfegyver (az Ftv. 1. melléklete 
szerinti „A” és „B” kategóriába tarto-
zó lőfegyver, míg e besorolás a lőfegy-
verdarabok és az alkatrészek, illetve a 
más hasonló tartozékok esetében nem 
értelmezhető), valamint a működőké-
pes lőfegyver (fogalmába csak lőfegy-
vernek minősülő légfegyver és az A” 
vagy „B” kategóriába tartozó olyan - 
vagy olyanná átalakítható - kézifegy-
ver tartozik, amelynek csövéből gyú-
lékony hajtóanyag segítségével szilárd 
anyagú lövedék lőhető ki, ideértve a 
szilárd anyagú lövedék gyúlékony haj-
tóanyag segítségével történő kilövésére 
átalakítható fegyver) fogalma.

A tűzfegyverek és a lőszerek kategó-
riáiban, illetve alkategóriáiban bekövet-
kező változások 

• a kategóriák száma az eddigi 4-ről 
3-ra csökken,

• az „A” kategóriában (Tiltott) a 
korábbi 4 alkategória 8-ra, míg a „B” 
(Engedélyköteles) kategóriában az alka-
tegória a korábbi 7-ről 12-re emelkedik,

• a „C” (Bejelentéshez kötött) kategó-
riába azon eszközfajták kerülnek, melyek 
csupán az előírt regisztrációs kötelezett-

ség jogszerű teljesítését követően tart-
ható.

A tűzfegver kategóriájának, illet-
ve alkategóriájának megváltozását 
eredményező átalakítás részben új 
jogintézmény, melyet a gyártásra, javí-
tásra jogosult végezhet. 

II. Új jogintézményként került 
bevezetésre:

Állategészségügyi tevékenység szak-
szerű és eredményes elvégzésének cél-
jából a hangtompító tartása, annak a 
munkavégzési célú tartására jogosult 
kérelmező számára adható meg, aki iga-
zolja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal engedélye, illetve kije-
lölése alapján jogosult 

- az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 51. § (3) bekezdés i) pontja sze-
rinti - diagnosztikai vizsgálat és az ilyen 
célú leölés, illetve kilövés elvégzésére. (A 
hangtompító kizárólag e meghatározott 
tevékenység szabályszerű végzése során 
használható).

III. Az illetékességet megállapí-
tó rendelkezésekben bekövetkező 
módosítások:

1) A Kr. a kérelmező a lakóhelyéhez 
kötve meghatározott általános illetékes-
ségi ok hiányának az esetére mindemel-
lett a tárolóhely elhelyezkedése szerinti 
rendőrkapitányságok másodlagos ille-
tékességét is deklarálja. (Lakóhely hiá-
nyában a lőfegyver tartását a lőfegyver, 
lőszer tárolóhelye, az elöltöltő fegyver 
vadászati célú használatát a lőszerelem 
tárolóhelye szerint illetékes rendőrkapi-
tányság, Budapesten a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság engedélyezi.

2) Azon engedélyköteles tevékenysé-
gek végzésének az engedélyezését, ame-
lyeknek esetében sem a kérelmező lakó-
helyén, sem a tevékenység helyén alapuló 
„hagyományos” illetékességi szabályok 
nem alkalmazhatóak, az a rendőrkapi-
tányság engedélyezni, amelyiknél a kérel-
mét a kérelmező előterjesztette (például 
a gáz- és riasztófegyver viselése).

Bevezetésre kerül a kiadott tűzfegy-
vertartási engedélyek rendőrhatóságok 
általi, rendszeres, legfeljebb ötévenkénti 
felülvizsgálata, amely arra irányul, hogy 
az engedély kiadásának a feltételei a hatá-
lyos engedélyben megjelölt jogosultnál 
változatlanul fennállnak-e. 

Bogacskó József
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az idei éV augusztusában a Vadászatra jogosultak remény-
kedVe Várták a szeptembert, bíztak abban, hogy a kiala-
kult járVányhelyzet köVetkeztében kiesett beVételeik egy 
részét remélhetőleg pótolni tudják a szarVasbőgésben 
terítékre kerülő szarVasbikák értékesítéséVel. 

A vadászterületek már augusztusban megkezdték a felké-
szülést a szarvasvadászatra, e hónap közepétől már folyama-
tosan hordták a vadászterületek szarvas által kedvelt részeire 
a lédús takarmányt. Sajnos a szeptember elején bevezetett jár-
ványügyi korlátozások gyakorlatilag lehetetlenné tették a kül-
földről vadászati céllal érkezők Magyarországra történő beutazá-
sát. A vadászterületek a szarvasbőgésig rendelkezésre álló rövid 
idő alatt megpróbálták belföldi bérvadászokkal pótolni a kieső 
külföldi bérvadászokat. Megyénk több területén hirdettek ked-
vezményes gímszarvas bika vadászati lehetőségeket, amelyek-
ről utóbb kiderült helyesen cselekedtek, mivel a meghirdetett 
kedvezménynek köszönhetően sikerült terítékre hozni az előző 
évek bőgési időszakának megfelelő mennyiséget.

A hazai bérvadászok által elejtett gímszarvas bikák zöme az 
5-6 kilogramm alatti trófeatömegű gímbikák csoportját érin-
tette. A vadászterületek jelentős része – külföldi bérvadászok 
elmaradása miatt – döntött úgy, hogy az idei évben elsősor-
ban a kisebb trófeatömegű, selejt gímszarvas bikák elejtésé-
vel igyekszik az állomány minőségén javítani, így segítve az 
ígéretes középkorú egyedek kíméletét.

2020. november 12. napjáig 80 vadászterület összesen 642 
db elejtett gímszarvas bika trófeáját mutatta be a vadászati 

hatósághoz. Az elvégzett bírálatok száma az elmúlt év azo-
nos időszakában 683 db volt. A fiatal korosztályból bemuta-
tott trófeák aránya 36,7%, ami három százalékkal csökkent az 
elmúlt évhez képest, azonban ez a csökkenés kizárólag az öt 
éves korosztályt érintette, mivel a két, három és négy éves kor-
osztályban az idei évben emelkedtek a hasznosítási arányok. 
A vadászterületek az idei évben elsősorban a fiatal korosztály 
elején lévő egyedekből válogatták a gyenge, selejt agancsot 
viselő egyedeket. Középkorú gímszarvas bikák aránya 58,8%, 
ez az elmúlt évhez képest 8%-os emelkedést mutat. A növe-
kedés fele a kilenc és tíz éves korosztályban jelentkezett. Az 
elejtett idős gímszarvas bikák aránya 4,5%, összesen 30 darab.

Az elmúlt évhez képest 21 darabbal több érmes gímszar-
vas bikát sikerült elejteni, így az összes érmes bika mennyi-
sége 226 db. Az érmes trófeákat tekintve az idei év kiemel-
kedő évnek minősül, ugyanis 8 db aranyérmes trófeájú bikát 
még soha nem sikerült megyénkben terítékre hozni, ráadás-
ként az ezüstérmes trófeák száma is 17 darabbal meghaladja 
az elmúlt év eredményeit.

Az elejtett összes gímtrófea átlagsúlya 5,56 kg, az idei bőgé-
si időszakban 9-10 kilogramm közötti trófea 20 darab (2019-
ben 13 db), 10-11 kg között 4 db (2019-ben 3 db), 11 kg-ot 
egy darab trófea haladta meg.

Ebben az évben is a Bodrogköz területéről, nem kifejezet-
ten szarvasos területekről került ki a két legnagyobb pontszá-
mot elérő gímszarvas bika. 

Pecze István

CIC Súly Vadgazdálkodási tájegység Vadászterület

1. 218,86 (A) 10,46 kg Zemplén-Bodrogközi Bodrog Vt.

2. 215,08 (A) 11,06 kg Zemplén-Bodrogközi Zemplénagárd Tiszaliget Vt.

3. 213,11 (A) 10,42 kg Bükki Háromkő-Bérc Vt.

4. 213,10 (A) 9,70 kg Bükki Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vt.

5. 211,25 (A) 9,16 kg Cserehát-aggteleki Csereháti Hrabina Vadász Egyesület

6. 210,46 (A) 8,62 kg Cserehát-aggteleki Északerdő Zrt. (Szin)

7. 210,16 (A) 10,88 kg Cserehát-aggteleki Északerdő Zrt. (Szin)

8. 210,09 (A) 9,76 kg Zemplén-Bodrogközi Zempléni Hubertus Vt.
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a Vaddisznókban előforduló afrikai 
sertéspestis (asp) és a humán koro-
naVírus okozta megbetegedések jelen 
Vannak magyarországon, borsod-
abaúj-zemplén megyében is, önöket 
Vadászként mindkét betegség köVet-
kezményei érintik. fertőzött terüle-
ten a mai napon 13 Vadászatra jogo-
sult Végzi a teVékenységét, és 109-en 
már szigorúan korlátozott területen 
gyérítik kizárólag egyénileg a Vaddisz-
nókat, náluk a csoportos Vaddisznó-
kilöVések toVábbra is tiltottak.

Koronavírus-járvány diagnoszti-
kai kilövésekre gyakorolt hatása: 

A Kormány Magyarország járvány-
ügyi helyzete alapján megállapította, 
hogy az eddig meghozott intézkedések 
fenntartása mellett újabb védelmi intéz-
kedések bevezetése vált szükségessé (kijá-
rási korlátozás/tilalom, csoportosulás, 
illetve gyülekezés korlátozása és tilalma 
stb.). A kijárási és gyülekezési korlátozá-
sok jelenleg nem befolyásolják az egyé-
ni vadászatok és az egyéni diagnoszti-
kai kilövések eddig megszokott rendjét, 
lebonyolításukat nem tiltják, kizárólag 
időtartamát korlátozzák. A társas vadá-
szatok és csoportos diagnosztikai kilövé-

Se
r
té

Sp
eS

ti
S TájékozTaTás asp-Vel kapcsolaTban

(2020 november vége)

sek szervezésénél és megtartásánál min-
den esetben elsődleges szempont az 
aktuális humán járványügyi intézkedések 
maradéktalan betartása. A vadászati év 
végén az Országos Járványvédelmi Köz-
pont a SARS-CoV-2 koronavírus-járvány 
vadászatra és diagnosztikai kilövésre gya-
korolt hatását figyelembe véve állásfog-
lalást fog kiadni az előírt diagnosztikai 
tervszám-teljesítés országosan egységes 
elbírálásához.

Mintavételi rend visszaállítása: 
Megyénkben korábban bevezettük 

kötelezően az 50 kg testtömegű kanok 
vér- és mandulamintái mellett mindkét 
here laboratóriumba való beküldését. 
Mivel az új kártalanítási szabályok sze-
rint nincs különbség a kanok és kocák 
kártalanítási értéke között, ez a rendel-
kezés okafogyottá vált és már nem szük-
séges a mintákhoz az ivarérett vaddisznó 
kanok heréit mellékelni. Felhívom figyel-
müket arra, hogy a gyűjtőhelyen leadott 
vaddisznótestekről a füleket a gyűjtőhely 
üzemeltetőjének, kezelőjének jelenlété-
ben továbbra is el kell távolítani!

DNS-vizsgálat:
Kockázatbecsléses alapon ellenőrizve 

több leadott vaddisznómintában DNS-

vizsgálattal azonosságot mutatott ki a 
Nemzeti Referencia Laboratórium. Az 
érintett vadásztársaságoknál a nyár folya-
mán a közös hatósági ellenőrzések meg-
történtek a minta-sokszorosítások kiszű-
rése és a pénzügyi visszaélések felderítése 
érdekében. Általánosságban elmondha-
tó, hogy a mintavétel történt szabályta-
lanul, mert egy vaddisznóból származó 
mintát adott le a jogosult képviselője 
több nagyvadazonosítóhoz tartozó min-
taként. Nem pénzügyi visszaélések tör-
téntek, hiszen a testeket dokumentált 
módon, gyűjtőhelyen adták le, gödör-
be helyezett vaddisznóhullák esetén a 
kiásatás után a testek fellelhetők voltak, 
ezért a büntetőfeljelentéstől a hatóság 
eltekintett.

Kérjük továbbra is a vadászokat, erdő-
járókat arra, hogy sport- és szabadidős 
tevékenységük végzése közben az afri-
kai sertéspestis terjedésének megállítá-
sa, visszaszorítása és felszámolása érde-
kében kiemelten ügyeljenek a kilövések 
és az aktív hullakeresés végrehajtására, 
valamint a járványügyi előírásokat mara-
déktalanul tartsák be! Eddigi közremű-
ködésüket köszönjük!

Szarkáné dr. Takács Edit

Vadászkamarai szervezetünk szep-
tember 20-án Hercegkúton, a Zemplé-
ni Koronglőtéren koronglövő versenyt 
hirdetett. A versenyen egyéni és csapat-
verseny is lebonyolításra került, melyen 
saját sörétes fegyverrel, és max. 2.5 mm-es 
sörétnagyságú, max. 28 gramm söréttöl-
tetű saját lőszerrel lehetett részt venni. 
A pontokat a 75 korongból elért ered-
ményük alapján kapták a versenyzők. 
A csapatok 3 főből álltak, itt az egyéni-
ben elért eredmények számítottak bele 
a pontozásba. 

Helyezés Név Trap Skeet Bokor össz
I. Tóth Ferenc 23 25 23 71
II. Rimaszécsi László 22 20 20 62
III. Kiss Gábor 16 22 23 61
4. Pokornyik László 19 20 21 60
5. Dr. Bazsó Áron 21 21 16 58
6. Buday Péter 19 18 19 56
7. Lesovics József 16 20 19 55
8. Porkoláb Gábor 18 17 18 53
9. Majoros László 20 15 18 53
10. Szekeres Tamás 11 10 9 30
11. Szabados Péter 7 11 4 22
12. Tóth Kálmán 3 3 2 8

Grube I. Tóth Ferenc, Pokornyik László
Lesovics József 186

Északerdő Zrt. II. Rimaszécsi László, Kiss Gábor
Buday Péter 179

Majoros Team III. Dr. Bazsó Áron, Porkoláb Gábor
Majoros László 164

Egyéni

Csapat
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VadászaTi kiállíTás a füzéri Várban

2020. november 27-én készült el az 
Országos Magyar Vadászkamara Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Területi Szerve-
zete által és az „Egy a Természettel” 
Vadászati és Természeti Világkiállí-
tás Magyarország 2021 támogatásával 
megvalósított „Vadászati értékek bemu-
tatása a világkiállítás jegyében” című 
vadászati kiállítás. 

Vadászkamarai szervezetünk egy 
vadászati kiállítás megvalósítása céljából 
együttműködési megállapodást kötött 
Füzér Vára üzemeltetőjével, Füzér tele-
pülés önkormányzatával. A partner kivá-
lasztása során fontos szempontnak tar-
tottuk, hogy egy idegenforgalmilag már 
ismert, jelenleg is jelentős látogatottság-

gal bíró vadászathoz közel álló helyszínt 
találjunk. 

Füzér település megyénk, és egyben 
Magyarország legészakibb pontján, a 
Zempléni-hegység keleti szélén terül el. 
A település középkori vára a település 
közvetlen közelében emelkedő vulkani-
kus eredetű hegyen áll.

Az évszázadokon át omladozó épü-
letegyüttes értékét a romantika idején 
ismerték fel ismét, és ekkortól kezdve az 
örökségvédelem látókörébe került. 1977-
től régészeti feltárásokat végeztek, 1992-
től renoválási munkák kezdődtek, 2014–
2015 között pedig a felsővár felújítása, 
elpusztult részeinek részleges rekonstruk-
ciója is megtörtént, így ma Magyarország 
egyik legjobb állapotú középkori vára. Va
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A Vadászkamara és Füzér település 
között létrejött megállapodás alapján 
a község központjában található Láto-
gatóközpontban és a vár egyes része-
iben nyitotta meg kapuit a vadászati 
kiállítás, mely az „Egy a Természet-
tel” Vadászati és Természeti Világkiállí-
tás záródátumáig biztosít teret a nagy-
közönség számára történő folyamatos 
bemutatáshoz.

A kiállításról készült kisfilmet
az alábbi linken tudják

megtekinteni:

https://www.youtube.com/
(Youtube keresőbe: Vadászati értékek
bemutatása a világkiállítás jegyében)



felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: nagy andrás

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

a kiadványt tervezte, kivitelezte: adgrafika

Vadász hírmondó

Miért érdemes Vadászszövetségünket választania?
- 30 éve végezzük ezt a szolgáltatásunkat képzett, elismert oktatókkal,

- az országban nálunk az egyik legolcsóbb a képzési díj,
- ugyanazon a lőtéren, ugyanazzal a fegyverrel gyakorolnak

hallgatóink, mint ahol és amivel a vadászvizsga zajlik,
- a vadászvizsga bizottság 4 tagjából 3 fő oktatja is a hallgatókat,

- elektronikus képzés esetén a 70 óra elméletet otthonában is megtekintheti.

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

DIÁKOKNAK

10% KEDVEZMÉNY

Vadászjegy érVényesíTés
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, Miskolcon

a Tas u. 18. szám alatti székházában, 2021. január 4-én kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

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

FONTOS! SAJNÁLATOS MÓDON AZ ORSZÁGOSAN, KÖZPONTILAG LEGYÁRTOTT PLASZTIKKÁR-
TYÁK NEM KÉSZÜLTEK EL, ÍGY A KORÁBBAN BEJELENTETT ONLINE ÉRVÉNYESÍTÉSRE EGYEN-
LŐRE NINCS LEHETŐSÉG! KÉRJÜK KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ OMVK.HU HONLAPOT, AHOL 

FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTATJUK A VADÁSZTÁRSADALMAT!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával: - vadászjegyét - személyazonosító igazolványát,
lakcímkártyáját - 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. Hetven év felett: 21.000 vagy 22.000 ezer 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!!!

Vadászszövetségünk Miskolcon indítja a jogszabály által kötelezően előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás képzését.
Elméleti-gyakorlati (terepi és lőtéri) oktatások:

szombat, vasárnap 8.00 – 18.00 óráig (5 hétvége, 10 alkalom).
A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül vadászvizsga!

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
MÁR ELEKTRONIKUS (ONLINE/E-LEARNING) KÉPZÉSBEN IS!

2021. JANUÁR 17-TŐL!


