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SzarvaSgerinc
pirított dióbundában
konyakos erdei gombakrémmel, 
gyömbéres burgonyafánkkal
(3-4 adag, elkészítési idő: 60 perc)

Hozzávalók: Dióbunda: 100 g 
vaj, 150 g dió, 1 evőkanál tejföl, 3 tojás 
sárgája, 1 ág kakukkfű, 3-4 szem egész 
borókabogyó, sütőpapír. Gombakrém: 
500 g erdei gomba, 1 evőkanál olíva olaj, 
1 evőkanál apróra vágott salottahagyma 
vagy sonkahagyma, 1,5 dl konyak, só, 
bors. Burgonyafánk: 400 g burgonya, 300-
400 g liszt ( ezzel állítjuk be a sűrűségét, 
egy lágy tésztát kell kapjunk), 2 tojás sár-
gája, 2 dl tej, 2 dkg friss élesztő, só, 1 
teáskanál cukor, 1 zacskó őrölt gyöm-
bér, a sütéshez étolaj.

A szarvas gerincet sózom, borsozom. 
Serpenyőben vajat hevítek, beleszórok 
3-4 félbevágott boróka bogyót és egy 
ág kakukkfüvet, majd a forró vajban jól 
körbepirítom a hús oldalait, miközben 
locsolgatom a zsiradékkal. Ha kész, félre 

teszem. A diót aprítóban közepes nagy-
ságúra aprítom. Összekeverem a tojások 
sárgáját és a tejfölt, majd hozzáadom 
a dióhoz, elkeverem. A húst sütőpa-
pírra helyezem és egy ecset segítségé-
vel alaposan körbe kenem tojásfehérjé-
vel, aztán egyenletesen beborítom a diós 
masszával. A sütőpapírral együtt tepsi-
be teszem és 180-200C-ra előmelegített 
sütőben húsz perc alatt készre sütöm. 
Félidőben szükség lehet letakarni alufó-
liával, ha a dió nagyon pirulni kezdene.

gombakrém: A hagymát apróra 
vágom és az olíva olajon megfonnyasz-
tom. A gombát megtisztítom és felkocká-
zom, hozzáadom a dinsztelt hagymához, 
sózom, borsozom, nagyobb hőfokon 4-5 
percig pirítom. Botmixerrel vagy aprítóval 
krémesítem és egy sűrű fémszitán át passzí-
rozom. A konyakot felére forralom, aztán 
hozzákeverem a krémemhez és közepes lán-
gon egy percig, kevergetve összemelegítem.

burgonyafánk: A burgonyá-
kat megmosom és héjastól hideg vízben 

felteszem, megfőzöm. Ha kész, még for-
rón megpucolom és összetöröm, majd 
hagyom kihűlni. A tejet langyosra mele-
gítem, beleteszem a cukrot, belemorzso-
lom az élesztőt és felfuttatom. Ezután 
összekeverem a hozzávalókkal, ízlés sze-
rint sózom és letakarva egy órán át kelesz-
tem. Alaposan lisztezett felületen kézzel 
ujjnyi vastagra formázom és kisebb pogá-
csa méretűeket szaggatok belőle. Nem 
túl forró olajban szépre sütöm.

Figyelem!

Vadászkamarai szervezetünk
és Vadászszövetségünk

Karácsony és Szilveszter
között

(december 27 – december 31) 

zárva tart!

kedveS vadáSztárSak!

Ezúton köszönjük mEg mindEn vadásznak, aki szEmélyi jövEdElEmadója 1%-ával támogatta

a vadászszövEtség tErmészEtvédElmi tEvékEnységét. kérjük továbbra is támogassa a 2021. 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.

Jótékonysági vadászat • www.ojv.hu
Bővebb info: Godzsák Tibor +36-30/829-0434
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épül a megyei
„vadáSzok Háza”

Májusi lapszámunkban beszá-
moltunk vadászati szervezeteink 
ingatlanberuházással kapcsolatos tervei-
ről. Hírt adtunk arról, hogy egy megújult 
székházat, egy megyei „Vadászok Házát” 
szeretnénk létrehozni, mely megvalósítá-
sa érdekében pályázatot is benyújtottunk.

Örömmel mondhatjuk, hogy a pro-
jekt megvalósítására 40 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatási összeget 

borsodszer kft, mint generálkivitele-
ző jóvoltából - október 1-jén elkezdő-
dött! Aki a Tass utcában jár, rá sem fog 
ismerni a 18. szám alatt lévő ingatlan-
ra. Az udvarban az elöregedett, némely 
esetben veszélyt is jelentő fák kivágás-
ra kerültek, helyükön parkolókat alakí-
tunk ki azért, hogy a hozzánk érkezők-
nek ne kelljen a parkolásért külön díjat 
fizetniük.

A korábbi épületből szinte csak a 
falak maradtak meg, elbontásra került 
a korábbi bejárati, „várótermi” rész. 

Ennek a helyére egy modern ügyfélte-
ret hozunk létre, sőt a földszinten önál-
lóan, külön bejárattal is megközelíthető-
en létrejön egy oktatóterem, kiállítótér, 
mely méretéből adódóan lehetőséget ad 
50-60 fős vadgazdálkodói szakmai elő-
adások, továbbképzések, küldöttgyűlé-
sek lebonyolítására, továbbá a hivatásos 
vadászok szakmai felkészültségét és mun-
kafeltételeiket javító programok megva-
lósítására is. A teljes épület felső része 
is beépítésre kerül, így a tetőtéri részt is 
hasznosítjuk.

Az épületben több helyen interaktív 
egységeket (infoterminálok, smart inter-
aktív tábla) valamint 45 darabos, több 
részből, teljes alakos preparátumból álló 
diorámákat helyezünk el. Ezek az „Egy 
a Természettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítást koordináló projektiroda 
támogatása kapcsán (2020. őszén 20 mil-
lió forintos támogatást nyertünk) már 
rendelkezésünkre állnak.

Az előadó és bemutatótér mellett az 
épületben kialakításra kerülnek irodahe-
lyiségek, valamint egy kistárgyaló is, így 
a Vadászati Központba érkezők mindent 
egy helyen tudnak majd intézni, mind-

sikerült elnyernünk központi kamarai 
szervezetünktől. Ezen összeget pénztar-
talékunkkal kiegészítjük, mely alapján 
büszkén mondhatjuk, hogy a megyében 
mindenképpen, de talán országosan is 
egyedülálló Vadászati Központ kialakí-
tása valósul meg, mely a vadászok igé-
nyeit modern, környezetbarát módon 
tudja majd kiszolgálni!

És, hogy ez már nem csak terv, mi 
sem bizonyítja jobban, hogy az építke-
zés – kilenc beérkezett vállalkozói áraján-
lat összevetését, majd a nyertes kiválasz-
tását követően, az edelényi székhelyű 
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emellett lehetőséget tudunk majd biz-
tosítani számukra is a kiállítási anyagok 
megtekintésére.

Fontos célkitűzésünk, hogy egy kör-
nyezetbarát, értékteremtő, modern beru-
házás valósuljon meg. Az új épületszer-
kezetnek (szigetelések, modern gépészet 

stb.) köszönhetően az ingatlan fenntartá-
si/rezsi költségét minimálisra tudjuk csök-
kenteni, ami a környezeti fenntartható-
ság szempontjából is kiemelt fontosságú. 

A tervezett átépítést, felújítást a ren-
delkezésre álló pénzeszközeinkből meg 
tudjuk valósítani, úgy, hogy a beruhá-

zás nem veszélyezteti szervezeteink gaz-
dálkodását, működését. 

A mellékelt képeken a tervezett épü-
let látványtervei, valamint az építkezés 
eddigi folyamata látható.

Tóth Á. Dénes

Az Országos Magyar Vadászkamara 
alapszabálya értelmében mind az orszá-
gos, mind a megyei szervezetekben a kül-
döttgyűlésbe a küldötteket, illetve a veze-
tőségbe és bizottságokba a tisztségviselőket 
négy éves időtartamra választják. 

Mivel Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben is idén ősszel - október 21-én - a négy 
éves ciklus és a tisztségviselők mandátuma 
lejárt, kamarai választásokat kellett tartani. 

A sportvadászok kamarai osztályában min-
den megkezdett ötven tagonként, továbbá a 
hivatásos vadászok kamarai osztályában min-
den megkezdett tíz tagonként kellett egy-egy 
küldöttet megválasztani. Ez a szám a sport-
vadászok esetében 86 főt, míg a hivatásos 
vadászok esetében 23 főt jelentett.

Ezt követően az osztályüléseken megvá-
lasztott küldöttek titkos szavazás során válasz-
tották meg a kamarai tisztségviselőket újabb 
négy éves időtartamra, akik a megye vadász-

társadalmának bizal-
mából az elkövet-
kezőkben fogják 
képviselni a megye 
vadászainak érdekeit 
és e bizalom jegyé-
ben közösen lesznek 
hivatottak arra, hogy 
meghozzák a külön-
féle döntéseket, hatá-
rozatokat. 

Ennek keretében 
továbbra is kiemelt 
f igyelmet fordíta-
nak a hatékony 
érdekérvényesítésre, 
a sokszínű vadásza-
ti közéleti aktivitás-

ra, a tudatos szakmaiságra, a távlatos ifjúsá-
gi programokra, az emberközeli közösségi 
életre, a hagyományőrzésre és a hatásos nyil-
vánosság megvalósítására.

Az idei tisztújításon vadászkamarai titkár 
- aki egyben a vezetőség tagja is - választásá-
ra nem került sor, miután tóth á. dénes 
2015-ben lett újra megválasztva, így a 10 
éves ügyvezetői titkári megbízatása jelen-
leg is hatályos.

a megválaSztott tiSztSégviSelők:
 
Elnök: nagy andrás

Tiszteletbeli elnök: dr. széKely lászló

Sportvadász osztály alelnöke: orosz zoltán

Hivatásos vadász osztály alelnöke: buday péter

Vezetőségi tagok: bótáné batta olga, galambos Kálmán

Vadvéd. – vadgazd. biz. elnöke: taKács gábor

Tagjai: bóta istVán, HorVátH gábor, szemán Jenő,
szentléleKi tibor

Felügyelő biz. elnöke: dr. szabó balázs

Tagjai: gyurán János, dr. molnár tamás

Etikai biz. elnöke: dr. Kiss istVán béla

Tagjai: KanyoK zsolt, Király lászló, ludman árpád,
nagy olga mária, Vas Józsefné

orSzágoS küldöttek
(sportvadász)

Bótáné Batta Olga, Csuhai István, 
Éles Tibor, Galambos Kálmán, 
Gyurán János, Király László, Dr. Kiss 
István Béla, Ludman Árpád, Nagy 
András, Orosz Zoltán, Dr. Szabó 
Balázs, Dr. Székely László, Takács 
Gábor, Tóth Á. Dénes, Tóth Sándor

orSzágoS küldöttek
(hivatásos vadász)

Buday Péter, Kanyok Zsolt, Mérész 
Péter, Szemán Jenő, Takács Sándor
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s vadászjegyváltás 2022. januáR 3-tól

A jelenleg használt vadászjegy levál-
tásának, cseréjének gondolata 2016-ban 
fogalmazódott meg először. A változta-
tást elsősorban a vadászok kényelmének 
szolgálata (otthoni vadászjegyváltás), a 
vadászjegy korszerű és praktikus megje-
lenése, valamint a nyilvántartott adatok 
pontosítása indokolta.

A Vadászkamarának a vadászjegyek 
lecserélése érdekében a korábban hasz-
nált teljes informatikai rendszer meg-
újításával kellett kezdeni a tervezést, 
melynek fejlesztési folyamata 2021-ben 
lezárult. Ennek egyik lépcsője volt a 
vadászjegyek online érvényesítési 
lehetőségének megteremtése, melyet 
az előző vadászjegyérvényesítési időszak-
ban, 2021. február 1-jétől használhattak 
először a vadászok. A szolgáltatásra nagy 
igény mutatkozott, ugyanis ezzel a lehe-
tőséggel 2021. évben a vadásztársadalom 
egyhatoda, mintegy 11.000 vadász élt.

A Vadászkamara új típusú vadászjegy 
bevezetéséhez is szükséges törvénymó-
dosítási javaslatai egyrészt jelenleg a 
Parlament előtt vannak, másrészt az 
Agrárminisztériummal is folyamatos az 
egyeztetés a további részletszabályok jog-
szabályban történő megjelentetése kap-
csán. Az Agrárminisztérium közlése sze-
rint a végrehajtási rendelet módosítása is 
megtörténik a 2021. évben, így erre tekin-
tettel a vadászjegy érvényesítésének rend-
je az alábbiak szerint fog zajlani 2022. 
január 3-tól, vagyis a 2022/2023-as vadá-
szati évtől.

Az egyetlen kézzelfogható fizikai vál-
tozás az idei vadászjegykiadás és érvénye-
sítés esetében a vadásztársadalom szem-
pontjából, hogy a régi típusú vadászjegy 
helyett, az új típusú, személyigazolvány 
méretéhez és megjelenéséhez hason-
ló vadászjegy (plasztikkártya) kerül 
kiadásra. Az érvényesítés ugyanúgy janu-
ár első munkanapjával indul, a tavalyi 
évhez hasonlóan ebben az évben is lehe-
tőség van a személyes és az online ügy-
intézésre (utóbbi esetben +1500 Ft-os 
díjért postán érkezik a vadászjegy). A 
vadászjegy érvényesítéséhez kapcsoló-
dó díjak is változatlanok, megegyeznek 
a tavalyi évvel: Vadászjegy – 20 000 Ft, 

Kamarai tagdíj – 4 000 Ft (tagdíj mentes-
ség: attól az évtől kezdődően, amikor a 
vadász betölti a 70. évet, nem kell kama-
rai tagdíjat fizetnie), Biztosítás vadászka-
marai váltása esetén– alapdíjas 1000 Ft/
fő/év, emeltdíjas 2000 Ft/fő/év.

a vadászjegyet tehát személyesen 
és online formában is lehet érvé-
nyesíteni!

I. A vadászjegy Területi Szervezetnél 
való SzemélyeS érvényesítése során 
szükséges dokumentumok:
•  Személyi igazolvány
•  Lakcímkártya
•  Jelenleg érvényes vadászjegy (ajánlott: 

fegyvertartási engedély)
•  sport- vagy hivatásos vadász adat-

egyeztetési lap, amennyiben a Vadász-
társ adatai időközben (azaz a koráb-
ban megadottakhoz képest) változtak

•  Groupama Biztosítási Zrt. biztosítás 
esetén aláírt „Nyilatkozat” dokumen-
tum (helyszínen aláírható)
 
II. A vadászjegy online érvénye-

sítése során:
-  a https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ 

weboldal használata: (www.omvk.
hu „Ügyintézés” menüpont  
„Online érvényesítés” fül)

- a Belügyminisztérium igényeinek 
megfelelően ügyfélkapu használa-
ta (ezt a fenti weblap automatiku-
san lehetővé teszi, csupán a felhasz-
nálónév és jelszó megadása szükséges, 
utána a folyamat azonos a tavalyival)

- a vadászjegy „házhoz megy”, vagyis 
a Területi Szervezet feladja postán a 
kapcsolódó kiadványokkal együtt.

Tisztelt Vadásztársak!
fontoS! a vadászjegyet továbbra 

is minden vadászati évre érvényesíte-
ni kell a jövőben is. Tehát az új típu-
sú vadászjegy érvényessége a 2022/23-as 
vadászati évre szól (2022. március 1-től 
2023. február 28-ig). Ennek értelmében 
továbbra is minden évben kell majd 
vadászjegyet váltani!

Az új típusú vadászjeggyel kapcso-
latos információk a Nimród Hírlevél 
2021. októberi számában (72-76. oldal) 
valamint a Vadászkamara honlapján is 
részletesen megtalálhatók. A járványügyi 
helyzet okán, szíveskedjenek a Vadász-
kamara központi és megyei honlapjait 
folyamatosan nyomon kísérni a vadász-
jegyváltás időszakában is, ügyintézésüket 
mindig a legfrissebb információk és jár-
ványügyi szabályok szerint megtervezni.

OMVK
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2021. Szeptember 4-én került 
megrendezéSre a bor-
Sod-abaúj-zemplén megyei 
vadáSznap, a feStői SzépSégű 
füzér települéSen, az orSzá-
goS magyar vadáSzkamara 
megyei Szervezete, az éSzak-
magyarorSzági vadáSzSzö-
vetSég éS a Helyi önkor-
mányzat SzervezéSében. 

A helyszín kiválasztása sem volt vélet-
len, hiszen 2020. november 27-én itt került 
átadásra az a vadászati kiállítás, melyet az 
„Egy a Természettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás jegyében és annak 
támogatásával volt lehetőségünk kialakí-
tani, megvalósítani (ideiglenesen, mie-
lőtt végső helyét, a megújult, Tass utcai 
„Vadászok házában” elnyeri). Az elmúlt 
közel egy év alatt a visszajelzések alap-
ján a kiállítás kivívta a társadalom elis-
merését, éppen ezért a szervezők igyekez-
tek ehhez egy programokban gazdag és 
a korábbi megyei vadásznapjaink színvo-
nalához méltó rendezvényt összeállítani. 

A pénteki napon, szeptember 3-án 
kitelepülő vadásztársaságok is már elő-
zetesen konstatálhatták, hogy a helyszín 
varázsa, természetes szépsége, a vár és a 
csodás Zempléni hegység látványa garan-
cia lesz egy felejthetetlen közös családi, 
baráti vadászrendezvényhez. 

A szombati rendezvény vendégvá-
ró muzsikával, kürtszóval majd hagyo-
mányainknak megfelelően ökumenikus 

Hubertus misével kezdődött, melyet 
oroszy erzsébet református lelkész és 
tóth gábor katolikus plébános celeb-
rált.

A misét követően került sor a megyei 
vadászok zászlajának a behozatalára, 
illetve a vadászhagyományokhoz méltó 
ünnepi teríték elhelyezésére is. A terí-
téken az érdeklődők egy őzbak és egy 
gímbika párosát csodálhatták meg, 
mely vadakat a sátoraljaújhelyi bod-
rog vadásztársaság területén ejtették 
el gergely jános hivatásos vadász kísé-
retében.  A teríték biztosítását szolgáló 
saroglyát a térség nyolc hivatásos vadá-
sza, vadásztársasági vezetője helyezte el 
a színpad előtt, a diana vadászhölgy 
klub tagjai, valamint vérebesek, agará-
szok és solymászok kíséretében.

A rendezvény fővédnöke, dr. kovács 
zoltán, Nemzetközi kommunikációért 

és kapcsolatokért felelős államtitkár, az 
„Egy a Természettel” Világkiállítás kor-
mánybiztosa korábban vállalt nemzetkö-
zi vadászati rendezvényen való részvéte-
le miatt személyesen nem tudott részt 
venni az eseményen, azonban levélben 
küldte el jókívánságait, és fejezte ki 
elismerését a térség vadgazdálkodása és 
vadásztársadalmi aktivitása miatt, amit 
úgy gondolunk, hogy egy abaúji szár-
mazású vadászembertől külön elisme-
rést érdemel. Üdvözlő levelét tóth á. 
dénes vadászkamarai titkárunk ismer-
tette a látogatókkal.

Ezt követően dr. Szinay attila, az 
Agrárminisztérium Közigazgatási Állam-
titkára szólt a közönséghez. Beszédében 
rámutatott arra, hogy megyénk és külö-
nösen a térség vadgazdálkodása milyen 
komoly károkat szenvedett el az elmúlt 
években, köszönhetően az ASP-nek, a 
nagyragadozók ugrásszerű elterjedésé-
nek, valamint a COVID világjárvány-
nak. Mégis - szavaival élve - bizakodásra 
adhat okot a lelkes közösség mentalitása 
és elhivatottsága, amit a Minisztérium 
igyekszik saját eszközeivel is támogatni. 

Őt követte Horváth jenő, Füzér köz-
ség polgármesterének köszöntője, aki 
háláját fejezte ki, hogy ez a rendezvény 
itt valósulhat meg, ezzel is öregbítve a 
térség és a település jó hírét. A köszöntők 
végén nagy andrás, a megyei Vadász-
kamarai szervezet és Vadászszövetség 
elnöke nyitotta meg a 2021. évi megyei 
vadásznapot. Ezt követően került sor a 
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kitüntetések átadására, melyben rangos 
országos és megyei díjakkal, érmekkel 
ismerték el az arra érdemes vadásztár-
sak munkáját, életútját.

 
A délelőtti hivatalos program zárása-

ként a láthatóan nagyon sokakat érdeklő 
ifjú vadászok avatása következett, ahol 
nagy örömünkre több vadászhölgy is sze-
repelt. Az eskütétel mellett emléklap is 
örök emlékként szolgál a részükre.

 
Koradélutántól kezdetét vették a 

különböző korosztályokat is nagy 
érdeklődéssel csábító programok, 
közte kutyás- és solymászbemuta-

tók, Husqvarna favágó program, vad-
hívó hangok és szarvasbőgés imitálá-
sa, bükki kürtösök, vadászvásárosok, 
kézműves vásár, gyermek programok a 
Diana Hölgyek szervezésében. Itt sze-
retnénk kiemelni, hogy mindannyiunk 
számára örömöt okozott, hogy a nap 
folyamán, talán soha nem látott szám-
ban voltak jelen a gyermekek a szüleik-
kel, amit ezúton is köszönünk, hiszen 
nem titkolt célja rendezvényeinknek a 
legifjabb generáció természetszeretetre 
való nevelése is. 

A megyei vadásznapjainkat jól ismerő 
vadásztársak tudhatják, hogy nincs ren-

dezvény vadételfőző verseny nélkül. Jeles 
eseményen a ,,szigorú” zsűri elnöki tiszt-
ségét, bihary roland, Venesz-díjas mes-
terszakács látta el, segítői pedig nagy-
né Szunyogh adrienne és dr. Szabó 
balázs voltak. A 13 nevezett vadétel 
kapcsán a zsűrinek nehéz dolga volt, 
amit már az elkészítési fázisban történő 
körmustra során is nyugtázhattak. Kivá-
lóbbnál kiválóbb vadragú levesek, pör-
költök és egyéb gasztronómiai csemegék 
készültek el. A dobogóra olyan ínyencsé-
gek kerülhettek be, mint egy kiváló borz-
pörkölt, a szlovákiai Szepsiből érkezett 
csapat remek műve 3. helyen, a Zemplé-
ni Nagyvadászok részeges szarvas ragúja 
2. helyen és 1. helyen a Dianák fantaszti-
kus szarvasból készült töltött káposztája.

Elmondhatjuk, hogy az egész nap 
hatalmas érdeklődés mellett tartalma-
san, kiváló hangulatban, baráti beszél-
getésekben, jókedvben, mulatságban telt 
el, melyet a nap végén a harsányi Kovács 
zenekar nosztalgia zenéje tett még élve-
zetesebbé és felejthetetlen hangulatúvá. 

Minden közreműködőnek, látogató-
nak ezúton is köszönjük a megtisztelő 
jelenlétet. 

Dr. Szabó Balázs

A rendezvényről készült kisfilmet az 
alábbi linken tekinthetik meg:

https://youtu.be/zpaqWjtpv_s

Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme Nagy András
Országos Magyar Vadászkamara
Ezüstérme

Tarr Zoltán László,
Szentléleki Tibor, Gál István

Magyar Vadászatért érdemérem Csuhai István

gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett Boldva és Környéke Vadász-
társaság

Nimród vadászérem
Rimaszécsi László Attila, 
Fazekas László, Horváth 
Gábor Zsolt

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vadászatáért érdemérem

Takács Gábor, Balajti Lász-
lóné

Hubertus kereszt arany fokozat
ifj. Mester András, Kajati Zsolt, 
Jászai Mihály, Buna István, 
Elek Gábor, Endrész Lajos, 
Lénárt Sándor, Kovács Imre

Posztumusz Hubertusz kereszt arany fokozat Garamszegi István

Megyei vadásznapon átadott kitüntetések:



2022 Január

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

Február

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

w

w

w

V   november

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

Július

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

augusztus

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

szeptember

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

október

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

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

Fácán

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

március

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

április

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

máJus

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

Június

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

w

w
w

w

w

w 

w 
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w 
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V   november

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

December

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

w w

w

w w
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Hivatásos vadász továBBképzés, veRseny

afRikai seRtéspestis (asp) infoRmációk

2021. július 21-én Szerencsen, a 
Rákóczi vár színháztermében Hivatá-
sos vadász továbbképzést szervezett az 
Országos Magyar Vadászkamara Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Területi Szerve-
zete, melyen 128 fő képviseltette magát.

A továbbképzést tóth á. dénes 
vadászkamarai titkár nyitotta meg, aki 
ismertette a nap programját, majd szólt 
a hivatásos vadászokat érintő aktualitá-
sokról. Ezt követően nagy andrás, a 
megyei szervezet elnöke üdvözölte a részt-
vevőket és köszönte meg a vadgazdál-
kodásban végzett áldozatos munkájukat.

A megnyitó után - első előadóként - 
dr. molnár tamás r.őrnagy, az ózdi 
rendőrkapitányság vizsgálati osztályá-
nak vezetője - aki egyébként civilben 
aktív vadász és a „Parázsló alkonyat” 
című vadásznovella szerzője - a hivatá-
sos vadászok helyes intézkedési és konf-
liktuskezelési gyakorlatáról tartott elő-
adást. Őt követte Hostisóczki ákos, a 
Nyírerdő Zrt. Guthi Erdészeti igazgató-
ságának kerületvezető erdésze, hivatásos 
vadásza, aki a Guthi élményekről mesélt, 
valamint a vendégkísérés gyakorlati tud-
nivalóival ismertette meg a közönséget. 
Harmadik előadó ifj. bóta istván a 
soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának 

hallgatója, a Nimród vadászújság egyik 
fotósa volt. Ő a fényképezésről, a fény-
képezőgép vadgazdálkodási jelentőségé-
ről, használatáról szólt és mutatta be 
tapasztalatait.

Az előadásokat követően hivatásos 
vadász verseny előválogatóra került sor 
elméleti, írásbeli feladatokból. Az itt 
öt legjobb eredményt elért versenyző, 
július 28-án Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, Buj település mellett egy 
„térségi” versenyen mérte össze tudását 
a szabolcsi kollégákkal. A Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Vadászkamara, a táj-
egységi fővadászi karral együttesen egy 
nagyon színvonalas, jól megszervezett, 
gyakorlatias versenyt állított össze, mely 
igencsak nehéz kihívás elé állította a bor-
sodiakat is.

A 100 kérdéses teszt megírását köve-
tően több kilométeres pályán, különfé-
le állomásokon kellett tanúbizonyságot 
tenniük felkészültségükről a versenyzők-
nek. Volt kürtjel, koponya, mag, vadkár 
felismerés, lőszer és fafaj ismeret, asztali 
és terepi trófeabírálat, csapdahasználat és 
természetesen lövészet versenyszám is, 
kisgolyós és sörétes fegyverrel.

A közel teljes napot igénybe vevő ren-
dezvény végén külön kerültek díjázásra a 
szabolcsi és borsodi hivatásos vadászok.

megyei versenyzőink eredményei:
I. varga lászló (Martonyi és Vidéke Vt.)
II. takács Sándor (Hat-Vad Vt.)
III. drótár lászló (Tiszamenti Gaz-
dák VE.)
IV. Simkó milán (Fony és Környéke 
Földtulajdonosok VE.)
V. bartha botond zsolt (Szuhavölgye 
Földtulajdonosi Vt.)

varga lászló, mint első helyezést 
elért megyei versenyzőnk képviselte Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyét a Hivatásos 
Vadászok Országos szakmai megméret-
tetésen, mely 2021. augusztus 17-18-
án Mátrafüreden került megrendezés-
re. Varga László itt az előkelő hatodik 
helyet szerezte meg!

Ezúton is őszintén gratulálunk min-
den versenyzőnek szakmai felkészültsé-
gükhöz, rátermettségükhöz!

Tóth Á. Dénes

2021. szeptember 27-től a 2/2021. sz. 
OFÁ határozattal kiadott ASP Mentesí-
tési Tervben az alábbi lényeges változá-
sok történtek:

• az Szkt-ba sorolt vadászterüle-
ten (B.A.Z. megye: 113 db) belül a 
vaddisznók csoportos diagnoszti-
kai kilövése is engedélyezhető kére-
lemre a HJK (Helyi Járványvédelmi 
Központ) vezetője által, az előírt szak-
mai feltételek megléte esetén. 

• Az SZKT-n kívüli, de fertőzött beso-
rolású vadásztársaságok (BAZ megye: 
9 db) esetében – kérelemre - a csopor-
tos diagnosztikai kilövések tovább-
ra is engedélyezhetőek a HJK által. A 

Vt. kódok alapján a következő vadász-
társaságok sorolandók ide: 652900, 
653200, 653600, 653700, 655000, 
655100, 655600, 656900, 660100.

• A Mentesítési Terv 8. függeléke tartal-
mazza a fertőzött területen (beleértve 
az SZKT területet is) belül teljesíten-
dő, elhullott vaddisznókból szárma-
zó elvárt mintaszámokat, melyeket a 
HJK folyamatosan ellenőriz. Az elvárt 
mintaszámba a gázolásból származó 
vaddisznóhullák nem tartoznak bele. 
Ha az elvárt mintaszám időarányosan 
50 %-ban sem teljesült a vaddisznók 
csoportos kilövése, ill. az egyéb fajok 
társas vadászata nem engedélyezhető 
a HJK által.

• Az egyéb állatfajok társas vadásza-
ta esetében kutya használata csak az 
apróvad vadászatokon engedélyezhe-
tő.

Állami kártalanítási eljárásban beve-
zetett változások, határidők:
• A 2/2021. sz. OFÁ határozat mel-

lékleteként kiadott aSp mentesí-
tési tervben részletezett feladatok 
végrehajtása alapján a vadásztársa-
ság állami kártalanításra jogosult. A 
pénzügyi elszámolási rend a koráb-
bi gyakorlatnak megfelelő: a tárgy-
hónapot követő hónapban történik 
a járási főállatorvos teljesítés igazolá-
saival leadott eredeti számlák alapján. 
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A költségviselő (vevő) neve, címe a 
2021.06.08. után kiállított számlák 
esetében megváltozott: baz megyei 
kormányhivatal, 3525 miskolc, 
városház tér 1. a számlára nem 
kell ráírni: „Pénzügyi teljesítést nem 
igényel.” - szöveget! A részletes kárta-
lanítási összegek a NÉBIH tematikus 
ASP honlapján elérhetőek: „az afrikai 
sertéspestis mentesítési tervben előírt 
egyes feladatok végrehajtásával kap-
csolatos állami kártalanítás részletes 
szabályai” cím alatt.

• Az SZKT területen az aktív közre-
működésre kötelezettnek a megtalált 
és jelentett elhullott vaddisznóért 
darabonként 10.000 Ft állami kár-
talanítás jár, ha a vaddisznó hullát a 
mintavételre kijelölt személy meg is 
találta. Ugyanezen feladat teljesítésé-
ért az SZKT-n kívül eső, de fertő-
zött besorolású vadászterületen (ld: 
jelenleg a fenti 9 Vt.) darabonként 
20.000 ft állami kártalanítás jár.

• A vaddisznó trófea kikészítése kére-
lemre lehetséges, negatív ASP inté-
zeti eredmény birtokában. Az állami 
kártalanítás ezen esetekben a kilőtt 
(trófeás) vaddisznók fel nem használt 

testjeire ugyanúgy lehetséges, mint az 
általános eljárás során. 

• A vadhűtőben levő, hatóságilag 
elkobzott, pozitív intézeti vizsgála-
ti eredményt hozó vaddisznó testek-
re, ill. az ezekkel érintkező vaddisznó 
testekre is jár az állami kártalanítás.

• A vaddisznóhullák és a diagnoszti-
kai kilövés során kilőtt vaddisznók 
testjeinek a gyűjtőhelyre való beszál-
lításáért a mentesítési terv szerint mind 
az SZKT területen, mind a fertőzött 
besorolású vadászterületen darabon-
ként 3.000 ft állami kártalanítás jár. 

• Az állami kártalanítás céljából benyúj-
tandó – 2021.12.31-ig kiállított– szám-
lákat legkésőbb 2022. 02.10.-ig szük-
séges bejuttatni a területileg illetékes 
járási hivatalba, különben a számlák 
kifizetése a beküldési határidő túllé-
pése miatt elmarad!

a szigorúan korlátozott terüle-
ti besorolás megszüntetésének fel-
tételei:  
• A Mentesítési Terv 2.2.4.1 pontja alap-

ján a HJK a vadászatra jogosult SZKT 
szerinti besorolásának a megszünte-
tését akkor kezdeményezheti, ha leg-

alább 6 hónapja nem fordult elő 
új aSp eset vaddisznókban a konk-
rét vt. területén és ezt a tényt a terü-
letről származó vaddisznók virológiai 
vizsgálata alátámasztja. Természetesen 
a vaddisznóhullák ASP mintáit folya-
matosan kell az intézetbe küldeni a 
kérelmező, vadászatra jogosultnak, 
melynek megtörténtét a HJK az átso-
rolási kérelem Országos Járványvédel-
mi Központ (OJK) részére való felter-
jesztése előtt leellenőrzi. Mivel BAZ 
megye területén működő vadgazdál-
kodási egységek döntő többsége (113 
Vt.) SZKT besorolású, melyek egymás-
sal is határosak, valamint pozitív ASP 
eredmények rapszodikusan, de előfor-
dulnak, a visszasorolásnak jelen állapot 
szerint reális esélye nincsen.

• a mentesítési terv 2.2.4.2 pontja 
alapján az SZKT besorolás megszün-
tetését (azaz visszasorolást a fertőzött 
területek közé) az ASP Szakértői Cso-
port véleményének figyelembevételé-
vel az országos főállatorvos ren-
deli el az ojk javaslata alapján.

Dr. Ujaczki Tibor

ASP pozitív esetek 2019. decemberében ASP pozitív esetek 2021. decemberében

2021. október 21-én meg-
jelent az agrárminiSzter 
38/2021. (X. 21.) am rendele-
te, amely módoSította a 
vad védelméről, a vadgaz-
dálkodáSról, valamint a 
vadáSzatról Szóló 1996. évi 
lv. törvény végreHajtáSá-
nak Szabályairól Szóló 
79/2004. (v. 4.) fvm rendele-
tet.

A módosítás értelmében megszűn-
tek hazánkban a területi elhelyezkedéstől 
függő nyári lúd, nagy lilik és vetési lúd 
vonatkozásában eltérő időpontokban kez-
dődő, illetve végződő vadászati idények. 
a három vadlibafaj vadászati idénye 
tehát az ország teljes területén egysé-
gesen október 1-től január 31-ig tart.

változtak az elejtési korlátozások 
is a libafajok vonatkozásában, az új elő-
írás szerint nyári lúdból, vetési lúdból 

és nagy lilikből naponta, személyenként 
összesen legfeljebb hat darab ejthető el, 
melyből a vetési ludak száma nem lehet 
több kettőnél.
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a fegyverekről éS lőSzerek-
ről Szóló 253/2004. (viii. 31.) 
korm. rendeletben (a továb-
biakban: kr.) 2022. január 1-i 
Hatállyal az alábbi válto-
záSok történnek.

i. muzeális fegyver sportlövészeti 
célra

Bevezetésre kerül a muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatának termé-
szetes személyek részére történő enge-
délyezése.  

Az engedélyezéshez az alábbi feltéte-
lek szükségesek:
• sportegyesületi tagság, 
• muzeális fegyver sportlövészeti célú 

biztonságos használatához előírt 

egészségi alkalmasság (kivéve, ha a 
kérelmező rendelkezik sportlőfegyver 
tartására jogosító engedéllyel),

• a muzeális fegyver sportlövészeti 
célú használatához szükséges elmé-
leti ismereteket és gyakorlati jártas-
ságot igazoló vizsga.

ii. lőfegyvertároló-hely változása
Az engedély kiadására irányuló kére-

lemben szereplő adatok és a lőfegyver-
tároló-hely megváltozásának hatósági 
bejelentését övező határidő számítása a 
tényleges változást követő 8 nap.  Jelen-
leg Kr. 38. § (1) bekezdés f) pontja ezen 
adatok megváltozását viszonyítás nélkül 
határozza meg 8 napban. 
iii. információ csere az eu-ban

A fegyverek megszerzésének és tartásá-

nak ellenőrzéséről szóló (EU) 2021/555 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján tűzfegyverek megszerzésére és 
tartására vonatkozó engedélyek megta-
gadásával, visszavonásával kapcsolatos 
információk elektronikus eszközökkel 
történő szisztematikus cseréje kerül beve-
zetésre 2022. január 31-től.

Ez azt jelenti, hogy a tűzfegyver meg-
szerzése iránti kérelmek elutasítását, a 
meglévő engedélyek visszavonását az 
uniós tagállamok rendőrhatóságainak 
rögzítenie kell egy Eu-s informatikai 
rendszerben, amelyet a tagállamok rend-
őrhatóságai bármikor elérhetnek.   

Bogacskó József

az ólomtartalmú lőSzerek 
korlátozáSával kapcSolato-
San 2021. január 25-én jelent 
meg az európai bizottSág ren-
delete (2021/57-eS rendelet). 
a rendelet legfontoSabb 
eleme a vizeS élőHelyeken éS 
puffer zónájukban az ólom-
tartalmú SöréteS lőSzerek 
HaSználatának tilalma. ezt 
2023. elSő negyedévére min-
den tagállam köteleS beépí-
teni a nemzeti jogSzabályi 
környezetébe. 

Sajnálatos módon azonban ennél sok-
kal komolyabb hatása lehet a Bizottság 
további törekvésének, mely keretében fel-
kérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget 
– ECHA – hogy mérje fel a vizes élőhelye-
ken történő ólomsörét felhasználás mellett 
az ettől eltérő területeken folytatott vadá-
szat és céllövészet során használt összes 
ólomtartalmú lőszer használatának mér-
tékét, illetve az ólomsúlyok használatát a 
halászat és a horgászat során.  

Az Ügynökség az ólomsörét rendelet 
nyilvánosságra hozatalát követően egy ter-
vezetet terjesztett elő. A javaslat szerint az 
összes ólomtartalmú lőszer használa-
ta általánosan betiltásra kerülne 3-5 
éven belül, beleértve a céllövészethez 
használtakat is.

Emellett a horgászólmok (nehezékek és 
a műcsalik esetében is) teljes tilalma várha-
tó, a használat és a forgalmazás terén is.

Az Ügynökség 2021. március 24-én tár-
sadalmi vitára bocsátott, 557 oldalas indít-
ványa mindössze hat hónapos konzultá-
cióval, szeptember 24-én zárult. A szoros 
határidő és a hazai, valamint nemzetközi 
szervezetekkel való hatékony együttműkö-
dés miatt a Vadászkamara szükségesnek látta 
egy minden ágazatot érintő, lehető legala-
posabb felmérést a tervezet várható, hazai 
hatásairól (gazdasági, szakmai, társadalmi 
egyaránt). Ezért azonnal kapcsolatba lépett 
a legfontosabb hazai lövész szövetségekkel, 
az Agrárminisztériummal, illetve a Nemzeti 
Élelmiszer-biztonsági Hivatallal (NÉBIH), 
valamint Brüsszelben szolgálatot teljesítő 
magyar kollégákkal, döntéshozó képviselők-
kel és nemzetközi vadászati szervezetekkel 
(pl. Európai Vadászszövetség – FACE), hogy 
a lehető legteljesebb képet kaphassuk arról, 
hogyan és milyen hatása lehet a tervezet-
nek a vadászatra és milyen módon léphe-
tünk fel leghatékonyabban ellene.

A megkezdett tárgyalásoknak köszön-
hetően, az Agrárminisztérium támogatásá-
val átfogó tanulmány elkészítését kezdhet-
te meg a Vadászkamara. Ennek részeként 
a Vadász- és Sportlövő Szakbizottságának 
támogatásával megvizsgálta három lőtér 
talaját, melynek eredményeit akkreditált 
labor szolgáltatta számunkra. A tanul-

mány további részeihez a NÉBIH biztosí-
tott számunkra nélkülözhetetlen adatokat, 
Európában egyedülálló mennyiségben és 
minőségben. 2009-ig visszamenőleg, tehát 
az elmúlt tizenkét év összes olyan vizsgá-
lati eredményét rendelkezésünkre bocsá-
tották, melyben a termőtalaj, a vadhús, 
halhús, vágóhídi termékek, mezőgazdasá-
gi termények ólomterheltségét vizsgálták. 
Az adatok kiértékelésében, a talajtani és 
humánegészségügyi vonatkozások megér-
tésében, a tanulmány ezen részének össze-
állításában a Magyar Tudományos Akadé-
mia volt segítségünkre. 

Nem elhanyagolható tény, hogy például 
sörétes fegyvereink 85 %-a (kb. 120 ezer 
sörétes fegyver) alkalmatlan az ólomnál 
keményebb töltet lövésére. 

Végül a társadalmi megvitatásra nyitott 
időablakon belül, angol nyelven elkészült 
az a (mellékletekkel együtt) közel 70 olda-
las hatástanulmány, melyet a Vadászkama-
ra központi szervezete eljuttatott Brüsszel-
be az Európai-vegyianyag Ügynökségnek. 

A megkezdett munkát természetesen 
folytatni kell, hiszen a társadalmi vita után 
a döntéshozatal folyamatában is meg kell 
tenni a szükséges lépéseket annak érde-
kében, hogy a jövőben is használhassuk 
ólomtartalmú lőszereinket. A Vadászka-
mara mindent megtesz ennek érdekében!

OMVK
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Az „Egy a Természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás népszerűsí-
téséért, valamint a vadászat-vadgazdál-
kodás tevékenységének minél szélesebb 
körben történő ismertetéséért a kiállítást 
koordináló projektiroda 2021. augusztu-
sától pályázati lehetőséget hirdetett az 
országban tevékenykedő vadásztársasá-
gok részére. A pályázat, - mint társa-
dalmasító program - keretében társasá-
gonként 200 ezer forintos támogatást 
lehetett igényelni.

zó vadgazdálkodók 2021. augusztus 20. 
és október 31. között saját vadásztagja-
ik, családtagjaik, barátaik, valamint szak-
mai partnereik, földtulajdonosaik és bár-
milyen érdeklődő részére valósítottak 
meg különféle programokat (helyi/tér-

Október 14-én véget ért a közel három hétig tartó „egy a természettel” 
vadászati és természeti világkiállítás, Magyarország legnagyobb vadá-
szati rendezvénye. A központi helyszín Budapesten a Hungexpo volt, de 
emellett számos vidéki helyszínen is zajlottak az események.

kovács zoltán, a világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos 
az esemény zárását követően kiemelte, hogy 20 nap alatt soha nem látott 
számú embert sikerült elhozni a HUNGEXPO-ra, a rendszerváltoztatás óta 
ilyen méretű és komplexitású eseménysorozatot még nem rendeztek. Óri-
ási eredmény, hogy csak a HUNGEXPO-n a tárlatot 60 ezer diák tekintet-
te meg. A vidéki helyszíneket, amelyeken év végig zajlanak a programok, 
eddig 1 millió 420 ezren keresték fel. 

Semjén zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöke elmondta, hogy a járványhelyzet miatt több afrikai ország 
és Oroszország sem tudott eljönni a vadászati világkiállításra, de így is mint-
egy 50 országnak volt saját tárlata, a 10 konferencián - ebből 6 nemzetkö-
zin - hivatalosan több mint 100 ország képviseltette magát. A tematikus 
kiállítást a fenntarthatóság jegyében rendezték, így minden eleme fenn fog 
maradni, például az agancsokból készült, Totem című monumentális alko-
tás a keszthelyi Vadászati Múzeum elé kerül. Emellett könyvek, több mint 
30 szakmai film, közte Kittenberger Kálmánról és Fekete Istvánról készült 
alkotás, valamint további rendezvények viszik tovább a kiállítás üzenetét.

Megyénkben 62 vadásztársaság (orszá-
gosan jelentkezők 10%-a) jelezte előzete-
sen, hogy részt kíván venni a programban, 
melynek során az általuk szervezett ren-
dezvényeken mind a vadásztársadalom, 
mind a nem vadászó lakosság számára 
kellett bemutatni a vadászgasztronómia 
ízvilágát, élénkíteni a vadászturizmust, és 
elismertebbé, kedveltebbé tenni vadászati 
szenvedélyünk gyakorlását.

Végül a rendezvényeket 58 vadász-
társaság valósította meg. 4 társaság 
idő hiányában, illetve a koronavírus 

Bódvavölgye Vt. vadásznapja

Hegyivadász Vt, Gr. Károlyi Vt.
és Táltosok Vt. közös szakmai napja

Háromkő-Bérc Vt. trófeaszemléje

Tölgyesorom Vt. családi napja

okozta problémák miatt nem rende-
zett eseményt. A helyszínek jellemzően 
a társaságok székhelyein, illetve vadász-
területükön belül voltak találhatóak, 
melyek nagyságrendileg az egész megye 
területét lefedték, bemutatva az egyes táj-
egységek eltérő sajátosságait is. A pályá-

Tiszamenti Gazdák Vt.
Diana napi összejövetele

ségi vadásznapok, egy-egy trófeaszemle, 
családi nap, társasági vadásznap, ifjúsági 
programok, illetve ezek együttese vagy 
bármilyen vadételfőzéssel összekötött 
saját szervezésű esemény). 

Az események zárását követően 
vadászkamarai szervezetünk foglalta 
össze a pályázati dokumentumokat, 

beszámolókat és készítette el a megyei 
összefoglalót. Örömünkre szolgál, hogy 
a projektiroda mindezt hiánytalanul elfo-
gadta, és 11.600.000 ft-tal támogat-
ta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
megvalósult rendezvényeket.

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen jól 
ki tudtuk használni a meghirdetett lehe-
tőséget és méltó emléket tudtunk állítani 
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az idei évben mindezidá-
ig bemutatott trófeák 
Száma 32%-kal emelkedett 
az előző év HaSonló idő-
Szakában bemutatott tró-
feákHoz viSzonyítva. Saj-
noS az öreg koroSztályból 
elejtett bikák SzázalékoS 
aránya cSökkent az előző 
évHez képeSt.

A trófeák trófeabírálaton mért súlya 
jelentősen, néhány terület esetében akár 
1-1,5 kilogrammal elmaradt a becsült 
súlyhoz képest. Az átlagsúly ebben az 
évben 5,58 kilogramm volt, azonban ez 
a szám önmagában nem jelzi az átlagsúly 
csökkenést, mivel az idei évben jelentő-
sen 303 darabbal nőtt az elejtett gím-
szarvas bikák száma.

A legnagyobb pontszámot elérő gímtró-
fea 223,52 nemzetközi pontot kapott a tró-
feabírálaton, a trófea tömege 10,81 kg, a bikát 
a Bükki tájegységben található Sály-borsod-
geszt vadásztársaság vadászterületén ejtet-
ték el. A második legnagyobb pontszámot 
elérő gímszavas bika a Cserehát-aggteleki táj-
egységben gazdálkodó északerdő zrt. szini 
üzemi területén került terítékre. A megyei 
ranglista harmadik helyén a rakacai-tó és 
környéke vadásztársaság vadászterületén 

elejtett 210,14 pontra értékelt, páratlan 22-es 
trófea foglal helyet.

Az idei évben a 10 kilogrammot meg-
haladó trófeák száma öt darab, a 9-10 
kilogrammos súlyt elért trófeák száma 
tizenkilenc darab volt, 11 kilogrammot 
meghaladó trófeát nem mutattak be a 
vadászati hatósághoz. Az elbírált trófe-

ák legnagyobb része (613 db) a 4-8 kilo-
gramm közötti tartományba sorolható.

A trófeabírálatra bemutatott 868 tró-
feából 304 darab kapott érmes minősí-
tést, amiből három trófea aranyérmes, 
hetvenhét trófea ezüstérmes, kétszázhu-
szonnégy trófea bronzérmes minősítést 
kapott. Az érmes arány 35%.

Pecze István

2021
IP Súly Érem Vadászterület

1. 223,52 10,81 A Sály-Borsodgeszt Vt.
2. 211,26 8,21 A Északerdő Zrt.(Szin)
3. 210,14 10,30 A Rakacai-tó és Környéke Vt.
4. 205,65 7,75 E Északerdő Zrt. (Mocsolyás)
5. 204,63 9,13 E Martonyi és Vidéke Vt.

vadáSzvizSga előkéSzítő
tanfolyam miSkolcon!

elektronikuS (online/e-learning) 
képzéSben iS!

2022. január 22-től!
Miért érdemes Vadászszövetségünket választania?
- 30 éve végezzük ezt a szolgáltatásunkat képzett, elismert oktatókkal,
- az országban nálunk az egyik legolcsóbb a képzési díj,
- a tanfolyam befejezését követően 2 héten belül vadászvizsgát szervezünk,
- 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 100 órás képzésből a 70 óra elméletet ottho-

nában is megtekintheti, meghallgathatja. Így csupán a 30 óra gyakorlati 
(terepi és lőtéri) foglalkozásokon kell személyesen részt vennie.

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

az 50 év után újra megrendezett világra-
szóló eseménynek!

Ezúton is köszönjük minden közre-
működő aktivitását, segítségét és egyben 
gratulálunk is a megvalósított vadászati 
- vadgazdálkodói programokhoz! 

Tóth Á. Dénes
Hegyháti Béke Vt. vadásznapja Sály-Borsodgeszt Vt. baráti találkozója
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Az Országos Magyar Vadászkamara 
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és 
a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-
magyarországi Területi Szövetsége foly-
tatni szeretné évtizedes hagyományát, 
így ennek megfelelően 2022. február 
első felére megyei vadászbált szervez! A 
báli belépő tervezett díja: 10.000 Ft/fő.

Mivel sajnálatos módon a 2021. évi 
vadászbál a koronavírus okozta korlá-
tozások miatt elmaradt, és a következő 
hónapok járványhelyzete is kiszámítha-
tatlan, szervezeteink a bál szervezését 

– természetesen a jogszabályi előírások 
betartása mellett – abban az esetben tud-
ják elkezdeni, ha előzetesen tudjuk, hogy 
megrendezés esetén egyáltalán hányan 
szeretnének az eseményen részt venni.

Kérjük ezért, hogy részvételi szándé-
kuk esetén,

január 5-ig az
info@borsodivadasz.hu

email címre nevet és létszámot (pl. X.Y. 
+ 3 fő részvétele a megyei vadászbálon) szí-
veskedjenek elküldeni.

Az Országos Magyar Vadászkamara 
B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete és a 
Tájegységi fővadászi rendszer közös szer-
vezésében, 2022. február 12 - 20 között 
Dúvadgyérítési hét kerül megrendezésre.

A beszámításba kerülő fajok és azok 
„pontértéke” az alábbiak szerint alakul:

Szajkó, Szarka, Dolmányos varjú 5 pont
Borz 8 pont
Róka 10 pont

Aranysakál 12 pont
Nyestkutya, Mosómedve 15 pont

Azért, hogy minél kiélezettebb legyen 
a verseny, egyéni megmérettetés ese-
tében vadfajonként maximum 10 db 
kerülhet beszámításra! Ettől többet 
természetesen el lehet ejteni, hiszen pont-

egyenlőség esetén a versenyző által össze-
sen elejtett vadfajok pontszáma dönt!

A vadászatra jogosultak versenyében 
a területnagyság is súlyozásra kerül. 
0-5000 ha-ig az elejtett dúvadak után 
járó összpontszám 100%-a számít, 5000 
ha feletti területeknél az összpontszám 

80%-a, hiszen minél nagyobb egy vadász-
terület, annál több szőrmés- és szárnyas 
kártevőt lehet azon terítékre hozni!

Mind a vadászatra jogosultak, mind 
a vadászok díjazásban részesülnek. 
bővebb felvilágosítás: Ludman Árpád 
30/829-0623

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, minden hiva-
tásos vadásznak regisztrálnia kellett az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszerben (FELIR). Azért 
azonban, hogy ezt ne kelljen egyénileg intézniük, a 
Vadászkamara közbenjárt a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalnál (Nébih), melynek eredményeként 
minden, a megyei kormányhivataloknál (vadászati ható-
ságnál) nyilvántartott hivatásos vadász számára egysége-
sen – egyéni ügyintézés nélkül – készült el a személyre 
szóló FELIR azonosító. 

Az azonosító számot és az azonosítóhoz rendelt tevé-
kenységek körét az alábbi FELIR kereső felületen lehet 
ellenőrizni: https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso

A jövőben újonnan regisztráló hivatásos vadászoknak 
az egyablakos ügyintézés elvének köszönhetően közvetle-
nül nem szükséges kérelmezniük a FELIR nyilvántartásba 
vételt, az ő esetükben a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően változatlanul elegendő a vadászati törvény szerin-
ti nyilvántartásba vételi kötelezettségnek eleget tenni, 
amely egyúttal FELIR azonosító iránti kérelemnek is 
minősül. Amikor a hatóság rögzíti az adatbázisban a 
szükséges adatokat, a rendszer automatikusan FELIR 
azonosítót állít ki.

További információért a Nébih ügyfélszolgálatához 
érdemes fordulni, amelynek telefonszáma 06-1/336-9009, 
e-mail címe ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu.

elérHető a HivatáSoS vadáSzok felir-azonoSítója
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Vadász hírmondó

f i g y e l e m
Ezúton is tájékoztatjuk a megyei vadásztársadalmat, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara

és az Észak-magyarországi Vadászszövetség székházaként funkcionáló Tass utcai
„vadászok Háza” teljes körű felújítása, átépítése 2021. október 1-jén elkezdődött!

Az építkezésről szóló beszámolónkat újságunk 3. oldalán olvashatják

az átalakítás idejére (előreláthatólag 2022. augusztus 31.) szervezeteink elköltöztek!

az új cím:

3525 Miskolc, Vologda u. 3. 
i. eMelet 110-es iroda

(Állategészségügyi Hatóság épülete melletti irodaház)

vadászjegy éRvényesítés
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, Miskolcon a 
Vologda u. 3. szám alatti irodaházban, 2022. január 3-án kezdi a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

ügyfélfogadáS rendje:
Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 15.00, Pénteki napon nincs ügyfélfogadás.

fontoS!
A vadászjegykiváltás, illetve az érvényesítés menetéről, valamint az új típusú vadászjegyek (plasztikkártya)

átvételével kapcsolatos információkról újságunk 5. oldalán olvashatnak!

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


