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FIGYELEM! 2023-tól megszűnik a Vadász Hírmondó újság nyomtatott verziója, a mostani utolsó számot 
követően kizárólag elektronikus, digitális formában lesz elérhető!

A Vadász Hírmondó újság – melyet most is kezében tart a kedves olvasó – jelen formátuma 2006. májusától, egy-két 
év kivételével, évente három alkalommal jelent meg és jutott el ingyenesen minden Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

vadásztársunkhoz, tagtársunkhoz. Az elmúlt 17 év alatt igyekeztünk egy színes, tartalmas, mindenki számára érdekes-
séget rejtő lapot készíteni, mely a visszajelzések szerint sikerült is.

Az elmúlt években végzett közvéle mény kutatás viszont azt mutatta, hogy a felgyorsult világunkban az emberek-
nek nem nagyon van idejük, és sokszor kedvük sem újságot olvasni, bármilyen hírt, eseményt vagy felhívást sokkal 

inkább tekintenek meg az internet világában. Emellett az újság előállítási költségei is évről évre emelkedtek, olyannyi-
ra, hogy napjainkban szinte kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné vált egy-egy lapszámnak a kiadása.  

Fenti indokokra tekintettel, 2023-tól kezdődően az újság nyomtatott verzióját kénytelenek vagyunk elhagyni és áttér-
ni a digitális formátumú újság „terjesztésére”.

Mindemellett azért azt is szeretnénk megjegyezni, hogy 2021. évtől kamarai érdekképviseleti tevékenységünknek 
köszönhetően sikerült elérni, hogy a Nimród, országos vadászati szaklap, - vadászkamarai Hírlevél melléklettel - 

ingyenesen jut el az ország összes vadászához, így a nyomtatott vadászati sajtót sem kell nélkülözniük.

Kedves Vadásztársaink megértését kérve, Vadászbaráti üdvözlettel:

a Vadászszövetség elnöksége és a Vadászkamara vezetősége

F I G Y E L E M

A tArtAlomból

VAdászkAmArAi tisztújítás
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Nagyszerű hangulat és rengeteg láto-
gató jellemezte a rendezvényt, melynek a 
település központjában található Strand-
rét elnevezésű helyszín adott otthont.

A számtalan baráti közösség, egyesület 
és egyéb főzőcsapatok kitelepülése mel-
lett a térség vadászatra jogosultjai, vad-
gazdálkodói – a hagyományoknak megfe-
lelően - egy szabadtéri trófeabemutatót, 
„Vadászok Utcáját” is megvalósítottak, 
ahol szintén óriási volt az érdeklődés, 
ami nem csoda, hiszen minden csapat 
igen kitett magáért, büszkén mutatta be 
a területén elejtett bikák, bakok agancsa-
it, kanok agyarait vagy egyéb tárgyakat, 
fotókat, emlékeket.

Persze ez a sétány nem csak a kiállítás 
miatt volt népszerű, hanem a vadételfőző- 
és pálinkaversenynek köszönhetően, a 
finomabbnál finomabb ételek és italok 
miatt is. A jó baráti társaságokban itt 
gyorsan repült az idő, ami látszott is, 
hiszen a kitelepülő csapatokat a kora-
estére megérkező eső, majd a sötétség 
sem tántorította el, a sátrak között soká-
ig szólt az énekszó.

A napközbeni programok a hagyomá-
nyoknak megfelelően zajlottak. A regge-
li ökumenikus istentiszteletet követően 
egy saroglyán, - Diana vadászhölgyek, 

szeptember 17-én a bódVaVölgyi VadgazdálKodóK Kezdeményezésére és sze-
repVállalásáVal szendrő Városában, - a iX. szendrői gazdanap társrendez-
VényeKént - tartotta a megyei Vadásznapot a borsod-abaÚJ-zemplén megyei 
VadászKamara és VadászszöVetség.

vadászkutyások és solymászok kíséreté-
ben - a térség vadgazdái egy gímszarvas 
bikát helyeztek terítékre, melyet a Vár-
dombi Hubertus Vadásztársaság terüle-
tén ejtettek el. 

Ezt követően az ünnepi beszédek 
következtek, amikor is Szaniszló János, 
Szendrő város polgármestere, Papp Zsolt 
György, az Agrárminisztérium vidékfej-
lesztésért felelős helyettes államtitkára, 
Riz Gábor a térség országgyűlési kép-
viselője, miniszteri biztos, Bánné Dr. 
Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Közgyűlés elnökasszonya és 

Nagy András, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Vadászkamara és az Észak-
magyarországi Vadászszövetség elnöke 
köszöntötték a rendezvényre kilátoga-
tókat.

Azt mindannyian kihangsúlyozták, 
hogy példaértékű ez a rendezvény, hiszen 
a magyar gazdák és vadászok csakis szo-
ros együttműködésben tudják munkáju-
kat végezni, melyet jól mutat ez az ese-
mény is. Mindkét tevékenységhez szilárd 
jellem, munkaszeretet és végtelen szorga-
lom kell. Ezek az emberek, akik közösen 
a vidék Magyarországát építik, minden 
elismerést megérdemelnek.

Az ünnepélyes megnyitót követően 
kitüntetések, elismerések átadására, majd 
az új vadászok ünnepélyes eskütételére, 
avatására került sor.

A hivatalos programok után délután 
nagyszámú közönség előtt színpadra 
léptek a Bükki vadászkürtösök, a Köd-
mön Formációs Táncegyüttes, a szend-
rői Népdalkör, valamint a Százszorszép 
Majorette csoport tagjai is. Rengetegen 
voltak kíváncsiak a Desperado Együttes, 
valamint Koós Réka és Sári Évi műso-
rára. Nagy tapsot kaptak ezen kívül a 
solymászok és vadászkutyások is, akik 
szintén igen népes közönség előtt mutat-
hatták be tudományukat. 

A vadételfőző verseny eredményhir-
detését követően a színpadi programo-
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kat az Új Babylon nevű, Omega tribute 
zenekar koncertje zárta.

Ezen programok mellett egész nap 
népi játszópark, lézeres virtuális vadá-
szat, lovagoltatás, kézműves bemutatók, 
szakmai kiállítások és vadászvásárosok is 
várták az érdeklődőket.

A visszajelzések alapján is örömmel 
mondhatjuk, hogy egy rendkívül jól sike-
rült, nagyon jó hangulatú ősz eleji ese-
mény részese lehetett minden kedves 
érdeklődő, programra kilátogató.

Tóth Á. Dénes

KItüNtEtEttEK:

-  OMVK Aranyérem: Bogacskó József
-  OMVK Érdemérem: Hudák József
-  Magyar Vadászatért Érdemérem: Varga Barna
-  Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Tornavidéke Vt.
-  Nimród érem: Kiss Dénes István
-  Hubertus Kereszt arany fokozat:  Balázs Gábor Péter,
 Jósvainé Koós Erika, Juhász Péter, Nagy László, Némedi Zoltán, Rozgonyi Tibor

FőZőVERSENY DíJAZOttJAI
VADÉtEL KAtEGóRIáBAN:

I.  Bori Völgy Vt.
II.  Hunor-Diana Egyesült Vt.
III.   Kistokaji Vt.

ÉRV ZRt. különdíja:
Rakacai-tó és Környéke Vt.
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ASZALt SZILVáVAL
töLtött FácáNMELL
ROStON 

HozzáValóK:
4 körte, 5 dl vörösbor, 2 evőkanál 

kristálycukor, 15 dkg kimagozott, puha 
aszalt szilva, 10 szem koriander, 1 babér-
levél, 2 dkg vaj, 1 tojás, 1 evőkanál zsemle-
morzsa, 2 fácánmell (fagyasztott is lehet), 
kb. 1 kiskanál só, 4 vékony szelet húsos 
szalonna, 2 evőkanál olaj

A körtéket úgy hámozzuk meg, 
hogy a szárukat meghagyjuk. Aljukból 
egy vékony szeletet levágunk, és innen 
indulva kikaparjuk a gyümölcs maghá-
zát, így a körte majd a tányéron meg is 
áll. A vörösbort a cukorral fölforraljuk, a 
körtéket 6-8 perc alatt félig megpároljuk 
benne, majd a tűzről lehúzva hűlni hagy-
juk. Az aszalt szilvát serpenyőbe dobjuk, 
1 deci boros levet a körtéről rámerünk, 
a korianderrel meg a babérlevéllel fűsze-
rezzük. Tűzre téve addig forraljuk, amíg a 

leve el nem fő. Ezután megvárjuk, hogy 
kihűljön, majd – miután a fűszereket 
kidobtuk belőle – a puha vajat, a tojást 
meg a zsemlemorzsát belekeverjük. A 
fölengedett fácánmelleket kicsontozzuk, 
bőrüket lefejtjük, húsukat félbevágjuk, 
így négy fél mell, azaz 
négy adag lesz belő-
le. Ezeket egyenként 
középen, hosszában 
felszúrjuk, a boros 
szilvával megtöltjük.

Enyhén megsóz-
zuk, a szalonnába 
göngyöljük, és vas-
serpenyőben, a meg-
forrósított olajon 
körös-körül elősüt-
jük, majd előmelegí-
tett sütőben, a köze-
pesnél kisebb lánggal 
(160 ºC; légkeveréses 
sütőben 150 ºC) 12 
percig sütjük. Párolt 

rizs és persze a forró boros körte illik 
hozzá köretnek.

Jó tanács: Csirke- vagy gyöngytyúk-
mellet ugyanígy süthetünk. 4 főre elké-
szítési idő: 1 óra 25 perc.

Figyelem!

Vadászkamarai szervezetünk
és Vadászszövetségünk

Karácsony és Szilveszter
között

(december 27 – december 30) 

ZáRVA tart!

KEDVES VADáSZtáRSAK!

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

a vadászszövEtség tErmészEtvédElmi tEvékEnységét. kérjük továbbra is támogassa a 2022. 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 19066754-1-05 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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s vadászjEGYváLtás 2023. január 2-tőL

A 2022. JANuáR-FEBRuá-
RI VADáSZ JEGYÉRVÉNYESítÉS 
SORáN MINDEN VADáSZtáR-
SuNK MEGKAPtA A RÉGI tíPu-
Sú VADáSZJEGY HELYEtt, AZ úJ 
tíPuSú, SZEMÉLYI IGAZOLVáNY 
MÉREtÉHEZ ÉS MEGJELENÉSÉ-
HEZ HASONLó PLASZtIKKáR-
tYáJát. 

természetesen ezt az új vadászje-
gyet is ugyanúgy érvényesíteni kell, 
mint a korábbit, melynek lehetősége a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
január első munkanapján indul. A tava-
lyi évhez hasonlóan ebben az évben is 
van lehetőség a személyes és az online 
ügyintézésre is. 

A vadászjegy érvényesítéséhez kap-
csolódó díjakban sajnálatos módon 
van változás!

Változatlan a kamarai tagdíj (4 000 
Ft, tagdíj mentesség: attól az évtől kez-
dődően, amikor a vadász betölti a 70. 
életévét, nem kell kamarai tagdíjat fizet-
nie), viszont emelkedik a Groupama Biz-
tosító ZRt. biztosítási díja 3000 Ft/fő/
év összegre, valamint az Agrárminiszter 

36/2022. (XI.29.) AM rendelete értelmé-
ben 2023. január 1-től kezdődően 20 000 
Ft-ról 25 000 Ft-ra nő a vadászjegy ára. 

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 (plasztik-

kártya) és fegyvertartási 
engedély

• sport- vagy hivatásos 
vadász adategyezteté-
si lap, amennyiben a 
Vadásztárs adatai idő-
közben (azaz a korábban 
megadottakhoz képest) 
változtak

• Groupama Biztosítási 
Zrt. biztosítás esetén alá-
írt „Nyilatkozat” doku-
mentum (helyszínen alá-
írható)
 

II. A vadászjegy ONLINE érvénye-
sítése során:

- a https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ 
weboldal használata: 

www.omvk.hu  „Ügyintézés” menü-
pont  „Online érvényesítés” fül

- a Belügyminisztérium igényeinek 
megfelelően ügyfélkapu használata 
(ezt a fenti weblap automatikusan lehe-
tővé teszi, csupán a felhasználónév és jel-
szó megadása szükséges, utána a folya-
mat azonos a tavalyival)

OMVK

2. Érvényességi adatok

Vadászjegy  01-1234

Vadászjegy státusz  Érvényes

Lőfegyverrel való vadászatra jogosít  Igen

Vadászíjjal való vadászatra jogosít  Igen

Ragadozó madárral való vadászatra jogosít  Nem

Magyar agárral történő vadászatra jogosít  Nem

Lekérdezés időpontja  2021. 

 augusztus 31. 12:06

Új lekérdezés
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A VADáSZAt SORáN BáRKI 
RÉSZESE LEHEt VADáSZBAL-
ESEtNEK, ANNAK ELLENÉRE, 
HOGY A VADáSZOK LEGtöBBJE 
ARRA töREKSZIK, HOGY ELKE-
RüLJE EZEKEt. 

A baleset-megelőzés mindenki közös 
érdeke, ezért fontos évről-évre átismé-
telni, megbeszélni az ezzel kapcsolatos 
ismeretanyagot. A vadászatra jogosult 
egyébként köteles is a vadászainak éven-
te legalább egy alkalommal balesetvé-
delmi oktatást tartani. Az egyéni és a 
társas vadászatokon betartandó előírá-
sok zömét - az etikai szabályok kivéte-
lével - a vad védelméről, a vadgazdálko-
dásról és a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. Törvény és annak végrehajtási ren-
delete, a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 
tartalmazza. 

A vadászat legveszélyesebb mozzana-
ta a lövés leadása, mivel a kilőtt lövedék 
már el nem téríthető, vissza nem fordít-
ható. Ezért a vadászokhoz szóló legfon-
tosabb intelem: 

- lövést leadni csak arra a vadra 
szabad, amelyet minden kétséget 
kizáróan felismert a vadász, s a 
lövéssel mások életét, testi épségét 
és a vagyonbiztonságot nem veszé-
lyezteti. Vélt vadra, mozgásra, hang-
ra lőni tilos!

Sajnos a leggondosabb előkészületek 
esetén is történhet vadászbaleset. Ennek 
oka legtöbbször az egyéni mulasztás, 
hiba. Ilyen esetre is fel kell készülnie a 
vadásznak és a vadászatvezetőnek egy-
aránt. Az első és legfontosabb lépés: 

- A baleset sérültjét azonnali elsőse-
gélyben kell részesíteni, s haladéktalanul 
gondoskodni kell az orvosi ellátásról, 
valamint a vadászat azonnali leállításá-
ról.

- Vadászfegyverrel okozott baleset ese-
tén azonnal értesíteni kell a rendőrséget, 
valamint a vadászati hatóságot. Kiérke-
zésükig a helyszínt biztosítani kell. Elő-
fordulhat, hogy egyedül éri baleset a 
vadászt úgy, hogy még telefonálni sem 
tud. Ebben az esetben nagy szerepe 
van az egyéni beíró könyvnek, ugyanis 

a bajba jutott vadászt ott fogják keres-
ni először, ahová beiratkozott vadászni.

Néhány fontos, a vadászbalesetek 
megelőzését szolgáló szabály:

Vadászaton kizárólag olyan lőfegyve-
rek használhatóak, amelyeket vadászat 
céljából engedélyezett a rendőrhatóság. 
A fegyvereknek biztonságosan működő-
képesnek kell lenniük. A fegyver funk-
cionálisan megbízható, ha a biztosító 
szerkezet rendeltetésszerűen működik, a 
csőben nincsenek dudorok, hordóhor-
padás vagy rozsdás heg, szoros a záró-
dásuk, illetve reteszelésük.

Csak az adott lőfegyverhez szánt és 
kifogástalan állapotú lőszer használható. 
A lőszer megjelölésének (kaliber) meg 
kell felelnie a lőfegyveren található infor-
mációknak.

Lőfegyvert csak a tényleges vadászat 
megkezdésekor szabad tölteni, kibizto-
sítani pedig közvetlenül a lövés leadá-
sa előtt lehet. 

 A lőfegyvert üríteni kell vadászat 
végeztével, vadászat vezető utasítására, 
valamint akkor, ha akadályokat keresz-
tezünk. (Járműbe történő ki- és beszál-
lás esetén is.)

Fokozott figyelemmel kell lenni 
a lövés leadása előtt:

- lakott terület közelében
- közút közelében

- ködös időben
- fagyott, csúszós talajon.

Golyós lőfegyverből leadott lövés 
veszélyességi távolsága, akár 6000 m is 
lehet, sörétes lőfegyverből leadott lövés 
esetében pedig ez a távolság a sörét átmé-
rő szorozva 100 méterrel.

A balesetek döntő többsége az embe-
ri hibákra vezethető vissza.  A vadászat 
során olyan fegyvereket, olyan környe-
zetet, olyan körülményeket kell bizto-
sítani, hogy a hibázás lehetősége mini-
mális legyen.

A vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 
lőfegyveres része nem csak a tényleges 
oktatást, hanem a biztonságos fegyver 
kezelést, nevelést is magába foglalja. Ez 
időigényes, hosszú feladat. Nem fejező-
dik be a sikeres vadászvizsgával. Ezért 
fontos, hogy a tapasztalt, szabálykövető 
vadásztársak a kezdő vadászaink vadásza-
tát kísérjék figyelemmel. Adott esetben 
figyelmeztessék őket a lőfegyver kezelé-
sével, használatával kapcsolatos szabá-
lyok pontos betartására. 

A leírtakra figyelemmel bízom abban, 
hogy a fegyverrel kapcsolatos vadászbal-
esetek száma csökkenni fog. Balesetmen-
tes vadászatot kívánok mindenkinek!

 
Bogacskó József



2023 Január

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

Február

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

w

w

V   november

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

Július

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

augusztus

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

szeptember

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

október

		1		 V	 Malvin		
	 	2		 H	 Petra	
	 	3		 K	 Helga	
	 	4		 Sz	 Ferenc	
	 	5		 Cs	 Aurél		
	 	6		 P	 Brúnó,	Renáta		
	 	7		 Sz	 Amália	
	 	8		 V	 Koppány	
	 	9		 H	 Dénes		
		10		 K	 Gedeon	
		11		 Sz	 Brigitta	
		12		 Cs	 Miksa	
		13		 P	 Ede,	Kálmán		
		14		 Sz	 Helén		 l
		15		 V	 Teréz		
		16		 H	 Gál,	Hedvig	
		17		 K	 Rudolf	
		18		 Sz	 Lukács	
		19		 Cs	 Nándor		
		20		 P	 Vendel		
		21		 Sz	 Orsolya	
		22		 V	 Előd	
		23		 H	 Gyöngyi,	Nemz.	ünnep
		24		 K	 Salamon		
		25		 Sz	 Bianka,	Blanka		
		26		 Cs	 Dömötör	
		27		 P	 Szabina		
		28		 Sz	 Simon,	Szimonetta	l
		29		 V	 Nárcisz	
		30		 H	 Alfonz	
		31		 K	 Farkas		
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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		 Sz		 Ignác		
	 2		 Cs	 Aida,	Karolina	
	 3		 P	 Balázs	
	 4		 Sz	 Csenge,	Ráhel	
	 5		 V	 Ágota,	Ingrid	 l
	 6		 H	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 K	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 Sz	 Aranka	
	 9		 Cs	 Abigél,	Alex		
	10		 P	 Elvira	
	11		 Sz	 Bertold,	Marietta		
	12		 V	 Lídia,	Lívia	
	13		 H	 Ella,	Linda	
	14		 K	 Bálint,	Valentin	
	15		 Sz	 Georgina,	Kolos		
	16		 Cs	 Julianna,	Lilla		
	17		 P	 Donát	
	18		 Sz	 Bernadett	
	19		 V	 Zsuzsanna	
	20		 H	 Aladár,	Álmos		 l
	21		 K	 Eleonóra	
	22		 Sz	 Gerzson	
	23		 Cs	 Alfréd		  
	24		 P	 Mátyás	
	25		 Sz	 Géza	
	26		 V	 Edina		
	27		 H	 Ákos,	Bátor		
	28		 K	 Elemér

március

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

április

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

máJus

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

Június

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

w
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V   november

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

December

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

w w

w
w
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Vadász hírmondó

31. évfolyam  3. szám
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A megyében néhány területen korán, 
már szeptember 8-10 körül lehe-
tett hallani bőgő bikákat, azonban 
a megye nagy részén, csak egy hét-
tel később kezdődött meg a bőgés. 

A szeptember közepén érkező csa-
padékot is hozó lehűlést követően a 
főbőgés időszaka szeptember 18-28 
közötti időszakra esett. A vadászat-
ra jogosultak tájékoztatása alap-
ján a bőgés intenzitása hullámzó 
volt, voltak olyan napok, amikor 
egy-egy területrészen teljesen meg-
állt a bőgés.

Az idén szeptemberben 866 gímbikát 
hoztak terítékre. Ez a tervezett éves gímbi-
ka teríték (1180 db) 73%-a! Összehasonlí-
tásképpen: az elmúlt év szeptemberi idő-
szakában 701 gímszarvas bikát ejtettek el 
a vadászok. Az, hogy a szeptemberi gím-
bika vadászat milyen mértékű vadászati 
nyomást jelent a bikákra, jól jelzi, hogy 
október hónapban a bikateríték már csak 
160-180 egyed körül mozgott.

A vadászatra jogosultak legtöbbje úgy 
nyilatkozott, hogy a trófeák súlya elma-
rad a várttól, mintegy 0,5-1 kilogram-
mal könnyebbek az agancsok a becsült 
súlytól. Ennek ellenére mégis kimagasló 
eredmények születtek, az érmes és ezen 
belül az aranyérmes gímtrófeák aránya 
régen volt már ilyen magas a megyében. 

A bemutatott trófeák közül 42 gím-
agancs volt 9 kg feletti, ebből 9 megha-
ladta a 10 kg-ot is. (Tavaly egész évben 
2 ilyen bika volt). Egy trófea a 11 kg-ot 
is meghaladta.

Továbbra is igazolódik az a tendencia, 
hogy a kiemelkedő súlyú bikákat produ-

káló területek között egyre több olyan 
terület található, amelyek 10 évvel ezelőtt 
még nem rendelkeztek jelentős mennyi-
ségű és minőségű gímállománnyal. 

A táblázatokban bemutatott adatok 
alapján a legjobb minőségű gímállo-
mánnyal rendelkező régiók a megyében: 
a Zempléni-hegység, a Cserehát szinte tel-
jes területe, a Tornai dombság, a Bódva-

völgye, a Szalonnai-hegység, Bodrogköz, 
Harangodi kistáj, a Szerencsi-dombság.

Az aranyérmes, azaz a 210 IP pont 
feletti bikák száma 15 volt. A bemuta-
tott trófeák közül 384 volt érmes, ami 
40% érmes arányt jelent.

A teríték korosztály megoszlásában 
nincs változás, továbbra is a bemutatott 
bikák 62%-a középkorú korosztályból 

Rangsor (súly alapján)

Súly IP pontszám Vadászterület
1. 11,20 kg 215,04 Boldva és Környéke Vt.
2. 10,78 kg 220,35 Északerdő ZRt. (Tállya)
3. 10,69 kg 212,66 Csereháti Hrabina Vadász Egyesület
4. 10,67 kg 208.32 Bodrog Vt.
5. 10,51 kg 215.36 Dél-Nyugat Zempléni Vt.
6. 10,46 kg 211,34 Zemplénagárd-Tiszaliget Vt.
7. 10,32 kg 212,32 Zempléni Nagyvadász Vt.
8. 10,11 kg 210,29 Szuhavölgye FtVt.

Rangsor (nemzetközi pontszám alapján)

IP pontszám Súly Vadászterület

1. 221,00 9,26 kg Bélusvölgye Vt.
2. 220,35 10,78 kg Északerdő ZRt. (Tállya)
3. 215,36 10,51 kg Dél-Nyugat Zempléni Vt.
4. 215,04 11,20 kg Boldva és Környéke Vt.
5. 213,86 9,93 kg Aggteleki Nemzeti Park (Bodrogzug)
6. 212,98 9,94 kg Kéked és Környéke FtVt.
7. 212,66 10,69 kg Csereháti Hrabina Vadász Egyesület
8. 212,32 10,32 kg Zempléni Nagyvadász Vt.

kerül ki. A szeptemberben elejtett egye-
dekből 37 volt 10 év feletti, ez a teríték-
nek csupán 4,2%-a, de az eddig bemuta-
tott 1026 egyedből is csak 45 tartozott 
az idős korosztályba. 

Ez az alacsony szám az idős gímbi-
ka állomány szinte teljes hiányára enged 
következtetni. Figyelemre méltó viszont, 
hogy az eddig bemutatott 45 idős egyed 
trófeájából 35 trófeája érte el az érmes 
arányt.
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Vadász hírmondó

31. évfolyam  3. szám

Hibás lelövések aránya a tavalyi évhez 
képest feleződött, csupán 2 % volt, ami 
átlagosnak minősíthető.

A gímszarvas bika vadászat eredmé-
nyei mellett érdemes néhány szót ejte-
ni a megyei gímállomány alakulásáról is: 
A megyei gímállomány növekedése nem 
állt meg. A megyében lévő 121 vadászte-
rület közül már csak 18 vadászterületről 

nem jelentenek gím elejtést. A becsült 
gímlétszám az elmúlt években folyama-
tosan nőtt – a tavalyelőtti évet kivéve 
− az ide becsült létszám ismét megha-
ladta a 9 ezret! (Csak emlékeztetőül: a 
megyénkben a fenntartható maximális 
gím létszám 4800 egyed.) 

A teríték eddig csak megközelítette 
a 4000 ezret, de tavaly már 4400 egyed 

hasznosítását jelentették a vadgazdálko-
dók, a bika hasznosítás 1200 egyedre 
emelkedett. Ez rekord! A vadászatra jogo-
sultak által közölt adatokból az tűnik 
ki, hogy a jelenlegi hasznosítási mérték 
nem elegendő az állomány növekedés 
megállításához. 

Vadász István
Takács Sándor

MaGánEGészséGüGYI szoLGáLtatás!
vadászoknak 10% kEdvEzMénY!

Vadászkamarai szervezetünk, valamint a Miskolcon található MRc-Radiológiai Kft, és az AA-Med Kft. közöt-
ti megállapodás alapján mindkét intézmény a megyei vadászok, valamint közeli hozzátartozói részére 

magán-egészségügyi szolgáltatásokat kínál Miskolc településen.  

A vadászjegy felmutatásával az összes aktuális szakrendelési árból 10% kedvezményt biztosítanak. 

A mindenkor érvényes árlista az alábbi honlapokon tekinthető meg:

www.macroklinika.hu • www.aa-med.hu
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h
ét Iv. b.-a.-z. MEGYEI dúvadGYérítésI hét

Az Országos Magyar Vadászkamara 
B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete és 
a Tájegységi fővadászi rendszer közös 
szervezésében, 2023. március 11-18 
között Dúvadgyérítési hét kerül meg-
rendezésre.

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
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KöZEL 15 ÉVVEL EZELőtt, 
ELSőKÉNt AZ ÉSZAKERDő ZRt. 
tARtOttA tRóFEAMuStRá-
Ját BORSOD-ABAúJ-ZEMPLÉN 
MEGYÉBEN AZ áLtALA MűKöD-
tEtEtt VADáSZtERüLEtEKEN 
A SZARVASBőGÉSI IDÉNYBEN 
tERítÉKRE KERüLt SZARVAS-
BIKáK tRóFEáIBóL. AZ ÉVEK 
SORáN EZ A SZAKMAI PROG-
RAM KIBőVüLt, VADáSZtáR-
SASáGOK IS cSAtLAKOZtAK AZ 
OKtóBER HóNAPBAN tARtOtt 
ESEMÉNYHEZ. 

Külön kiemelendő és dicséretes, 
hogy mára több vadászatra jogosultnál 
is hagyománnyá vált, hogy saját maguk, 
illetve a környék érdeklődői számára 
szerveznek hasonló, kisebb-nagyobb tér-
ségi trófeabemutatóval egybekötött ren-
dezvényeket.

Ezeket a szemléket sajnos lapunk 
terjedelme miatt nem áll módunkban 
bemutatni, mindössze egy-két fotóval 
emlékeznénk meg róluk.

Az Északerdő ZRt., mint megyénk leg-
nagyobb vadgazdálkodója 8 vadászterü-
leten, összesen 85 ezer hektáron folytat 
vadgazdálkodási tevékenységet. Idén a 
Trófeamustráját a Bekénypusztai Turisz-
tikai Látogatóközpont és Ökoház kör-
nyezetében rendezte meg. Itt Zay Ador-
ján vezérigazgató köszöntőjét követően 
Sárhegyi Zoltán, a felügyelőbizottság 
elnöke arról beszélt, hogy egy trófea-
mustra ünnepnap. A nemzetközi körül-
mények, illetve hazánk gazdasági hely-
zete miatt azonban különösen nehéz 
körülmények között tartják meg ezt a 
programot. Kijelentette, hogy az erdő-
gazdaság szakszemélyzete fantasztikus 
eredményt ért el. Ennek nyomán olyan 

trófeákat tudtak bemutatni, amikre 
büszkék lehetnek és megdobogtatják a 
vadászszíveket. 

Szentléleki tibor vadászati osz-
tályvezető az eredményeket ismertet-
ve kiemelte, hogy a bőgésben 138 bika 
került terítékre, megközelítve a tavalyi 
rekordévet, amikor 140 gímet ejtettek el. 
Az érmes arány 31 százalék, az átlagsúly 
5,24 kilogramm. A társaság vadászterü-
letein két aranyérmes bika esett. A Tály-
lyai 10,78 kg-os, 220 pontos mellett a 
Hegyközi Erdészeti Igazgatóság vadász-
területén egy 9,81 kilogrammos, 210,13 
pontos aranyérmes bika került terítékre.

A rendezvényen elismerés átadására 
is sor került. 2022-ben az erdőgazdaság 
legjobb hivatásos vadásza Juhász Antal, 
a Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság mun-
katársa lett.

Északerdő ZRt. trófeamustrája Bekénypusztán  Vajlavölgy Kft. trófeaszemléje a Harsányi tónál

Hunyadi János Vt. és a Bélusvölgye Vt. közös trófeabemutatója Litkán. 
Előtérben a szemle reggelén elejtett gímbika

Tiszamenti Gazdálkodók Vadászegyesületének dám trófeaszemléje 
Prügyön a Móricz Zsigmond Tájháznál



13

Vadász hírmondó

31. évfolyam  3. szám

a vadhúsFoGYasztásróL napjaInkban
hatósáGI áLLatorvosI szEMMEL
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Mióta megyénk az afrikai sertéspestis 
(ASP) vírusának vaddisznókban történő 
előfordulása miatt fertőzött területnek 
számít, az állategészségügyben dolgozó 
kollégáimmal munkánk során vadásza-
ti idényektől és évszakoktól függetlenül 
napi rendszerességgel találkozunk a vadá-
szattal és a vadon élő állatok húsának 
elfogyasztásával kapcsolatos feladatok-
kal és néha problémákkal is.

A vadászathoz köthető feladatainkhoz 
tartozik az ún. immunrókák és a vaddisz-
nóminták fogadása, ezeknek a mintáknak 
a továbbítása a vizsgáló laboratórium felé, 
továbbá a társas vadászatok engedélyezése 
apró-és nagyvadakra, de a legtöbb munkán-
kat a vadászatra jogosultak vaddisznókkal 
kapcsolatos állami feladatainak kártalanítá-
sával összefüggő ügyintézés adja.

A vadhúsokkal főképp - az ASP szem-
pontjából kedvező laboratóriumi ered-
ményű - vaddisznók magánfogyasztásá-
nak engedélyezése okán találkozunk. Az 
egyetlen megyei vadfeldolgozó éppen az 
ASP megjelenése miatt kialakult helyzet 
kapcsán szüntette be tevékenységét, így 
vadhúshoz csak kereskedelmi egységek-
ből vagy kompetenciából lehet B.-A.-Z. 
megyében legálisan hozzájutni. 

Ez utóbbiról, és elsősorban a vad-
disznóhús magáncélú fogyasztásának 
veszélyeiről szeretném részletesebben 
tájékoztatni Önöket, hiszen megyénk 
szinte valamennyi jogosultja kérelmez-
te a területén diagnosztikai célból kilőtt 
vaddisznó magánfogyasztását vagy trófe-
ájának kikészítését, és a hideg időjárással 
egyidőben megkezdődött a kolbászkészí-
tés időszaka is.

A jogszabályok részletesen taglalják a 
vadhús forgalmazásának és fogyasztásá-
nak jogi feltételeit, amennyiben közfo-
gyasztásra szánt termékekről van szó. A 
magánfogyasztással kapcsolatban nincse-
nek részletes szabályok, a jogszabályt alko-
tók mindenkinek a saját belátására bízták 
a hús felhasználásának módját, ami sajnos 
veszélyt rejthet magában nem megfelelő 
kezelési módszerek és fogyasztási szoká-

sok esetén, mivel a vadállatok egészségi 
állapotát csak a megtekintésből állapíthat-
juk meg, nincsenek korábbi információ-
ink arról, hogy teljesen egészséges volt-e, 
esetleg milyen betegségekkel küzdött élete 
során. És hogy miért inkább szarvasból 
készül a vadkolbász, nem vaddisznóból? 
Az alábbiakból megtudhatják.

tRIcHINELLóZIS

A trichinellák a természetben ragado-
zókban (róka, borz) és mindenevőkben 
(vaddisznó) vannak jelen, tőlük kerülhet-
nek át a házi sertésbe, patkányba, ember-
be. A Magyarországon ritkán előforduló 
betegséget a trichinella több típusa, így 
többek között a T. spiralis, T. britovi, T. 
natíva nevű, szabad szemmel nem lát-
ható apró fonalféreg okozza.Az emberi 
szervezetbe a trichinella fertőzött nyers 
sertés- és vaddisznóhús vagy az azok-
ból készült húskészítmény (pl.: kolbász 
(!)) elfogyasztásával kerül be. Az embe-
ri gyomorban történő emésztés során a 
húsban levő betokozódott lárvák kisza-
badulnak, a nyirokkeringésbe, majd a 
véráramba és az izomzatba jutnak, ahol 
az emberben általános inf luenzaszerű és 
emésztési tüneteket okoznak.

A trichinellával fertőzött hús fogyasz-
tása után a szervezetbe jutott lárvák meny-
nyiségével arányos súlyosságú gyomor-, bél-
rendszeri gyulladás alakul ki (kb. 500 db 
lárva), hasmenés, hányinger, hányás, hasi 
fájdalom mellett a fogyasztást követő 2-28. 
napon (leggyakrabban 7-10. napon) belül. 

A lárvák átfúrják magukat a bélfalon 
és a véráramba jutnak, amit gyakran akár 
39-40°C-os láz, izom- és ízületi fájdal-
mak, nagyfokú szemhéjduzzanat, nehéz-
légzés, a légzőizmok bénulása, idegrend-
szeri tünetek, szívizomkárosodás is kísér. 
Extra nagy lárvadózis felvétele akár halá-
los is lehet. Ha a lárvák az emberi izom-
zatban nyugvó állapotba kerülnek, a 
láz megszűnik, az izompanaszok eny-
hülhetnek, többnyire csak izomgyenge-
ség, fáradtságérzés marad fenn hosszú 
ideig. Fontos azt is tudni, hogy emberről 
emberre a fertőzés nem terjed, a betegség 

súlyossága miatt az időben történő felis-
merés és kezelés azonban nagyon fontos.

Magyarországon az utóbbi évek-
ben csak néhány esetben fordult elő 
humán trichinellózis, ezeket az esete-
ket házi vágásból származó ellenőrizet-
len házisertés húsa, valamint nyers vad-
disznóhús fogyasztása okozta, azonban 
megyénkben lőtt vaddisznó húsából 
mutatták már ki többször is trichinella 
jelenlétét.

A vadászatból származó vaddisznó-
hús, annak felhasználásával készült húster-
mékek nyersen történő fogyasztása koc-
kázatot jelent - gondoljunk erre akkor is, 
amikor kolbászhúst kóstolgatunk töltés 
előtt-, mivel a parazita csak nyers vagy 
nem megfelelően átsütött, megfőzött 
húsok fogyasztásakor jelent veszélyt: a 
magyar konyhatechnológiát alapul véve 
sütés-főzés hatására a trichinella elpusztul.

Aki biztos akar benne lenni, hogy a 
magánfogyasztásra szánt vaddisznó húsa 
trichinellával nem fertőzött, kérhet térítés 
ellenében személyesen trichinella vizsgá-
latot az ÉLBC Kft. miskolci laboratóriu-
mában (3529 Miskolc, Stadion u. 39/a), 
vagy hatósági állatorvos közreműködésé-
vel ingyenes vizsgálatot a járási hivatalok 
állategészségügyi osztályaitól az ASP min-
taleadáshoz hasonlóan eljárva. 

A vizsgálatot egy munkanapon belül 
elvégzik, így nem kell sokat várni az 
eredményközlő megérkezésére. Mintá-
nak legalkalmasabb a vaddisznó mellső 
lába, a nyelve vagy rekeszizma minimum 
10 grammja, ami egy mogyorónyi dara-
bot jelent. 

Azért ezekről a helyekről - az ún. 
predilekciós helyekről - kell mintát venni, 
mert itt nagyobb valószínűséggel telep-
szik meg a lárva, mint a test más tájain.

Remélem, sokáig elmondhatjuk 
mindannyian azt, hogy megyénkben 
nem fordult elő emberi trichinellózis, 
és ebben Önöknek, a vadásztársadalom-
nak elévülhetetlen érdemei lesznek.

dr. Takács Edit
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Fát üLtEttEk a vadászhöLGYEk onGán
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OLáH JóZSEF
(1948 - 2022)

Életének 74. évében az örök vadászmezőkre távozott Oláh József a Karcsai 
Dózsa Vadásztársaság egykori elnöke, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság egy-
kori közlekedési osztályvezetője.

Aktivitása, szervező és vezető készsége örök emléket idéz idős és fiatal vadász-
társainak egyaránt. Ahogy életében és munkájában, úgy a vadászatokon is mindig 
fegyelmezett, felkészült és etikus vadászként viselkedett. Társai iránti felelőssége, 
elkötelezettsége példamutató volt. Vadászat és természet iránti szeretetét átadta 
barátainak és családtagjainak is.  Sokan váltak általa természetszerető vadásszá.   

Idősebb korára egészsége megromlott, és számára a vadászat szépen lassan 
emlékké vált, úgy, ahogyan Ő maga is - mindannyiunk szívében.
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l az országos magyar vadászkamara b.-a.-z. mEgyEi tErülEti szErvEzEtE és

a vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi tErülEti szövEtségE

tisztElEttEl mEghívja önt, hozzátartozóit és barátait a

melyet 2023. február 4-én

forrón,
a holdfény hotEl és éttErEmbEn

rEndEzünk mEg

a bálra jEgyvásárlás és információ:
miskolc, tass u. 18.

tEl: 46/504-125, 30/616-0107
a báli bElépő díja szEmélyEnként: 15.000.- ft

MEGYEI VADáSZBáLRA

Vadász
Bál

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diana Vadászhölgy Klub 
tagjai a vadászati kultúra ápolása mellett elkötelezettek a fenn-
tartható fejlődés iránt is.

Tevékenységeink a természet szeretetére, annak védelmére, 
mindezek tovább adására és példamutatásra irányulnak, miköz-
ben felhívjuk az emberek figyelmét környezetünk védelmére.

Az egyik legaktívabb klubtagunk, Farkasné Ibolya sokat 
tesz Onga közösségéért. Kezdeményezésének és közreműködé-
sének köszönhetően a városban felépült az új görögkatolikus 
templom, ami a híveknek és a település lakosságának stabil 
közösségi teret is jelent. 

Mészáros Zsóka ötletét valamennyien támogattuk, így 2022. 
november 19-én fákat ültettünk a templom köré. A programra 
nem volt nehéz mozgósítani tagjainkat, többen családjukkal 
érkeztek Ongára, és sok gyermek is segített az 51 darab facse-
mete elültetésében, melyek között volt platán, fenyő és tuja.  

Köszönjük szépen az egyházközség tagjainak a kedves 
fogadtatást, a vendéglátást és a sok szeretetet, amit ezen a 
napon kaptunk tőlük.

Öröm volt látni, hogy sokan megmozdultak a nemes 
cél érdekében, miközben megtapasztaltuk a helyi közösség 
összetartó erejét is.

Takács Magdolna
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felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: nagy andrás

kiadó címe: 3526 miskolc, tas u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • tel.: 46/504-126 • megjelenik 4600 példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: adgrafika

Vadász hírmondó

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

a tas u. 18. szám alatti székházában, 2023. január 2-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.
üGYFÉLFOGADáS RENDJE: Hétfőtől - Csütörtökig 8.30 - 15.00, Pénteki napon nincs ügyfélfogadás.

FONtOS!
Az Agrárminiszter 36/2022. (XI.29.) AM rendelete értelmében 2023. január 1-től kezdődően 20 000 Ft-ról

25 000 Ft-ra nő a vadászjegy ára.
A vadászjegy kiváltással kapcsolatos részletes tudnivalókat újságunk 6. oldalán olvashatják!

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: 25.000 Ft

- biztosítónak fizetendő vadászfelelősségbiztosítás: 3.000 Ft
A vadászjegy ára kompletten: 32.000 Ft. (hetven év felett: 28.000 Ft)

Figyelem! Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett - lehetőséget biz-
tosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 telefonszámokon.

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

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

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

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

Diákoknak

10.000 Ft keDvez-

mény

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

szombat, vasárnap 8.00 – 17.00 óráig.
A tanfolyam befejezését követően két héten belül (előre láthatólag március első felében) vadászvizsga!

VADáSZVIZSGA ELőKÉSZítő tANFOLYAM
2023. JANuáR 21-tőL!


