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et Koronavírus járványhelyzet miatt
megjelent intézKedéseK

-  A vadászvizsgák, illetve az előké-
szítő tanfolyamok időpontjai hatá-
rozatlan időre elnapolásra kerültek. 
A vizsgák elmaradásáért elnézésüket 
és az új időpontok kijelöléséig szíves 
türelmüket kérjük.

-  Mind az Országos Magyar Vadász-
kamara, mind az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet felhívással for-
dult a magyar vadásztársadalom felé, 
melyben kérte az együttműködésü-
ket, véleményüket a vadgazdálkodási 
ágazat járványügyi helyzettel össze-
függő intézkedéseinek vadászatra, 
vadászokra és vadgazdálkodásra gya-
korolt negatív hatásainak felmérésé-
ben, valamint a cselekvési irányokkal 
kapcsolatos javaslatok megfogalma-
zásában. A visszajelzések alapján az 
alábbi problémák merültek fel, 
mely érdekében mindkét szervezet a 
leghatékonyabban próbál fellépni.

•	 külföldi (és részben belföldi) bérva-
dászok elmaradása, különösen az őz-
bakvadászati idény kezdetén,

•	 vadhús értékesítésében jelentkező 
problémák (több cég már nem veszi 
át a lőtt vadat a feldolgozók leállása 
miatt),

•	 a bevételkiesések miatt veszélybe ke-
rülhet a vadászatra jogosultak anyagi 
háttere, így a hivatásos vadászok eg-
zisztenciája,

•	 a későbbi, koronavírussal kapcsola-
tos esetleges járványügyi intézkedé-
sek miatt a vadászok mozgása, mind 
a vadászati tevékenység, mind a 
vadkárok elhárítása szempontjából, 
továbbá az ASP kapcsán előírt jár-
ványügyi intézkedések végrehajtása 
is akadályokba ütközhet,

•	 a tenyésztett vad előállítása és neve-
lése várhatóan jelentősen csökken, 
ezzel a vadászati lehetőségek is csök-

Figyelem!!! 2020. április 27-ig!!!

kennek, valamint a most „beszer-
zett” állomány későbbi értékesítése 
is veszélybe kerülhet,

•	 rövid- és középtávon is csökkenni 
fog a bérvadászat és az élővad iránti 
külföldi kereslet,

•	 trófeabírálat, illetve annak átmeneti 
időszakra történő leállítása.

-  A március 27-én megjelent kijárási 
korlátozással kapcsolatban az alábbi 
állásfoglalás jelent meg: A vadásza-
ti jog gyakorlása egyfelől gazdasági 
(vadgazdálkodási), másodsorban 
mint a mezőgazdasági munka meg-
felelő gyakorlását biztosító tevé-
kenység a korlátozott időszakban 
is. Fentieket összegezve az egyéni 
vadászat (egyedül történő vadá-
szat), a bérvadászat, valamint a 
hivatásos vadász munkavégzése 
alapos indokoknak minősülnek, 
azok az egyéb előírások betartá-
sával gyakorolhatóak. Ugyanakkor 
a vadászati jog csoportos (társas) 
gyakorlása tilos, továbbá rendezvény 
formájában való összejövetel tartása 
szintén tilos.

-  Az Országos Magyar Vadászkama-
ra felkérte dr. Kemenesi Gábort, 
egyetemi adjunktust, a Koronaví-
rus-kutató Akciócsoport virológus 
szakértőjét egyben vadásztársunkat, 
hogy tanácsaival segítse a veszély-
helyzet idején a vadászok, hivatásos 
vadászok tevékenységét és munká-
ját, annak érdekében, hogy átfogó 
kép alakuljon ki mindenkiben arra 
vonatkozóan, hogy egyes témák 
vonatkozásában mi a követendő 
eljárás, tanács. A részletes anya-
got a www.omvk.hu/hir/szakertoi-
tanacsok-a-vadasztarsaknak oldalon 
olvashatják.

-  Megjelent a 97/2020. (IV. 10.) 
sz. Kormányrendelet, mely kiegészí-
tette a jogosultak körét és egyértel-
művé tette, hogy a valamennyi vadá-
szatra jogosult szervezet bejelentett 
és nyilvántartásba vett hivatásos va-
dászára járulék kedvezmény vo-
natkozik. A kedvezményes lehető-
ségek kiterjednek a vadgazdálkodás, 
vadgazdálkodási szolgáltatás, 01.70 
TEÁOR és TESZOR-számmal azo-
nosított tevékenységet ténylegesen 
főtevékenységként végző szerveze-
tekre is. Fontos kitétel, hogy kizáró-
lag azon munkavállalókra alkalmaz-
ható a kedvezmény, akik a Vadászati 
Hatóságnál és a Vadászkamaránál 
hivatásos vadászként nyilván vannak 
tartva.

-  Megjelent továbbá a 102/2020. (IV. 
10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet 
során a személy- és vagyonegyesítő 
szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezésekről, amely tartal-
mazza a köztestületekre és egyesületi 
döntéshozatalára vonatkozó eltérő 
rendelkezések alkalmazását. Ez azért 
kiemelt fontosságú, mert nemcsak a 
köztestületekre, hanem az egyesüle-
tekre, így a vadásztársaságokra is 
vonatkozó szabályokat, előíráso-
kat tartalmaz (1. fejezetcím alatt), 
felállítva különböző eljárási lehető-
ségeket, függetlenül az alapító ok-
iratban, alapszabályban foglaltaktól. 

 A vadásztársaság közgyűlése a meg-
szokott formában – tehát a tagság 
személyes részvétele mellett – nem 
tartható meg akkor sem, ha a közgyű-
lés már a rendelet hatályba lépésekor 
összehívásra került. Elvi lehetősége 
megvan annak, hogy elektronikus 
hírközlő eszköz igénybe vételével ke-
rüljön sor a részvételre akkor is, ha 
erről a módozatról a vadásztársaság 
alapszabálya külön nem rendelkezik. 
A jogszabály szerint az egyesület 
ügyvezetése (intézőbizottság, elnök-
ség, elnök) a szükséges határozatokat 
meghozhatja, betartva a kormány-
rendeletben foglalt előírásokat. Az 
ilyen határozat nem módosíthatja 
viszont a vadásztársaság létesítő ok-

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY NÉHÁNY HÉT ALATT RENDKÍVÜLI 
HELYZETET TEREMTETT A VADÁSZAT-VADGAZDÁLKODÁSBAN IS. A 
RENDKÍVÜLI HELYZETBEN A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ ÚJABB 
ÉS ÚJABB JAVASLATOKRA, VALAMINT KONSZOLIDÁLÓ INTÉZKE-
DÉSEKRE VOLT SZÜKSÉG. A KÖVETKEZŐKBEN A JÁRVÁNYHELYZET 
MIATT MEGJELENT INTÉZKEDÉSEKET FOGLALTUK ÖSSZE.
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Az új koronAvírussAl (Covid-19) 
összeFüggő egészségügyi és járvány-
ügyi krízis idején Fegyverügyintézés 
vonAtkozásábAn Az Alábbi intézkedé-
sek kerültek bevezetésre. 

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág a 
hatósági eljárásait áttekintette és - figye-
lemmel a járványügyi helyzetre - egy új 
típusú munkarendet vezetett be. Az intéz-
kedés az engedélyügyi eljárások tekinte-
tében rögzítette az általános ügyfélfoga-
dás részleges felfüggesztését, amellyel az 
elérni kívánt cél az, hogy az engedély-
ügyi eljárást lefolytató munkatársaknak 
az ügyfelekkel való személyes találkozá-
sa, a veszélyhelyzet megszűnéséig mini-
malizálásra kerüljön.

Az intézkedésben az ügyfélfogadás 
részleges felfüggesztése azt jelenti, hogy 
ténylegesen az engedélyügyi hatóságok-
nál az ügyfelek a korábban, általános 
rendszerességgel meghirdetett időpon-
tokban történő személyes ügyfélfogadá-
sa jelenleg megszűnt, így az ügyfeleknek 
az ügyeiket elsősorban elektronikus úton 

kell intézniük. Személyes ügyfélfogadás-
ra csak kivételesen, személyes megjele-
nést nem nélkülözhető esetekben, kizá-
rólag előzetesen egyeztetett időpontban 
kerülhet sor. Az ügyfélfogadáson már 
megjelent ügyfelek fogadási kötelezettsé-
ge kizárólag az előzetes egyeztetés alap-
ján érkező ügyfelekre vonatkozik.

Fentiek alapján csak azon ügyfelek 
fogadása indokolt, akik nem rendelkez-
nek az elektronikus ügyintézéshez szük-
séges feltételekkel, illetve kérelmüket pos-
tai úton nem tudják benyújtani.

Az intézkedés kiterjed többek között 
a fegyverismereti vizsgák 
elhalasztásának a szüksé-
gességére is, amelyeket a 
veszélyhelyzet megszűné-
sét követő időpontban kell 
megtartani.

A Polgári Kézilőfegyver- 
és Lőszervizsgáló Kft. ügy-
vezetője - a Kormány által 
elrendelt veszélyhelyzeti 
intézkedésekkel összhang-

ban - a jogi személyek ügyfélfogadásá-
nak fenntartása mellett, a természetes 
személyek ügyfélfogadását szünetelteti.

Az egészség és élet megóvása, valamint 
a nemzetgazdaság helyreállítása érdeké-
ben elrendelt veszélyhelyzettel kapcso-
latos rendkívüli intézkedésekről szóló 
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § 
(1) bekezdése szerint a veszélyhelyzet 
alatt a magyar állampolgárok Magyar-
ország területén hatályos, lejáró hivata-
los okmányai a veszélyhelyzet megszű-
nését követő 15 napig érvényesek.

Bogacskó József

iratát, az Alapszabályt; nem irányul-
hat a jogi személy jogutód nélküli 
megszűnésére, átalakulására, egyesü-
lésére, szétválására. A fentiek szerint 
meghozott határozatot a vészhely-
zet megszűnését követő legfeljebb 
90 napra összehívandó rendkívüli 
közgyűlés napirendjére kell tűzni, a 
közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Ha a 
közgyűlés a korábbi döntést megvál-
toztatja, vagy hatályon kívül helye-
zi, az nem érinti az azt megelőzően 
keletkezett jogokat és kötelezettsége-
ket. A vadásztársaság intézőbizott-
sága/elnöksége, mint a jogi személy 
vezető tisztségviselőiből álló ügyve-
zető testülete, valamint egyéb más 
testületi szerve, (ellenőrző bizottság, 
fegyelmi bizottság, stb.) üléseit elekt-
ronikus hírközlő eszköz útján, vagy 
más személyi azonosítást lehetővé 
tevő elektronikus eszköz igénybe vé-
telével is megtarthatja, végső soron a 
határozathozatal, írásbeli egyeztetés 
és elektronikus üzenetváltás, e-mail 
útján is történhet. Amennyiben a va-
dásztársaság vezető tisztségviselőjé-
nek vagy testületi tagjának megbíza-
tása a vészhelyzet ideje alatt szűnik 
meg – egyes kivételektől eltekintve, 

pl. a vezető tisztségviselő halála, cse-
lekvőképességének korlátozása – a 
megbízatás a vészhelyzet megszű-
nését követő 90. napig fennmarad, 
a tisztségviselő eddig az időpontig 
köteles a feladatát ellátni.

-  A Kormány Gazdaságvédelmi Ak-
cióterve keretében megjelent a koro-
navírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adó-
zási könnyítésekről szóló 140/2020. 
(IV. 21.) Korm. rendelet. A rende-
let egyik célja a számviteli kötele-
zettségek teljesítésével kapcsolatos 
könnyítések bevezetése. A rendelet 
2. §-a alapján a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerinti beszá-
molókra (ideértve a törvény felha-
talmazása alapján kiadott sajátos 
számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek szerinti beszá-
molókat is) vonatkozó beszámoló 
készítési, nyilvánosságra hozata-
li, letétbehelyezési és közzétételi, 
továbbá benyújtási (leadási, meg-
küldési) határidők – amennyiben 
azok a rendelet hatálybalépésének 
napja és 2020. szeptember 30. között 
esedékesek – 2020. szeptember 30-

ig meghosszabbodnak, azzal, hogy 
ezen beszámolókra épülő további 
számviteli kötelezettségek határidejét 
ettől a naptól kell számítani. 

VADÁSZJEGY
ÉRVÉNYESÍTÉS!

Azon vadászokra tekintettel, akik 
határidőben elmulasztották a vadász-
jegyük érvényesítését,  a Vadászkama-
ra segítségképpen indokoltnak tar-
totta a vadászjegyek elektronikus 
érvényesítésének bevezetését. Ennek 
értelmében személyes ügyfélfogadás, 
valamint a vadászoktól származó ira-
tokkal és okmányokkal való fizikai 
kontaktus nélkül, elektronikus csa-
tornákon keresztül kerül lebonyolí-
tásra a vadászjegyek kiadásával kap-
csolatos ügyintézés. Ennek menetét 
a borsodivadasz.hu honlapon olvas-
hatják, illetőleg a 30/6160107-es tele-
fonszámon kérhetnek bővebb felvi-
lágosítást!
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Ennek megfelelően megyei vadászka-
marai szervezetünk már a kezdetekkor 
azzal az ötlettel állt elő, hogy hozzunk 
létre egy olyan épületet, közösségi házat, 
ami egyébként a vadászati szervezeteink 
székházaként is tudna működni, emel-
lett eleget tud tenni mindazon feltéte-
leknek, elvárásoknak, amik a világkiállí-
tással kapcsolatosak.

Mindezek megvalósítására tavaly 
novemberben egy rendkívüli küldött-
gyűlést hívtunk össze, amelyen az aláb-
bi döntést hozták a megyei vadásztársa-
dalom képviselői:

A küldöttgyűlés szükségesnek tartja, 
hogy a megyei vadászkamarai szervezet 
a kibővülő feladatainak ellátásához, a 
kamara kiemelt célkitűzéseinek - ifjúsá-
gi programok, hivatásos vadászok képzé-
se, oktatása stb. – megvalósítására is alkal-
mas új vadászati központot hozzon létre. 
Ezt a vadászati központot teljesen új, un. 
zöldmezős beruházásként valósítsa meg.

Ennek érdekében egyhangúlag felha-
talmazta a vezetőséget, hogy a területi 
szervezet vásároljon egy építési telket. 
Ezen ügyletre a kapcsolódó kiadások-
kal együttesen (ügyvédi költségek, illeték, 
tervezés, engedélyezés stb.) maximálisan 
húszmillió forint kerülhet felhasználásra.

Mindamellett további kikötés volt, 
hogy a telekvásárlást követően a beru-
házás finanszírozásához, a rendelkezésre 
álló tartalék, önerő felhasználása mellett 
a szervezet több irányba is nyújtson be 
támogatási, pályázati kérelmeket. Továb-
bá a kivitelezéshez szükséges forrásokat a 
megvalósítás éveinek éves pénzügyi ter-
veiben úgy kell ütemezni, hogy az ne 
okozzon likviditási problémát a szerve-
zet napi ügymenetének végrehajtásában.

A küldöttgyűlés felhatalmazásának 
köszönhetően a telekvásárlás meg-
valósult, a jelenlegi Tas utcai székhá-
zunktól légvonalban mindössze pár száz 
méterre lévő, Miskolc megyei jogú város-

ban, a Huszár utcában található (Hrsz: 
4275/91) 1101 m2 területű, beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant 16 millió 
forintos vételáron megvásárolta szerve-
zetünk.

A felhatalmazás következő pontjá-
nak megfelelően felvettük a kapcsola-
tot, majd megállapodtunk egy építészter-
vezővel, aki az igényeinknek megfelelően 
elkészítette az alaprajzokat és látványter-
veket. Ezeket a terveket a következőkben 
bemutatott elképzelések kifejtése mellett 
benyújtottuk a kamarai központ, kiemelt 
programok anyagi támogatásához kiírt 
pályázati lehetőségére.

A Pályázati anyag lényegi szöveges 
részét ezúton itt, újságunk lapjai között 
is közöljük:

„A telek beépíthetősége 40%, tehát 
440 m2. Ennek megfelelően egy un. 
„zöldmezős” beruházásként egy vadá-
szati, kiállítási, oktatási és továbbképző 
központ építését kívánjuk megvalósíta-
ni. A megvalósítandó épület a megyei 
vadászkamarai szervezet működését is ki 
tudja szolgálni, ugyanakkor teret nyújt 
a különféle rendezvények, események 
megvalósításához, úgymint ifjúság neve-
lése, hagyományőrzés, kiállítások, kon-

ferenciák, oktatási és kulturális progra-
mok rendezésére.

Az építés elsődleges célja – „az ismerd 
meg a vadászokat” ifjúságnevelő prog-
ramhoz kapcsolódóan, - a megyeszékhe-
lyen egy környezetbarát, ökoházként 
működő vadászati központ létreho-
zása, az alaprajzoknak, illetőleg látvány-
terveknek megfelelően.

A tervezésnek köszönhetően a föld-
szinten önállóan, külön bejárattal létre-
jöhetne egy bemutatótér, bemutatóte-
rem valamint egy ifjúsági oktatóterem, 
mely múzeumként, vadászati gyűjte-
ményként, állandó trófea-, festmény- és 
fotókiállításként üzemelne. Ilyen formá-
jában lehetőséget biztosítana arra, hogy 
a gyermekek, - óvodások és főként álta-
lános iskolások, - kiscsoportos foglal-
kozások során „tárlatvezetéssel”, „Miért 
vadászunk” című előadásokkal, környe-
zetismeret és biológia óra keretében 
közelebb kerüljenek a természethez.

A bemutatótérben a számítógépes, 
interaktív egységek mellett kialakításra 
kerülne egy erdei-mezei élőhelyeket és 
állatvilágot bemutató, preparátumokból 
álló dioráma, illetve lehetőséget tudnánk 
biztosítani arra, hogy szakmai partnere-
inket (Északerdő Zrt; Nemzeti parkok) 
is be tudjuk mutatni.

A külön egységként is működtethe-
tő ifjúsági épületrész mellett korszerű, 
modern ügyfélvárót és vadászkamarai 
kiszolgáló irodákat is kialakítanánk, így 
a Vadászati Központba érkezők min-
dent egy helyen tudnának intézni, mind-
emellett lehetőséget tudnánk biztosítani 

AmiótA Felvetődött, hogy 2021-ben mAgyArországon vAdászAti világ-
kiállítás kerül megszervezésre, Az 50 évvel ezelőtti, 1971-es kiállítás 
kApCsán, Az országos vAdászkAmArA elnöksége részéről Az volt Az állás-
FoglAlás, hogy olyAn eseménysorozAt kerüljön megvAlósításrA, Ahol 
gyAkorlAtilAg minden megye mArAdAndót AlkotvA be tud mutAtkozni 
A megyei vAdásztársAdAlom mellett Az országnAk, vAlAmint külFöldi 
pArtnereinek, és nem utolsó sorbAn A nem vAdászó társAdAlomnAk. 
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számukra is a kiállítási anyagok megte-
kintésére.

Fontos célkitűzés lenne, hogy egy 
környezetbarát, értékteremtő, modern 
beruházás valósuljon meg öko-zöld jel-
leggel. Az új beruházásnak és épület-
szerkezetnek köszönhetően - egy napele-
mes rendszer segítségével - a komplexum 
fenntartási/rezsi költségét minimális-
ra lehetne csökkenteni, ami a környe-
zeti fenntarthatóság szempontjából is 
kiemelt fontosságú.

A földszinti egységek mellett – az eme-
leten - kialakításra kerülne egy kistárgya-
ló, valamint egy előadóterem is, mely 
lehetőséget adna 160-170 fős vadgazdál-
kodói szakmai előadások, továbbkép-
zések, küldöttgyűlések lebonyolítására, 
továbbá a hivatásos vadászok szakmai 
felkészültségét és munkafeltételeiket javí-
tó programok megvalósítására is.

Mobil térelválasztással kiscsoportos 
gyermekfoglalkoztatókat, napközis 
gyermektáborokat, valamint vezetősé-
gi, bizottsági üléseket, vadászklubos és 
vadászkürtös foglalkozásokat is méltó 
helyen lehetne megtartani.

Ezen emeleti rész berendezését a föld-
szinti megvalósítást, illetőleg annak hasz-
nálatba vételi engedélyeztetését követő-
en, második ütemben valósítanánk meg.

Az udvarban, az épület mögött 10-12 
férőhelyes parkoló, illetőleg tároló- és 
raktárhelyiségek kerülnének kialakításra 

(más helyszíneken megvalósított trófea-
kiállítások állványzatainak és egyéb esz-
közöknek a tárolására).

Emellett az udvarban - mintegy rövid 
„tanösvény” - külső vadgazdálkodási 
és vadászati berendezéseket, ismertető, 
információs táblákat helyeznénk el, szin-
tén a gyermekek, valamint a látogatók, 
érdeklődők számára, ismeretanyagának 
bővítésére.”

A pályázati anyag benyújtását követő-
en, két országos elnökségi ülés is zajlott. 

Sajnálattal kell jelentenünk, hogy míg az 
első ülésen döntés nem született, a második 
ülésen pályázatunkat forráshiány miatt – 
reményeink szerint egyenlőre - nem támo-
gatta az országos elnökség.

A pályázati anyag „Egy a természet-
tel” projektiroda, mint a világkiállítást 
koordináló szervezet felé történő benyúj-

tását, illetőleg az onnan történő támo-
gatás igénylését pedig a koronavírus 
járványhelyzet hiúsította meg.

Mivel a szervezetünk rendelkezé-
sére álló források, tartalékok önma-
gukban nem teszik lehetővé azt, hogy 
felelőségteljesen elkezdjük a beruhá-
zást, ezért jelen helyzetben az építkezés 
elhalasztása mellett kellett döntenünk. 
Bízunk benne, hogy a későbbiekben, 
akár már a következő lapunkban sike-
rekről számolhatunk be!

Mindaddig az előzőekben ismerte-
tett anyagokon túl egy-két látványterv-
vel szeretnénk bemutatni elképzelésein-
ket a jövőt illetően.

Tóth Á. Dénes
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A TÁJEGYSÉGI FŐVADÁSZI REND-
SZERREL KÖZÖS SZERVEZÉSBEN, 
2020. FEBRUÁR 7-15 KÖZÖTT 
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE BOR-
SOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉ-
BEN AZ I. DÚVADGYÉRÍTÉSI HÉT!

Az egyhetes megmérettetés során elej-
tett vagy csapdázott szárnyas és szőrmés 
kártevőket a Kemely és Vidéke Vadásztár-
saság területén a záró, szombati napon 
helyezték közös terítékre, megadva szá-
mukra a végtisztességet.

A felhívásra 30 vadászatra jogosult 
regisztrált, végül azonban a terítékcere-
mónián 25 gazdálkodó egység, 48 elej-
tővel jelent meg. Itt minden vadászatra 
jogosult, elejtő szerint adta le a vadat. 
Egy személy több jogosultnál is indulha-
tott, a lényeg az volt, hogy csak a megyé-
ben elejtett, csapdázott vad kerülhetett 
terítékre, és egy vad, csak egy jogosult-
nál szerepelhetett.

A hét során összeségében 4db 
aranysakál, 246 db róka, 36 db borz, 
12 db dolmányos varjú, 52 db szar-
ka és 69 db szajkó esett.

A beszámításba kerülő fajok és azok 
„pontértéke” az alábbiak szerint alakult: 
Szajkó 2 pont; Szarka 3 pont; Dolmá-
nyos varjú 5 pont; Borz 8 pont; Róka 
10 pont; Aranysakál 12 pont; Nyestku-
tya 15 pont; Mosómedve 15 pont.

I. helyezett Árvai Róbert 363 pont

II. helyezett Ujlaki Csaba 297 pont

III. helyezett Babik Roland 295 pont

IV. helyezett Rimaszécsi László 283 pont

V. helyezett Lakatos Zoltán 226 pont

VI. helyezett Kapás Péter 156 pont

VII. helyezett Takács Sándor 155 pont

VIII. helyezett Szabadkövi Antal 126 pont

Mind a vadászatra jogosultak, mind a 
vadászok értékes díjazásban részesültek! 
Vadásztársasági szinten az első három 
helyezett oklevelet és serleget, egyéni 

egy gímszarvas bika, egy őzbak és egy 
gímszarvas borjú.

I. helyezett: Király Fácán Bérkilövő 
Vadásztársaság 518 pont;

II. helyezett: Megyaszói Hernádmenti 
Vadásztársaság 325 pont;

III. helyezett: Őrhegy Földtulajdo-
nosi Vadásztársaság 311 pont.

Összeségében elmondható, hogy a 
versenyen indulók rendkívül komolyan 
álltak a feladathoz, minden elismerésünk 
ahhoz, amit egy hét alatt produkáltak. 

Ezúton is gratulálunk minden részt-
vevőnek, illetve köszönjük a szervezők, 
segítők önzetlen segítségét, munkáját!

Tóth Á. Dénes

szinten pedig az első három helyezett 
oklevelet és a Reflex vadászbolt felajánlá-
sában tárgynyereményeket kapott. Emel-
lett három vadkilövés is gazdára talált, 

Az egyéni versenyben 8 vadásztárs teljesített 100 pont felett:
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megyében vaddisznóban előForduló aFriKai 
sertéspestis betegséggel Kapcsolatban

Történelmi időket élünk ma Magyar-
országon április hónapban, hiszen kettő 
komoly gazdasági kárt okozó vírusos 
állatbetegség (afrikai sertéspestis vaddisz-
nókban, madárinfluenza házi szárnyasok-
ban és vadon élő madarakban) mellett 
meg kell küzdenünk az eddig ismeretlen, 
embereket megbetegítő koronavírus jár-
vánnyal is. Remélhetőleg Önöket csak az 
afrikai sertéspestis érinti majd, de az bizo-
nyosan, hiszen megyénk 122 vadásztársa-
ságának mindegyike  az afrikai sertéspestis 
(ASP) szempontjából fertőzött és szigorú-
an korlátozott területen található. Ebben 
a cikkben szeretnék az új főállatorvosi 
határozat legfontosabb változásairól és az 
előző vadászati évről röviden írni borso-
di hatósági állatorvosi szemmel.

A Földművelésügyi Értesítőben 2020. 
március 6-án megjelent az országos 
főállatorvos 2/2020. számú határozata 
(továbbiakban OFÁ határozat) az afri-
kai sertéspestis leküzdésére, továbbá a 
betegség megelőzésére és korai felisme-
résére vonatkozóan, amivel egyidejűleg 
a 2/2019. számú országos főállatorvosi 
határozat hatályát vesztette.

Legfontosabb változás, hogy az új 
határozat szerint automatikusan szi-
gorúan korlátozott területté (SZKT) 
válik a vadásztársaság teljes területe, ha 
a fertőzött területen egy vaddisznóban 
megállapítják az ASP vírus jelenlé-
tét. Erről a vadászatra jogosultat a Helyi 
Járványvédelmi Központ (továbbiakban: 
HJK) írásban értesíti. 2020. április végén 
megyénkben 97 SZKT-ba és 25 fertőzött 
területbe tartozó vadásztársaság található, 
az SZKT-k száma azonban folyamatosan 
nő, ahogy a betegség földrajzilag terjed.

Az SZKT-n a csoportos diagnosz-
tikai kilövés továbbra is tilos, de a 
vaddisznóállományt kötelező gyéríteni, 
amit határozattal közöltünk korábban az 
érintettekkel. Az újonnan SZKT-vá váló 
vadásztársaságok számára automatiku-
san érkezik aktív célú kirendelő határo-
zat a vaddisznóállomány gyérítésére diag-
nosztikai kilövés által. Ebben az esetben 
nincsen kötelezően elérendő gyérítési 
szám megadva a határozatban.

A még fertőzött területekkel rendelke-
ző jogosultak részére a napokban kiad-
tuk a gyérítéssel elérendő vaddisznó terí-
ték-számokat. Újdonság, hogy ezeknek a 
jogosultaknak már az előző vadászati év 
terítékének 150%-át kell kilőnie, és ennek 
a számnak a 40%-át 2020. szeptember 
30-ig kötelező teljesíteni. Azoknál a tár-
saságoknál, ahol határidőre nem tel-
jesítik az előírt gyérítési számokat, 
külsős személyeket is igénybe vehet-
nek a vaddisznó-állomány apasztásához. 
Ha egy fertőzött területbe tartozó vadász-
társaság területén időközben kimutatják 
az ASP-t vaddisznóban, már nem kell 
a korábban megadott vaddisznószámot 
kilőni, megszűnik a gyérítési plafon.

A vaddisznóhullákat minden 
vadásztársaságnak keresnie kell, 
attól függetlenül, hogy fertőzött terü-
letbe vagy SZKT-be tartozik. Az erről 
szóló határozatot a közelmúltban vala-
mennyi érintett megkapta a HJK-tól. A 
2/2020. számú OFÁ határozat szerint 
vadásztársaság és magánszemély is kije-
lölhető erre a feladatra. A hullakeresé-
sért már nem jár óradíj, de a vaddisz-
nóhullák megtalálásáért megnövelt, 
30.000,- forintos sikerdíj igen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
található vadfarmok felszámolása is meg-
kezdődött, ami azok csekély száma miatt 
várhatóan hamarosan lezárul.

Az előző vadászati évre vonatkozó 
diagnosztikai kilövéseket a vadászatra 
jogosultak szinte kivétel nélkül teljesítet-
ték. Ezúton is köszönjük mindannyiuk 
munkáját! A vaddisznóhullák keresése 
már nem volt ilyen 
sikeres, több jogo-
sultnak a jövőben 
figyelmeztetést, vagy 
épp büntetést kell 
kiszabni az elvárt 
hullaszám alultelje-
sítése miatt. A tel-
jesítendő vaddisz-
nó-hullaszámokat a 
2/2020. számú OFÁ 
határozat 1. számú 
táblázata tartalmaz-

za. A vadásztársaságok által elvárt mini-
mum hullaszámok alapja az előző vadá-
szati év vaddisznó terítékének a száma.

Megyénkben már több mint 2500 
db pozitív vaddisznót mintáztak meg 
a jogosultak, a pozitív minták nagyobb 
részben hullából, kisebb mennyiségben 
diagnosztikai céllal kilőtt vaddisznókból 
származtak. Felhívom figyelmüket, hogy 
számos esetben történt szabálytalan 
mintavétel, mert vaddisznóhulla ese-
tén nem csöves csontot, hanem csülkös 
lábvéget küldött be vizsgálatra a minta-
adó! Kérem, hogy a jövőben kizáró-
lag comb- és felkarcsontot, azaz hosz-
szú csöves csontot, ha ezek nem állnak 
rendelkezésre, akkor alkar- és sípcsontot 
küldjenek be vizsgálatra, csülkös lábvé-
get ne! Amennyiben mégis így történne a 
mintavétel, a mintavételért nem számol-
ható el a 10.000, -Ft, a járás a kifizetést 
visszautasítja!

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!

Az afrikai sertéspestissel kapcsolatos 
aktuális információk továbbra is elérhe-
tőek a Nébih tematikus oldalán: https://
portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis 

Szarkáné Dr. Takács Edit

Afrikai sertéspestis pozitív esetek (2020. április 27.)
- piros kör: korábbi; kék kör: új esetek.
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Az Északi hegy- és dombvidéki 
Vadgazdálkodási Táj kiterjedése 1 326 
304 hektár, területének 94%-a vadgazdál-
kodásra alkalmas, legnagyobb hányadát 
mezőgazdasági területek és erdők adják. 
Művelési ágak szerint a tájegység 42%-
át szántók, 17%-át gyepterületek, 36%-
át erdők, 5%-át szőlők és gyümölcsösök 
alkotják. A vadászterületek száma 239, az 
átlagos területnagyság 5 425 hektár. A 
vadászterületek döntő többségén haszon-
bérleti jogviszonyban vadásztársaságok 
gazdálkodnak, a fennmaradó területré-
szeken az állami erdőgazdaságok a vadá-
szatra jogosultak. A vadgazdálkodási táj-
ban jelenleg 392 hivatásos vadász teljesít 
szolgálatot. Az élőhelyi adottságokból 
fakadóan az Északi hegy- és dombvidé-
ki Vadgazdálkodási Tájban elhelyezkedő 
vadászterületek 80%-a nagyvadas jellegű. 
A vadászterületek 10%-án a vadászatra 
jogosultak vegyes vadgazdálkodást foly-
tatnak, itt jellemzően az alacsonyabb 
erdősültség mellett nagy kiterjedésű 
mezőgazdasági területek találhatók. Az 
apróvadas területek aránya szintén 10%, 
ezek a táj déli és keleti részén terülnek el. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
négy vadgazdálkodási tájegység fedi le, 
melyeket az alábbiakban közelebbről is 
bemutatunk.

A Bükki (203) (Heves megyébe is 
átnyúlik) az ország legnagyobb tájegy-
sége, 380.000 ha-t és 69 vadászterületet 
foglal magába. A vadászterületek 80%-a 
nagyvadas, 20%-a vegyesvadas jellegű, az 
erdősültség aránya magas. Mind az öt 
hazai vadászható nagyvadfaj megtalálha-
tó, emellett a vadászható és védett apró-
vadfajok és a fokozottan védett nagy-
ragadozók is jelen vannak. Két állami 
erdőgazdaság, az Egererdő Zrt. és az 
Északerdő Zrt. is 3-3 vadászterületet 
kezel a tájegységen belül.

A Címben nevezett hegyvonulAt vAdregényes tájAi A történelem 
során mindig is különleges vAdászterületnek számítottAk és ez 
AzótA mit sem változott. ez A vidék A mAi vAdásznAk A szívét 
is AzonnAl rAbul ejti és Felejthetetlen élményeket ígér. Azért, 
hogy ez így is mArAdjon, A tájegységi FővAdászok legjobb tudá-
suk szerint dolgoznAk, ugyAnis A jelen és A közeljövő számos, 
eddig ismeretlen kihívás elé állítjA őket.

A gímszarvas állomány nagysága a táj-
egység teljes területén növekszik, minő-
sége gyenge közepes, azonban néhány 
vadászatra jogosultnál az átlaghoz képest 
magasabb a minőség. A vaddisznó állo-
mánya az intenzív vadászat hatására 
sem csökkent, sok terület értékesített 
társas vadászatokat, megalapozva ezzel 
a gazdálkodásukat. Az afrikai sertés-
pestis hazánkban először 2018. április 
21-én ebben a tájegységben jelent meg 
egy Gyöngyös melletti vadászterületen. 
Kezdetben a Mátrában volt érezhető a 
nagyfokú elhullás, majd később a Bükk 
keleti részén, illetve az utóbbi időben 
a Heves-Borsodi dombságban is talál-
nak elhullott egyedeket. Sok új intézke-
dés, előírás jelent meg, amelynek gya-
korlati megvalósításában nagy segítséget 
tud nyújtani a vadászatra jogosultaknak 
Csirke László, a tájegység fővadásza.

A térség jellemző vadfaja a muflon, 
azonban az elmúlt években a farkas 
megjelenésével és állományának növe-
kedésével a Bükkben élő muf lonállo-
mány mennyisége lecsökkent. Az őzál-
lományra az erdei típus jellemző, gyenge 
minőséggel. Ugyanakkor a tájegység déli 
részén az állomány minősége az átlag-
hoz képest jobb, így az ezeken a terüle-
teken gazdálkodó vadászatra jogosultak 
komoly bevételeket könyvelnek el az őz 
vadásztatásából.

A dámszarvas csak néhány vadászte-
rületen van jelen, ott is csak kislétszámú 
állománnyal, viszont a minőség közepes-
nek mondható.

A tájegységben folyamatosan jelen 
vannak a fokozottan védett nagyraga-
dozó fajok (farkas, medve, hiúz), ame-
lyek közül a farkas jelenléte érezhető 
leginkább a vadászterületeken. Elsősor-
ban a muflonállományra van hatással, 
de a gímszarvas és a vaddisznó terület-
használatát is befolyásolja. A hiúz és a 
medve előfordulása kevésbé érezhető a 

vadgazdálkodók számára, mivel a farkas-
nál alacsonyabb egyedszámmal vannak 
jelen. A tájegységen belül a Heves-Bor-
sodi-dombságban helyezkedik el egy ter-
mészetvédelmi célú különleges rendelte-
tésű vadászterület, ahol mind a három 
fokozottan védett nagyragadozó meg-
található. Ezen a területen a vadászatra 
jogosult és a nemzeti park munkatársai 
közösen dolgoznak azon, hogy a szak-
szerű vadgazdálkodás folytonossága mel-
lett e fajok is megtalálják életfeltételei-
ket és hosszú távon részesei legyenek a 
hazai ökoszisztémának.

A Cserehát-aggteleki vadgazdál-
kodási tájegység (204) teljes terüle-
te Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
helyezkedik el. A vadgazdálkodási táj-
egység 33 vadászterületre oszlik, amely 
közül 29 vadászterületen vadásztársa-
ságok gyakorolják a vadászati jogot, 3 
vadászterületen állami erdőgazdaság a 
vadászatra jogosult, 1 vadászterület vadá-
szatra jogosultja pedig az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság. 

A 204-es tájegység zömében dombvi-
déki területeken fekvő, jellemzően nagy-
vadas, helyenként vegyesvadas vadászte-
rületeket foglal magába. A terület 53,9 
%-át borítják szántó és gyep területek, 
az erdősültség aránya 40,9 %. A műve-
lés alatt álló mezőgazdasági területek-
kel váltakozó kisebb-nagyobb erdőtöm-
bök kiváló élőhelyei a nagyvadfajoknak. 

A vaddisznó minden vadászterüle-
ten nagy számban megtalálható, elér-
hető és megfizethető vadászati lehe-
tőséget biztosítva ezzel a tájegységben 
vadászó sportvadászok döntő többsé-
gének. A vadgazdálkodás alapját képezi 
a vadászterületek mindegyikén, éppen 
ezért nagy problémát jelent az afrikai 
sertéspestis utóbbi hónapokban tapasz-
talható térnyerése a vadgazdálkodási táj-
egység vonatkozásában. 

A legtöbb vadászterületen a vaddisz-
nó mellett a gímszarvas is meghatáro-
zó tényezője a gazdálkodásnak, amely-
nek állománya országos viszonylatban 
közepes minőségű és növekvő mennyi-
ségű. Előre mutató kezdeményezés, hogy 
a tájegység nyugati részén gazdálkodó 8 
vadászatra jogosult 3 évvel ezelőtt létre-
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hozott egy szövetséget, amelyben célul 
tűzték ki, hogy a gímszarvas állományu-
kat azonos elvek mentén kezelik a minő-
ség és koreloszlás javítása érdekében.

Az őz közepes minőségű az orszá-
gos átlaghoz viszonyítva, a vaddisznó 
és a gímszarvas után a legtöbb vadász-
területen szintén gazdasági jelentőséggel 
bír. Jobb minőségű állomány az alacso-
nyabb erdősültséggel bíró dombvidéki 
és a síkvidéki jellegű folyóparti terület-
részeken található.

Sajnálatos tény, hogy a vadgazdál-
kodási tájegységben az utóbbi évek-
ben megjelent és egyre inkább terjesz-
kedik az aranysakál, melyet alátámaszt a 
Takács Gábor tájegységi fővadász által 
2019 és 2020 tavaszán végzett akuszti-
kus állományfelmérés is. Érzékelhető 
problémát még nem okoz, azonban az 
őz állományra gyakorolt negatív hatása 
ismert az ország déli területeiről. Ha az 
állománynövekedés tovább folytatódik, 
akkor annak hatása rövid időn belül érzé-
kelhető lesz a 204-es tájegység vadászat-
ra jogosultjai számára is.

A Cserehát-aggteleki tájegység sok 
vadászatra jogosultját érintő problé-
ma a farkas egyre nagyobb számban és 
egyre gyakrabban történő megjelenése a 
vadászterületeken. A predációs nyomás 
mellett jelentősen hatással van az egyes 
vadfajok viselkedésére és területhaszná-
latára, amely befolyásolja az eredményes 
vadgazdálkodást.

A Bükkalja-taktaközi vadgazdál-
kodási tájegység (205) Borsod déli 
részén foglalja magába a megye szinte 
összes apróvadas jellegű vadászterületét. 
Az apróvadas jelleg az utóbbi évtizedre 
idézőjeles jelzővé minősült, a vaddisz-
nó állományrobbanásának és térhódítá-
sának következményeként. A régióban 
élő és vadászó Nimródok érdeklődésé-
nek fókuszába ugyanis ez a vadfaj került, 
háttérbe szorítva a vadászterületek jelle-
gét hagyományosan meghatározó, apró-
vadfajokkal történő gazdálkodási szem-
léletet. Ugyanakkor az afrikai sertéspestis 
által jelentett járványügyi helyzet miatt 
a vadászatra jogosultak figyelme újra a 
mezei apróvad irányába koncentrálódik. 
Az itt működő vadgazdálkodási egységek 
gazdálkodásának alapját hosszú ideje az 
őzbakvadászat értékesítése jelenti. A táj-
egység 31 vadászatra jogosultja, nemcsak 
a megye, de az Északi hegy- és dombvidé-
ki Vadgazdálkodási Táj legjobb minősé-

gű őzállományával büszkélkedhet. A táj-
egységben dolgozó fővadász, Ludman 
Árpád is kiemelt figyelmet szentel ennek 
a vadfajnak és munkája során megpróbál 
minél több segítséget nyújtani a vadá-
szatra jogosultak számára. Ennek jegyé-
ben szervezi meg évről évre a tájegysé-
gi őzbak trófeaszemlét, amelynek immár 
hagyományosan házigazdája a Tiszake-
sziben működő Tálóközi Vadásztársaság. 
Ezen a mustrán az érdeklődő szakem-
berek a tavaszi bakvadászat „termését” 
vehetik szemügyre. 

A Zemplén-Bodrogközi tájegység 
(206) markánsan eltér a többi tájegység-
től, mivel két, jellegében merően elté-
rő adottságokkal rendelkező részre osz-
lik. A tájegységet kelet és észak felől az 
országhatár, nyugatról a Hernád, majd 
Abaújszántótól Szerencs irányába a vas-
úti szárnyvonal, Délről a Tisza határolja. 
Az Északi-Zemplén erdőtömbjét a Déli-
Bodrogköztől a Bodrog folyó választja el.

A Zemplénben lévő 20 vadászatra 
jogosult teljes egészében nagyvadas jel-
legű, magas erdősültségű vadászterüle-
ten gazdálkodik, a Hernád és a Bodrog 
felé kisebb mértékben hegylábi, mező-
gazdasági területek helyezkednek el, míg 
a Bodrogköz 11 vadászterületére a sík 
vidéki, apróvadas jellegű vadgazdálko-
dás a jellemző.

Ebből következően a vadásztara jogo-
sultak kihívásai is eltérőek. A kárpáti 
gímszarvas élőhelyén a farkas folyama-

tos jelenléte az egyik tényező, amellyel 
egyre inkább számolni kell. Ennek hatá-
sára a gímszarvas területhasználata, cso-
portméretei is megváltoztak, amelyhez 
a vadgazdálkodóknak is alkalmazkodni 
kell. Másik erősen befolyásoló tényező 
az afrikai sertéspestis, amely a minta-
szám alapján az ország területén jelen-
leg ebben a térségben a legintenzívebb. 
Helyenként egyre inkább érzékelhető a 
vaddisznó erőteljes csökkenése, ugyan-
akkor összességében még mindig magas 
a terítékre került és az elhullott vaddisz-
nók száma. Godzsák Tibor, a tájegység 
fővadásza elmondta, hogy a Bodrogköz 
kihívásai között szerepel az afrikai sertés-
pestis és emellett komoly probléma az 
aranysakál térhódítása, valamint a nagy 
számban megjelenő gímszarvas várható 
vadhatása a mezőgazdaságra. A terület-
idegen, valódi élőhellyel nem rendelke-
ző gímszarvas létszámapasztását segíti 
az a tény, hogy a terítékre kerülő biká-
kat nem sújtja a büntetőpont rendszer, 
mivel nem lehet egy fajt egyszerre lét-
számában korlátozni, ezzel egyidejűleg 
a minőségét javítani.

A gímszarvas visszaszorításával és erő-
teljes ragadozókontrollal visszaállítható 
lenne a terület jellegének megfelelő apró-
vad-gazdálkodás presztízse.

Szerzők: Csirke László, Takács Gábor, 
Ludman Árpád, Godzsák Tibor

(Felhasznált irodalom: Nimród Vadász-
újság 2020. 3. szám 64-66. o.)
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ:

-  Továbbra is érvényben van a csalá-
di kedvezmény, melyet adóalap-ked-
vezményként lehet érvényesíteni. 
Egy kedvezményezett eltartott ese-
tén havonta 66.670 Ft-tal, két ked-
vezményezett eltartott esetén havon-
ta 133.330 Ft-tal, három vagy több 
eltartott esetén havonta 220.000 Ft-tal 
csökkenthető az összevont adóalap. 

-  Adómentessé vált a kár megelőzését 
szolgáló vadászaton részt vevő vadász-
nak a vadászatra jogosult által ingye-
nesen vagy kedvezményesen nyújtott 
szolgáltatás, illetve átadott termék. 

 A kár megelőzését szolgáló vadászat-
nak a vad védelméről, a vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvényben meghatáro-
zott, a vadkárok elhárításával kapcso-
latos kötelezettségek teljesítését szol-
gáló vadászat tekintendő (ideértve 
különösen a vadászati hatóság által 
jóváhagyott vadgazdálkodási tervnek 
a törvényben meghatározott vadakra 
vonatkozó részének teljesítését szol-
gáló vadászatot és az idényen kívüli 
állományszabályozó vadászatot). Az 
adómentesség csak a vadászati jog gya-
korlása keretében megrendezett vadá-
szaton résztvevő vadászoknak átadott 
termékre (pl. vadászaton elejtett vad 
húsa, trófeája), ill. szolgáltatásra (pl. 
ingyenes vagy kedvezményes részvétel 
a vadászaton) alkalmazható. Viszont 
a vadászati jog gyakorlásához nem 
kapcsolódó ingyenesen vagy kedvez-
ményesen nyújtott szolgáltatásra (pl. 
utazás, szállás, vendéglátás költsége), 
átadott termékre (pl. üzemanyag vagy 
vadászati eszköz biztosítása) nem ter-
jed ki. 

-  Összeghatártól függetlenül adómen-
tes a sportversenyen, vetélkedőn nyert 
érem, serleg, trófea.

-  Adómentes az egyesülettől évente egy 
alkalommal kapott tárgyjutalom érté-
kéből az 5000 Ft-ot meg nem hala-
dó összeg azzal, hogy nem minősül 
tárgyjutalomnak az értékpapír.

-  Adómentes a munkáltató által a mun-
kavállaló magánszemélynek adott 
munkaruházati termék. 

 Munkaruházati terméknek minősül:
 a.) a törvényben vagy törvényi felha-

talmazás alapján kiadott jogszabály-
ban előirt módon és feltételekkel 
rendszeresített egyenruha, formaru-
ha, védőruha, munkaruha, valamint 
tartozékai

 b.) az olyan öltözet és tartozékai, 
amelyet a munkavállaló egészségé-
nek védelme, a munkakörén, felada-
tainak ellátásán kívül hordott ruhá-
zatának megóvása céljából az adott 
munkakörben, a feladat ellátása köz-
ben visel, feltéve, hogy a körülmé-
nyekből megállapíthatóan a munka-
ruházati termék használata nélkül a 
munkavállaló egészsége veszélyezte-
tett, illetőleg a ruházat nagymértékű 
szennyeződése, gyors elhasználódása 
következik be

 c.) az egyenruha, a formaruha, a védő-
ruha és a munkaruha, valamint tar-
tozékai.

-  Adómentes a termőföld-bérbeadás-
ból származó bevétel, ha a termőföld 
haszonbérbe adása alapjául szolgáló, 
határozott időre kötött megállapo-
dás (szerződés) alapján a haszonbér-
let időtartama az 5 évet eléri.

-  A gépjárművel összefüggő költségel-
számolás során a saját tulajdonú gép-
jármű tulajdonjogának igazolásánál 
a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítás befizetését igazoló szelvényt a 
közlekedési igazgatási hatóság által 
kiadott törzskönyv (a törzskönyv 
visszavonása esetén a hatóság által 
kiadott igazolás) váltotta fel.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ:

-  Az általános adókulcs továbbra is 
27 %, az egyszerűsített számlában a 
számla végösszege 21,26 % általános 
forgalmi adót tartalmaz. Mentes az 
adó alól továbbra is a tagdíj és a tag-
díj mértékét meg nem haladó termék-
értékesítés, szolgáltatásnyújtás (kom-
petencia).

-  Az alanyi adómentesség választására 
jogosító összeghatár 12.000.000 Ft. 
(mely összeghatárba többek között az 
adómentes értékesítés nem számít bele). 

SZÁMLÁZÁS

-  Közismert tény, hogy a NAV a közel-
jövőben bővíteni kívánja a számlákkal 
kapcsolatos adózói adatszolgáltatást.

 Ennek ismeretében javasoljuk min-
den vadászatra jogosultnak - ha még 
nem tette meg -, hogy minél hama-
rabb térjen át az online számlázásra.

 Az interneten több ingyenes, adó-
hatósági összeköttetésre alkalmas 
számlázóprogram található – többek 
között a NAV-nak is van ilyen -, mely-
nek használata megkönnyíti az adatszol-
gáltatás elkészítését, hiszen egy jól beállí-
tott számlázóprogram használata esetén 
a kötelező adatszolgáltatás a számla lezá-
rásával meg is valósul. Több program 
demó verzióban ki is próbálható, begya-
korolható.

TÁRSASÁGI ADÓ:

-   Nem kell a társasági adót megfizetnie az 
egyesületnek, ha vállalkozási tevékenysé-
géből elért bevétele legfeljebb 10 millió 
forint, de nem haladja meg az adóévben 
elért összes bevételének 10 %-át. A társa-
ságiadó-bevallás helyett az adóévet köve-
tő év május 31-éig – bevallást helyettesítő 
nyomtatványon – nyilatkozatot tesz az 
egyesület, feltéve, hogy az adóévben vál-
lalkozási tevékenységből származó bevé-
telt nem ér el, vagy e tevékenységéhez 
kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem 
számol el. Amennyiben az egyesületnek 
ingatlanhasznosításból származott bevé-
tele, akkor társaságiadó-bevallást nyújt be. 

-  Változás 2020. január elsejétől, hogy 
a kis értékű eszközök (vagyoni érté-
kű jogok, szellemi termékek és tárgyi 
eszközök) egy összegű terv szerinti 
értékcsökkenési leírására vonatko-
zó értékhatár 100 eFt-ról 200 eFt-ra 
emelkedett. Az új értékhatárt csak a 
2020. január elsején, vagy azt köve-
tően használatba vett kis értékű esz-
közökre lehet alkalmazni.

Rauszné Béres Aranka
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GÍMSZARVAS

A 2019/2020-as vadgazdálkodási 
évben összesen 3912 darab gímszarvas 
került terítékre, amelyből 1071 darab 
a bika. A 2018-as vadgazdálkodási év 
terítékadataihoz képest változás nem 
volt, azonban a 2015-ös vadgazdálko-
dási évhez képest a teríték nagyságában 
17%-os növekedés tapasztalható. A gím-
szarvas által újonnan meghódított élő-
helyeken, a Bodrogközben és a Csere-
hát déli részén, az állomány nagyságában 
ugrásszerű növekedés tapasztalható. A 
teríték adatok alapján kitűnik, hogy a 
bikák hasznosítása folyamatosan és jelen-
tősen elmarad a tarvad mennyiségétől. 

A tarvad magasabb arányú hasznosí-
tása az állomány egésze szempontjából 
csökkenést kellene okozzon, azonban 
öt év alatt ez nem történt meg. Valószí-
nűleg azért, mert jóval több szarvas él 
a vadászterületeken a becslésekben sze-
replő darabszámnál. Másrészt, ha ez az 
állítás igaz, akkor a bikák állomány sza-
bályozását az elmúlt években a vadász-
területek nem megfelelően végezték el.

A megyében elejtett első három leg-
nagyobb nemzetközi pontszámot elérő 
gímszarvas bikát Bodrogközi vadászterü-
leteken ejtették el. A legnagyobb 12,44 
kilogrammos trófeasúllyal és 236,75 
nemzetközi pontszámmal aranyérmes 
minősítést kapott, amit az Országos Tró-
feabíráló Testület által elvégzett másod-
fokú bírálat megerősített.

DÁM

A terítékében 2015-től fokozatos, kis 
mértékű emelkedés tapasztalható. Egyre 
több vadászterületen jelenik meg a Szlo-
vák határ mentén és a Taktaközi vadászte-
rületeken. Az elmúlt évben megyénkben 
54 darab dámvadat ejtettek el, amelyből 
17 darab volt a bika. Az elejtett dámbi-
kák közül két darab érte el az ezüstér-
mes minősítést.

ŐZ

Az elmúlt öt évben az elejtett darab-
szám 6934 darabról 8153 darabra emel-
kedett, ami 17 %-ot meghaladó teríték 
növekedést jelez. A tavalyi évben a megye 
vadászterületein összesen 2733 darab 
őzbakot sikerült elejteni. Őzbak vadá-

A vAdgAzdálkodási év eredményeinek bemutAtásA nem kizárólAg 
A tárgyév AdAtAinAk ismertetésére szorítkozik. érdekesebbek Az 
eredmények, hA A bemutAtás során egy rövidebb időszAkot, jelen 
esetben öt évet (2015-től) veszünk Figyelembe, ekkor már bizo-
nyos trendek is Felismerhetőek A vAdgAzdálkodási AdAtokbAn. A 
trendek AlApján következtetéseket tehetünk ArrA vonAtkozóAn, 
hogy A vAdászterületek megFelelően tesznek-e eleget Az állo-
mányszAbályozási FelAdAtAiknAk, és A vAdászterületre jóváhAgyott 
vAdgAzdálkodási üzemtervben FoglAlt előírásoknAk.

szat szempontjából megyénk kiemelke-
dő évet zárt. Két elejtett bak haladta meg 
a 160 CIC pontot, ezért ezeket a trófe-
ákat az elejtők az Országos Trófeabírá-
ló Testület másodfokú bírálatát követő-
en vehették át.

A legnagyobb trófeát viselő őzbakok 
az elmúlt évben is a Bükkalja-taktakö-
zi Vadgazdálkodási Tájegység területén 
kerültek terítékre. A legnagyobb elejtési 
helye a Tiszaújvárosi Vadásztársaság által 
kezelt vadászterület.

MUFLON

A nagyragadozók folyamatos jelenlé-
tétől kezdődően terítéke folyamatosan 
csökken. 2015-ben terítékének nagysága 
662 darab volt, amelyből 146 darabot tett 
ki az elejtett kosok száma. Ezzel szem-
ben az elmúlt vadgazdálkodási évben 
összesen 446 darab muflon került terí-
tékre, amelyből összesen 87 darab volt a 
kos. A muflon vadászati hasznosításának 
helye jelentősen megváltozott a korábbi 
időszakhoz képest. Napjainkban a muf-
lon terítékének jelentős részét már nem 
a hegyvidékek belső területein, hanem 
a hegylábi, gyakran a lakott területekhez 
közel eső területrészeken ejtik el. Fon-
tosnak tartom megjegyezni, hogy a terí-
ték jelentős visszaesése a 2018-as évhez 
viszonyítva (teríték nagysága: 580 darab, 
ebből 141 darab kos) következett be. Az 
egy éven belüli jelentős teríték csökke-
nésre jelentős befolyással lehet az enyhe, 
hómentes tél. Az első három legmaga-
sabb pontszámot elérő muflon kost a 

CiC súly vAdászterület

1. 236,75 12,44 kg Bodrogközi Szafari Vt.
2. 221,71 10,44 kg Magita Bérkilövő Vt.
3. 211,66 9,41 kg BM Tiszamenti Kft.

ip súly vAdászterület

1. 176,41 3,89 kg Prügyi Mezőgazdasági Zrt.
2. 174,4 3,73 kg Prügyi Mezőgazdasági Zrt.
3. 158,53 3,39 kg Prügyi Mezőgazdasági Zrt.

ip súly vAdászterület

1. 175,98 673 g Tiszaújvárosi Vt.

2. 167,65 644 g Monoki Nyírjes Vadászt. Egy.

3. 159,93 581 g Mezőcsáti Hubertus Vt.
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Zemplén-bodrogközi Vadgazdálkodási 
Tájegység területén sikerült elejteni, a 
legnagyobb kost a Bodrogközi Szafari 
Vt. területén hozták terítékre. Az elmúlt 
évben elejtett legmagasabb pontszámot 
elérő kos 83,6 és 83 centiméteres szarv-
hosszak mellett, 208,3 CIC pontszám-
mal aranyérmes minősítést ért el. 

VADDISZNÓ

Állományának nagysága az Afrikai 
Sertéspestis első diagnosztizálását köve-
tően folyamatosan csökken. Az elmúlt 
évben elejtett vaddisznók számának pon-
tosítása folyamatban van, mivel a vadgaz-
dálkodási jelentés nyomtatványon meg-
jelenő diagnosztikai kilövések zavart 
okoztak a nyomtatványok kitöltése 
során. A vadászterületek jelentős része 
a terítékre került vaddisznók számát egy-
aránt szerepeltette a nyomtatvány vadá-
szat során bekövetkezett elejtések sorá-
ban és a diagnosztikai kilövések sorában 
is. Ez a nyomtatványok összesítését köve-
tően olyan magas elejtési darabszámot 
eredményezett, amelyet megyénk egész 
biztosan nem teljesíthetett. A vadgaz-
dálkodási jelentésekből kiolvasható biz-
tosabb adat az elhullva fellelésre került 
vaddisznók száma, amely a 2018-as vad-
gazdálkodási évben 278 darabot tett ki, 
a 2019-es évben az elhullások darabszá-
ma 2399 darabra emelkedett. Az Afri-
kai Sertéspestis megyénk minden vadgaz-
dálkodási tájegységében jelen van, egyes 
vadászterületeken jelentős számú elhul-
lásokat okoz. Öt év során a teríték ada-
tok egyértelműen csökkenő tendenciát 
mutatnak.

A trófeabírálatra bemutatott vad-
disznó agyarak mennyisége a korábbi 
évekhez képest egyharmadára csökkent, 
köszönhetően a diagnosztikai célból elej-
tett vadból történő trófeakivételi kor-
látozásnak. Az elmúlt évben 130 CIC 
pontot meghaladó vaddisznó trófeát 
nem mutattak be a vadászati hatóság-
hoz. A legnagyobb bírált vadkan agya-
ra 24,15 centiméteres átlaghosszal 128,45 
CIC pontot ért el. Az említett vadkant 
a Szuhavölgye Földtulajdonosi Vt. által 
kezelt vadászterületen ejtették el.

APRÓVAD 
mezei nyúl, FáCán

A mezei nyúl terítéke az öt évvel 
ezelőtti adatokhoz képest jelentősen 
nem változott, minden évben 1700-
1900 darab között mozgott. 2019-ben 
megyénkben 1843 nyúl került teríték-
re. Az állomány nagysága alacsony szin-
ten stabilizálódott, néhány vadászterület 
esetében a mezei nyúl sűrűség kérdéses-
sé teszi a mezei nyúl hasznosításának 
lehetőségét. A vadászati évben összesen 
77 darab mezei nyúl befogása valósult 
meg. Megyénkben a mezei nyúl befo-
gása a jelenlegi állományviszonyok mel-
lett nem indokolt, vélhetően a törzs-
állomány további csökkenéséhez vezet.

Fácán esetében a vizsgált öt évben a 
terítékadatokban jelentős változás nem 
tapasztalható, a fácán terítéke megyénk-
ben 7000-8000 darab körül alakult. 
Árnyalja a képet az, hogy ha figyelem-
be vesszük, hogy milyen mennyiségű 
zárt téren nevelkedett fácán kibocsátá-
sa mellett állandósult a fácán terítéke 
megyénkben. 2015-ben a vadászati célból 
vadászterületre kiengedett mesterségesen 
nevelt fácán mennyisége 3750 darab volt, 
amely azóta - ha kis mértékben is - de 
emelkedett és a tavalyi évben elérte az 
5130 darabot. A kibocsátások mennyisé-
gét megismerve már feltételezhető, hogy 
a szabad területen nevelkedett fácánok 
mennyisége csökkent.

nAgy lilik, nyári lúd

Vadászati hasznosításuk elsősor-
ban a Borsodi Mezőségben gazdálko-
dó vadászterületeken bír jelentőséggel. 
Nagy lilik elejtett mennyisége 2015-től 
általában 70-80 példány körül alakult, 
majd kiemelkedő volt a 2018-as év 226 
darabos és az elmúlt év 431 darabos 
terítéke. A nyári lúd 2015-
től éves szinten minimá-
lis 10-20 darabos terítékkel 
szerepel a vadgazdálkodá-
si statisztikákban.

szárnyAs és szőrmés kártevők

A szarka terítéke az elmúlt öt évben 
majdnem háromszorosára nőtt. A teríték 
2018-ban ugrott meg jelentősen, a vadá-
szati hatóság ekkortól írja elő a vadászte-
rületek számára a kötelező szarka/szajkó és 
róka/aranysakál elejtési kvótákat. A tapasz-
talatok szerint a vadászterületek igyekeznek 
teljesíteni az előírt dúvadgyérítési darabszá-
mokat. A vadászati hatóság előírásának és a 
vadászkamara csapdahasználatot ösztönző 
vadgazdálkodási pályázatának köszönhető-
en megyénkben 2019-ben 3862 darab szar-
ka került terítékre. A szajkó terítéke 1000 
darab, a dolmányos varjú terítéke 626 darab. 
A kötelezően teljesítendő dúvad apasztási 
számok nem befolyásolták érdemben a szaj-
kó és a dolmányos varjú terítékét.

A róka terítékét jelentősen meg-
emelte a vadászati hatóság által előírt 
kötelező elejtési darabszám, a vadgaz-
dálkodási pályázatok által támogatott 
csapdaparkok üzemeltetése és a vadá-
szok körében egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő ragadozó vadászat. Öt 
év alatt a teríték majdnem megduplázó-
dott, az elmúlt évben 5397 darabot tett 
ki. A borz teríték, köszönhetően a csap-
dák egyre aktívabb alkalmazásának öt 
év alatt másfélszeresére nőtt, az elmúlt 
évben meghaladta a 900 darabot. Az 
aranysakál terítéke öt év alatt ötszörö-
sére emelkedett (2019-ben 195 darab), ez 
elsősorban az állomány robbanásszerű 
növekedésével magyarázható.

Pecze István

ip átlAghossz vAdászterület

1. 208,3 83,3 cm Bodrogközi Szafari Vt.
2. 206,75 83,35 cm Északerdő Zrt.
3. 200 83,3 cm Köveshegyi Vt.

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Róka 2816 db 2552 db 3093 db 5453 db 5397 db
Borz 614 db 526 db 719 db 810 db 932 db
Aranysakál 37 db 67 db 98 db 187 db 195 db

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Szarka 1668 db 1380 db 1924 db 4366 db 3862 db

Szajkó 861 db 813 db 805 db 700 db 1000 db

Dolm. 
varjú

696 db 761 db 623 db 629 db 626 db
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Kullancsveszély

év emlőse, év madara, év Fája

ÉV EMLŐSE – EURÓPAI VIDRA

Az európai vidra hazánkban és Euró-
pa szerte honos. Számuk mára már sta-
bilnak tekinthető, és Európa szerte meg-
növekedett az 1990-es évek óta. Bundája 
színe sötétbarna vagy vörösbarna, a hasi 
részén és a mellén sárgásfehérbe hajló, 
koronaszőrei zsírosak, így a víz lepereg 
róla. Ez segíti a főként vízi életmódjában 
is, leggyakrabban tavak, nagyobb vízfelü-
letek növénnyel sűrűn borított csendes 
partján találkozhatunk vele. Főleg éjsza-
ka aktív, ilyenkor vadászik. Táplálékát 
tekintve főleg halakat, rákokat fogyaszt, 
de megeszi a békákat, pockokat, egere-
ket is, illetve a gyümölcsök fogyasztását 
se veti meg. Víz alatt vadászva egy lebu-
kással akár 4 percig is képes a víz mélyén 
maradni, és akár 400 m-t is képes ez idő 
alatt megtenni. Nagyon ügyesen mozog 
a vízben, úszóhártyás mellső lábának és 
a hosszú farkának köszönhetően.

Vemhességi ideje 60-62 napig tart, 
ekkor még a nősténnyel marad a hím, 
majd utána folytatja magányos életvite-
lét. A kicsik fehér színnel és vakon jön-
nek a világra, majd 30-35 napos koruk-
ra nyílik ki a szemük. A kicsikről az 

anyjuk 8-12 hónapos korukig gondos-
kodik. Átlag életkoruk akár a 15 évet 
is elérheti, persze ehhez nélkülözhetet-
len, hogy óvjuk az élőhelyét és magát a 
fajt is, ezzel is biztosítva a hosszútávú 
fentmaradását.

Fokozottan védett a faj. Jelenlegi ter-
mészeti értéke 250.000 Ft.

ÉV MADARA –
ERDEI FÜLESBAGOLY

Az erdei fülesbagoly Magyarország 
legismertebb és lakott területeken is leg-
gyakoribb bagolyfaja. Állománya 6,5-12 
ezer pár közé becsülhető. Közepes ter-
metű, álcázó mintás tollazatú, hosszú 
felmereszthető tollfülű bagoly. Szárnya 
hosszú és keskeny, röpte csapongó. A fió-
kák első tollazatát fehéres pehelytollak 

alkotják. Ragadozó életmódot folytató 
faj, fő táplálékát kis rágcsálók képezik, 
de helyenként és időszakonként jelentős 
lehet énekesmadár-zsákmányolása is. A 
hazai köpetvizsgálatok alapján leggyak-
rabban mezei pockot, erdeiegér-fajokat 
és házi egeret fog. Őszönként hatalmas, 
települési szinten akár több százas csa-
patokban jelennek meg a falvak, város-
ok fáin, hogy itt áttelelve, éjszakánként 
innen kijárva vadásszanak. Emberkövető 
viselkedése miatt az elektromos szabad-
vezeték-hálózaton az áramütés, az autók 
és vonatok általi elütés számos madár 
pusztulását okozza minden évben.

ÉV FÁJA – TATÁR JUHAR
Ez a fafaj már honfoglaló eleink útvo-

nalán is elterjedt, általuk is jól ismert 
volt. Napjainkra az alföldi területein-
ken erőteljesen visszaszorult. Hegy- és 
dombvidékeinken pedig kevésbé becsü-
lik alacsony termete, csekély gazdasági 
értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont 
jelentős, emellett pedig szárazságtűré-
se, alacsony termete, színes termése és 
őszi lombszíne miatt a tatár juhar kivá-
ló parkfa.

MINDEN ÉVBEN FELHÍVJUK 
A FIGYELMET A KULLANCSVE-
SZÉLYRE. NINCS EZ MÁSKÉNT 
IDÉN SEM, HISZEN A KELLE-
METLEN VÉRSZÍVÓK HÁZIÁL-
LATOKNAK ÉS EMBERNEK IS 
SÚLYOS BETEGSÉGEKET ADHAT-
NAK ÁT. EGYÉRTELMŰEN VÉDE-
KEZNÜNK KELL ELLENÜK, HA 
NEM AKARUNK LYME-KÓR-
BAN, AGYHÁRTYA- ÉS AGYVE-

LŐGYULLADÁSBAN (KULLANCS-
ENKEPHALITIS) VAGY VALAMI 
MÉG ROSSZABB KÓRBAN SZEN-
VEDNI. 

A kullancsok elleni védekezést sokan 
a mai napig nem veszik komolyan. Nem 
óvják sem a házi kedvenceiket, sem a 
nagy testű haszonállatokat, sem saját 
magukat. 

Tudni kell, hogy a kullancsnak három-
féle fejlődési alakja van: a lárva, a nimfa 

és az adult, azaz felnőtt. Ha egy lárva 
teleszívta magát vérrel az állaton, utána 
leesik, majd a talajon, vedlést követő-
en újabb fejlődési szakaszba lép. Nim-
fává alakul, amikor újra vérre lesz szük-
sége a fejlődéshez, tehát új gazdát keres. 
Ha a kutya vagy a macska sok kullan-
csot hurcol be a kertbe, amik ott esetleg 
lerakják petéiket, akkor rengeteg utódra 
számíthatunk, amelyek minket is veszé-
lyeztethetnek.  
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A koronavírus járvány, illetve a kijá-
rási korlátozás következtében kialakult 
helyzet miatt, a minden év áprilisában 
megérkező külföldi őzbak-vendégvadá-
szok elmaradtak. A bakok kint vannak 
a területen, de meglövetni nincs kivel 
őket. Mit tud kezdeni ilyenkor a vad-
gazda az őzeivel!?

Mivel többeknek talán most nem 
kell rohanni a munkahelyre, így ráérünk 
kicsit nyugodtabban szemrevételezni a 
revír határain belül élő bakokat! Ebben 
a tevékenységünkben pedig, egy jó és 
hasznos kis társra lelhetünk egy 60-80x-
os, nagyzoomos kompakt fényképező-
gép „személyében”. Ilyen típusú gépeket 
már viszonylag olcsón, százezer forint 
körüli összegért beszerezhetünk. Kicsik, 
kompaktak, akár egy nagyobb kabátzseb-
ben is elférnek és szabad kézből is nagyon 
jól használhatóak. Igaz, hogy ezekkel 
nem lehet világbajnok képeket készíte-
ni, de sokkal messzebbről tudunk fotóz-
ni, mint a profik által használt tükör-
ref lexes gépekkel. Egy délelőtt leforgása 
alatt egy jobb területen jónéhány bakot 
is „dokumentálhatunk”, és azok a képek 
bármikor visszanézhetőek, elemezhető-
ek lesznek. A fotókba bele tudunk nagyí-
tani, valamint másnak is megmutatha-
tóak, így lehetőség van arra, hogy több 
ember is véleményt alkothasson az adott 
egyedről.

A gépünkkel emellett végezhetünk 
állományfelmérést, az elkészült képek-
kel megpróbálhatunk üzekedésre ven-
dégeket magunkhoz csábítani, hogyha 
normalizálódik a helyzet. Esetleg, ha 

megtetszik a fényképezőgépes őzbak-
megfigyelés, évek múltán statisztikai 
adatokat is elemezhetünk. Mindehhez 
ízelítőül egy-két képet szeretnék bemu-
tatni, amelyeket ilyen típusú géppel, 
100-200 méteres távolságokról készí-
tettem.

 

Hogyha sikerül lencsevégre kapnunk, 
esetleg terítékre hoznunk egy-egy külön-
leges, torz, valamint kapitális őzbakot, 
akkor a róla készült fényképeket osszuk 
meg vadásztársainkkal, hogy a járvány-
helyzetre való tekintettel, otthonukból is 
megcsodálhassák eme fantasztikus nagy-
vadfajunkat, az őzet. 

Végezetül még egy pár fontos alapsza-
bályt szeretnék leírni arról, hogy hogyan 
készítsünk szép és igényes terítékfotót: 
nagyon fontos a vad és a sebtöret sza-
bályos elhelyezése, utolsó falat megléte, 
lényeges, hogy a háttérben és az előtér-
ben ne legyenek zavaró dolgok, ne cson-
kítsuk a vadat a képpel, lehetőség sze-
rint minél kevesebb vér látszódjon és 
nagyon fontos, hogy a megfelelő pers-
pektíva elérése érdekében hasaljunk le, 
és úgy készítsük a fotót.

ifj. Bóta István

A legfontosabb védekezési módszer az, hogy rendszere-
sen és alaposan átnézzük az állatainkat és magunkat, és ha 
kullancsot találunk, azt minél előbb eltávolítjuk. Csipesszel 
ragadjuk meg a szájszerve környékén, és húzzuk ki. Sima 
hegyes végű csipesszel, szemöldökcsipesszel, de körömmel 
is eltávolíthatjuk a kullancsot, nincs szükség hozzá orvos-
ra vagy szakértőre.

A lényeg az idő: ha néhány órán belül észrevesszük és 
kiszedjük a kullancsot, nagy valószínűséggel semmiféle fer-
tőzést nem kapunk el. Semmiféle tekergetésnek, kenegetés-
nek nincs értelme, sőt az akár árthat is.
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ŐZGULYÁS

Hozzávalók 6 adagra: 1 kg őz gulyás-
hús, 2 fej vöröshagyma, 3 db sárgarépa, 
2 db fehérrépa, 4 db közepes burgonya, 
30 dkg csiperkegomba, 2 evőkanál piros-
paprika, 1 db tv paprika, 2 db kisebb 
paradicsom, 4-6 dkg zsír, 3 gerezd zúzott 
fokhagyma, 1 kk vad fűszerkeverék 

Elkészítés 120 perc 
Készítsük elő konyhakészre az őzhúst. 

Daraboljuk fel, és tegyük egy nagyobb 
tálba. Áztassuk be hideg vízbe 2-3 órára 
a húst vagy akár egy éjszakára. Cserél-
jük rajta többször le a vizet. Így kiázik 
belőle a vér, a szőr, és egyéb nemkívá-
natos anyagok. Áztatás után öblítsük át 
a húst többször, amíg tiszta nem lesz a 
hús körül a víz, végül csepegtessük le.

Az apróra vágott hagymát a zsírban 
megpirítjuk, majd hozzáadjuk a kocká-
zott paprikát és a kockákra vágott paradi-
csomot, majd a húst. Fedjük le az edényt 
és hagyjuk, hogy a hús a saját levében 
párolódjon meg. Időnként nézzük meg, 

A Magyar Vadásztársadalom soha 
nem látott méretű összefogása jó példa 
arra, mi történik akkor, amikor a beszéd 
helyett, a cselekvésre kerül a hangsúly. 
Hit, alázat és önzetlenség - ezek voltak a 
sikeres rendezvénysorozat hívó szavai. A 
közjó szolgálata és a társadalmi felelős-
ségvállalás nem pusztán ismert fogalmak 
a magyar vadászok előtt, hanem gyako-
rolt elemek is. Ezek eredményeképpen 
a kedvezményezett 19 kórház gyermek-
osztálya vehette át a számára oly fontos 
és hiányzó orvosi eszközöket, amelyek 
sokak érdekeit szolgálják. Mindenekelőtt 
a beteg gyermekek érdekeit, akik a fejlett 
orvosi eszközök révén - minden bizony-
nyal - előbb gyógyulnak meg. Nyernek 

az orvosok, a kórházi szakszemélyzet, 
akiknek a munkáját hatékonyabbá teszik 
az új és korszerű berendezések. Nyer a 
beteg gyermek családja, hozzátartozói, 
akik remélhetőleg rövidebb ideig lesznek 
kénytelenek aggódni szerettük gyógyulá-
sáért, de nyer például a munkaadó is, aki 
a gyermek betegségének idejére nélkülöz-
ni kénytelen a szülőt. Nem utolsó sor-
ban a Magyar Állam is indirekt nyertese 
a vadásztársadalom karitatív programjá-
nak, hiszen egy táppénzen lévő szülő az 
országnak kerül pénzébe, egy aktív pedig 
adóforintokat termel.

Bizonyos tehát, hogy a vadászok nem 
pusztán egyénenként, hanem mint társa-
dalmi csoport is példát mutattak!

Noha, egyetlen gyermeknek se legyen 
szüksége kórházi ellátásra, ugyanakkor 
a valóság azt mutatja, hogy az elmúlt 
6 évben 7248 gyermeket tudtak gyógy-
ulásukban segíteni a magyar vadászok 
által 10 millió Ft-os nagyságrendben 
megvásárolt orvosi eszközök. Mindeb-
ből az következik, hogy az újabb orvo-
si eszközök amelyek a vadásztársadalom 
adományából kerülnek majd beszerzés-
re, tízezres nagyságrendben fognak - az 
elkövetkező években - beteg gyermeke-
ket gyógyítani!

Felelősséggel vagyunk a természetért, 
a környezetünkért, ahogy a társadalmun-
kért is!

Köszönet és elismerés minden 
MAGYAR VADÁSZNAK!

forrás: OJV Nonprofit Kft

Az OrszágOs JótékOnysági VAdászAt nOnprOfit kft. áltAl A tAVA-
lyi éV Végén, december 27-én megrendezett OrszágOs JótékOnysá-
gi VAdászAt 37 millió ft AdOmányt eredményezett, melyből 19 
megyei kórház gyermekOsztályA részesült.

hogy van-e rajta elég folyadék. Ha kell, 
akkor kevés folyadékkal pótoljuk. Mikor 
a levét elfőtte a hús, hideg vízzel felen-
gedjük (kb. 2,5 liter). Amikor félig meg-
puhult a hús, adjuk hozzá a fűszereket 
és konyhakészre előkészített zöldséget, 
sárgarépát, fokhagymát.

Amíg a zöldségek és a hús tovább 
főnek, a burgonyát hámozzuk meg és 
vágjuk közepes nagyságú kockákra. A 

gombát tisztítsuk meg, majd egy serpe-
nyőben pirítsuk meg enyhén barnára. 
Amikor a hús és zöldségek már majdnem 
teljesen készen vannak, adjuk hozzá a 
kockára vágott burgonyát és azzal lassú 
tűzön félpuhára főzzük. A főzés vége 
előtt kb. 10-15 perccel adjuk a gombát 
és a zúzott fokhagymát a levesünkhöz. 
Kóstoljuk meg, és ha kell, akkor még 
ízlés szerint ízesítsük a fűszerekkel.



felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
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Vadász hírmondó

  Tájékoztatjuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara és az Észak-
magyarországi Vadászszövetség ügyfeleit, hogy központi utasításra, illetve
a koronavírus járványügyi helyzetre való tekintettel irodánkban

A személyes ügyFélFogAdás meghAtározAtlAn ideig szünetel!

Ügyintézés telefonon és elektronikus úton történik az alábbi elérhetőségeken:
  +3630/616-0107 
  info@borsodivadasz.hu
  omvk.borsod@vipmail.hu
  A járvány miatt kihirdetett vészhelyzetre 
  tekintettel megértésüket és szíves türelmüket kérjük!

FIGYELEM!!!
VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

A KORONAVÍRUS VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN!

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

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

Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: 
szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig 

(5 hétvége, 10 alkalom)
A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!

Bővebb információ: 30/239-4920

DIÁKOKNAK

10% KEDVEZMÉNY

A Magyar Honvédséggel kötött együttműködési megállapodás-
ra tekintettel ezúton tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy 
a közelmúltban kialakított és megújított önkéntes tartalékos 
rendszer, a helyi közösségekre épített önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálati forma továbbra is működik. 
Amennyiben valakit érdekel ez a munka mellett is végezhe-
tő szolgálat, az jelentkezhet, illetve információkat kérhet a 
megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, 
illetve interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.
hu) honlapon.

önKéntes területvédelmi tartaléKos 
szolgálat

FIGYELEM!!!


