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s ÁtadtÁk a Borsod-aBaúj-Zemplén megyei

VadÁsZok HÁZÁt

2022. szeptember 2-án miskolcon, a tas utca 18. szám alatt átadták a 
borsod-abaúj-zemplén megyei „ Vadászok Házát”. az ifjúságneVelő, okta-
tási és kiállítási Vadászati központ, - mely egyben a megyei Vadászkamarai 
szerVezet működését is kiszolgálja - szimbolizálja mindazt, amit a Vadászat 
jelent, toVábbá szakmai teret is nyújt a Vadásztársadalom számára. az épü-
let Helyt ad a különféle rendezVények, események megValósításáHoz, úgymint 
gyermekprogramok, Hagyományőrzés, kiállítások, szakmai előadások, oktatá-
si és kulturális programok rendezésére.

A megnyitóünnepség a Bükki Kür-
tösök üdvözlő szignálját követően az 
épület megszentelésével kezdődött, mely 
során Veress Zoltán lelkipásztor teoló-
giai igazságok tolmácsolásával áldotta 
meg az ingatlant.

A szentelést követően, üdvözlő leve-
lének felolvasásával tolmácsolták dr. 
Semjén Zsolt, Miniszterelnök helyet-
tes, az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet elnökének jókívánságait, aki egyéb 
hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott 
eljönni a rendezvényre.

Az ünnepi beszédek között elsőként 
Nagy András, megyei vadászkamarai 
elnök szólt a Borsod-Abaúj-Zempléni 
vadászközösség egységéről, hangsúlyoz-

va azt, hogy az ingatlan ővelük, őér-
tük készült el ilyen gyors ütemben és 
ilyen nagyszerű minőségben. A felújított 
épületben, korszerű körülmények között 
továbbképzések és ügyintézés is szolgál-
ja majd a vadászokat, illetve egy állandó 
kiállítás is helyet kapott a tetőtérben. A 
mostani szalagátvágás ugyan a célszalag, 

de a startpisztoly eldörrenése is egyben, 
hiszen az igazi munka a megújult kör-
nyezetben csak most kezdődik – emelte 
ki köszöntőbeszédében.

A Vadászok Háza jól szimbolizálja 
azokat az értékeket, amelyeket a világki-
állítás megtervezése során figyelembe vet-
tek – tudatta következő hozzászólóként 
Bors Richárd, az „Egy a Természettel” 
Nonprofit Kft. szakmai igazgatója. A sok-
színű vadászkultúra ápolása, a természet-
ről összegyűjtött fontos tudás továbbadá-
sa a fiataloknak és a vadászat civilekkel 
való megismertetése csak néhány azok 
közül, melyek az itt dolgozók feladatai.

Dr. Alakszai Zoltán főispán, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal vezetője szerint a cél a jövőben az, 
hogy a szakmai eredményeket látható-
vá tegyék a civil emberek számára is, és 
egyre többen felismerjék a vadászat sze-
repét a természetes egyensúly fenntartá-
sában. Van mire büszkének lenni, mert 
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csodálatos természeti örökségünk van a 
megyében. A vadászok közössége élen 
jár abban a munkában, amely a termé-
szeti szépségek és a vadvilág megőrzé-
sére irányul. Nemes küldetést végeznek 
– hangsúlyozta.

A vadászat őseinktől kapott hagyo-
mány, amely valamikor a táplálék meg-
szerzésére szolgált. De ma már inkább 
a természettel való szenvedélyes egybe-
olvadás, az ember kutatási vágyának 
érvényesülése. Számos tudományos fel-
fedezés, irodalmi és művészeti alkotás 
is köszönhető a vadászatnak – emelte 
ki Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei 
közgyűlés elnöke. A most átadott ház 
méltó székhelye lesz a megyei vadásztár-
sadalomnak, mert megtestesíti és őrzi 
mindezt az ősi hagyományt – tette hozzá.

rastruktúrájuk fejlesztése mellett azon-
ban kiemelt feladatuk az ifjúsági prog-
ramjuk. Hozzátette, hogy az edukációt 
a gyermekekkel kell kezdeni. Nem az a 
cél, hogy mindenkiből vadász legyen, 
hanem hogy megismerjék és megsze-
ressék a természetet. Ezért szükséges a 
kor követelményeinek megfelelő okta-
tóbázis minden megyében, mely elvá-
rást Borsod-Abaúj-Zemplén nagyszerű-
en teljesítette. 

A rendezvény zárásaként, a szalag 
átvágását megelőzően átadták az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Érdemérme 
kitüntetést Tóth Á. Dénesnek, a megyei 
vadászkamarai szervezet titkárának. Az 
elismerést azzal érdemelte ki, hogy szak-
mai képviselőként az épület külső és 
belső megjelenését megálmodta, majd 
megtervezte, valamint segítette, irányí-
totta végig a kivitelezést.

NHK

Az ünnepi köszöntők sorát dr. Jám-
bor László zárta, aki elmondta, hogy 
az elmúlt években sok minden történt a 
magyar vadászközösség életében, az inf-
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Az őzbakvadászat kedvéért látogatott 
megyénkbe 220 külföldi bérvadász, akik 
többsége szlovák és osztrák nemzetisé-
gű volt. Hozzánk látogatott még néhány 
német, norvég és cseh vadász is. Sikerü-
ket igazolja az általuk terítékre hozott 
525 őzbak. A külföldiek mellett sem-
miképpen sem elhanyagolható a jelen-
tős számú magyar vendégvadász eredmé-
nye. Ezt támasztja alá az is, hogy az idei 
még nem végleges megyei ranglista első 
öt legjobb bakja közül négyet magyar 
vadász ejtett el!

Ebben az évben megváltozott a tró-
feabírálat rendje, az elejtett nagyvad tró-
feáját minden esetben 30 napon belül 
kötelesek a vadászatra jogosultak a terüle-
ti bíráló bizottságnak bemutatni. Itt kell 
köszönetet mondanunk a megyében gaz-
dálkodó vadásztársaságoknak, mert az új 
rendhez gyorsan alkalmazkodtak és igye-
keznek betartani a határidőt.

A mellékelt táblázatban csak a lőtt 
őzbakok adatait tüntetjük fel, nem adtuk 
hozzá a gépjárműütközésekben és termé-
szetes módon elhullottak számát.

Az elmúlt években fokozatosan emel-
kedik a 200 gramm trófeasúly alatti 
bakok aránya a terítékben, ez idén az 
eddigi adatok alapján 17,4%. Számunk-
ra azt mutatja ez az adat, hogy a vadá-
szatra jogosultaknak fontos az őzzel való 
gazdálkodás, és törekszenek a gyenge 
képességű egyedek kiválogatására állo-
mányukból.

A terítékre került bakok döntő több-
sége a középkorosztályból származik. A 
klasszikus dogmáktól való eltérés jelzi, 
hogy a fiatalon még nem pontosan meg-
határozható képességű bakok megkapják 
a lehetőséget képességeik bizonyítására. 
Mutatja a vadászatra jogosultak követ-
kezetességét, hogy a középkorban 400 
gramm trófeatömeget el nem érő bako-

kat nagy mennyiségben hozzák teríték-
re. Szám szerint ez 2022-ben 566 db 
őzbakot jelent.

A trófeabírálaton bemutatott trófe-
ák közül 76 db kapott bronzérmet, 68 
db ezüstöt és 38 trófea érdemelt arany-
érmes minősítést. Az összesített érmes 
arány 9,52%. 

Megyénk megosztott az őz minősé-
gének tekintetében, a Bükkalja-Taktaközi 
Vadgazdálkodási Tájegység (205.) terüle-
tén a legjobb minőségű az őz állomá-
nyunk. E tájegységben egyben a legfon-
tosabb vadfaj a vadászatra jogosultak 
számára, ezeken a területeken a legfőbb 
bevételi forrást jelenti.

Az idei megyei rangsort mégis egy 
Nyéstán, az Aggtelek-Csereháti Tájegy-
ségben (204.) terítékre került őzbak veze-
ti, és a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokán az Ózdon, a Bükki Tájegységben 
(203.) lőtt bak foglalja el megérdemelt 
helyét.
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talán senkinek sem újdonság, Hogy az őzbak Vadászatok két csúcspont-
ja 2022-ben is az idény kezdetére és az üzekedésre estek. a borsod-aba-
új-zemplén megyei kormányHiVatal, mint területi Vadászati Hatóság által 
nyár Végéig elbírált 1911 db őzbak mintegy kétHarmadát ebben a két idő-
szakban Hozták terítékre.

Őzbak trófeasúly megoszlás

Trófeasúly (gramm) db %

150 alatt 161 8,5

150-200 167 8,9

200-250 313 16,8

250-300 435 23,3

300-350 342 18,2

350-400 238 12,7

400-450 125 6,6

450-500 53 2,9

500-550 31 1,7

550-600 8 0,5

600 felett 4 0,2
Összesen 1877 100,0

Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása

Korosztály db %

Fiatal (1-3 év) 537 28,6

Középkorú (4-5 év) 1074 57,2

Öreg (6 évtől) 266 14,2
Összesen 1877 100,0

Az Országos Trófeabíráló Testület-
nek felülbírálatra idén még nem kel-
lett őzbak trófeát bemutatnunk, de 
mint látható már nagyon közel áll-
tunk ehhez. A világ többi részétől elté-
rően Magyarországon a trófea értékét a 
tömege alapján számítjuk, valódi érté-
két mégis a Nemzetközi Vadászati és 
Vadvédelmi Tanács (C.I.C.) bírálati 
képlete alapján adjuk meg. Mindezek 
ellenére bár pontszámaik alapján nem 
fértek a legjobb öt közé, mindenképp 
szót érdemel a Szőke Tisza Vadász-
társaság területén terítékre hozott 618 
gramm trófeasúlyú bak, és a Király-
fácán Bérkilövő Vadásztársaságnál 
lőtt 633 grammos bak is, melyek szin-
tén aranyérmet érdemeltek. 
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Az idei év eddigi eredményei dicsé-
rik mind a vadászatra jogosultak, mind 
pedig a hivatásos vadászok kitartó, követ-
kezetes munkáját.

Összegezve, megyénk őzállománya 
nagy létszámú és közepes minőségű. Ez 
utóbbi mutató tekintetében nem helyén-
való az általánosítás, mert Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területe nagy, dombor-

Vadászterület IP Súly (gr) Érem

656400 Csereháti Aranyszarvas TVE. 159,48 634 A

656701 Monoki Nyírjes Vt. Egy. 157,68 579 A

650400 Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vt. 152,88 544 A

655400 Tiszaújvárosi Vt. 150,73 583 A

655200 Szőke Tisza Vt. 149,75 601 A

zata és élőhelyi adottságai változatosak, 
így a magasabb fekvésű, zárt erdei élőhe-
lyeken gyengébb, míg a síkvidéki mező-
gazdasági területeken erősebb testű és 
agancsú bakok nevelkednek.

Az idény végéig még további kb. 1000 
db őzbak trófeáját várjuk bírálatra bemu-
tatni, ez jelentős szám, éppen ezért az 
előbbiekben bemutatott összes táblá-

zat jelentősen át is rendeződhet, bár a 
korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az üzekedést követően a százalékos 
arányok jelentősen már nem változnak.

Takács Sándor

Az afrikai sertéspestis (ASP) vaddisz-
nókban történő 2018-as megjelenésével 
drasztikusan, mintegy 10%-ára lecsök-
kent az állomány létszáma gyakorlati-
lag egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. 

A vaddisznók megyénk egyes terüle-
tein a vírus jelenléte miatt szinte telje-
sen eltűntek, a korábbi szintű állomá-
nyok csak szigetszerűen fordulnak elő. 
Jelenleg 8 vadásztársaságról mondható 
el, hogy a területén nem mutatták még 
ki vaddisznókban az ASP vírusát, ezeknél 
a jogosultaknál a vaddisznó váltóvadnak 
számít.

2022-ben a vadászatra jogosultak által 
diagnosztikai céllal kilőtt vagy hullaként 
megtalált és megmintázott vaddisznók 
száma 1.264 db volt, amiből 65 db minta 
bizonyult pozitívnak. A jogosultak 280 
esetben kérelmezték az általuk kilőtt, 
kedvező vizsgálati eredményű vaddisz-
nók magánfogyasztását, a többi vaddisz-
nótestet gyűjtőhelyi leadással ártalmat-
lanították.

A vaddisznó-állomány csökkenésével 
a vírus jelenlétét sikerült ugyan korlátoz-
ni, de a betegség teljes felszámolása nem 
történt meg megyénkben: Ózd, Bogács, 
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asp HatékonyaBB felsZÁmolÁsa érdekéBen

Miskolc környékén minden hónapban 
lőnek ki ASP szempontjából pozitív vad-
disznókat.

Magyarország ASP felszámolásá-
ra vonatkozó mentesítési terve az állo-
mánygyérítési célú, diagnosztikai kilö-
vések végrehajtásához jogszabályban 
meghatározott személyek részére 
lehetővé teszi bizonyos speciális eszkö-
zök (pl. éjjellátó- és hőkamera céltáv-
cső) használatát. A cél ezzel az intézke-
déssel az, hogy a betegség megfékezése 
sikeres legyen és a teljes mentességet 
elérjük országos szinten. Ezért az élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős helyet-

tes államtitkár, országos főállatorvos úr 
ÉFHÁT/166/2022. számú körlevelével 
egyszerűsítette a vaddisznók diagnosz-
tikai célú kilövése során alkalmazott 
speciális eszközök (éjjellátó céltávcső 
és keresőtávcső, hőkamera céltávcső és 
keresőtávcső) használatát. Ezekhez az 
eszközökhöz a területileg illetékes állat-
egészségügyi hatósághoz történő beje-
lentés szükséges. A bejelentés alapján 
az eszközök és azok használóinak nyil-
vántartásba vételét a megyei állategész-
ségügyi hatóság végzi. Fontos változás, 
hogy a korábbi használók köre (táj-
egységi fővadászok, állami erdőgazda-
ságok szakszemélyzete és fegyveres tes-
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tületek tagjai) kibővült a vadászatra 
jogosultak alkalmazásában álló hiva-
tásos vadászokkal Magyarország tel-
jes területén valamennyi kockázati 
kategóriára kiterjedően.

Kivételes esetnek minősül a hang-
tompító használata, amelyhez az Orszá-
gos Járványvédelmi Központ (OJK) 
vezetőjének engedélye szükséges, 
amit elektronikus úton lehet kérvé-
nyezni az OJK-tól a megyei állategész-
ségügyi hatóság aktív közreműködésre 

kötelező határozatának csatolásával. 
A kérelem az alábbi linken elérhető 

és letölthető a Nébih honlapján:

https://portal.nebih.gov.hu/-/
hangtompito-hasznalat-kerelmezese-az-

asp-elleni-vedekezesben

A hangtompító használatára jogosult 
az OJK engedélyét követően, annak bir-
tokában kezdeményezheti az eszköz tar-
tásával, használatával kapcsolatos egyéb 
engedélyek kikérését a lakóhelye szerint 

illetékes megyei rendőr-főkapitányság-
nál.

Reméljük, hogy a bevezetett intézke-
dések beváltják a hozzájuk fűzött remé-
nyeket, és a vaddisznóállomány szinten 
tartásával, csökkentésével, a vadászatra 
jogosultak aktív közreműködésével fel-
számolhatjuk az ASP jelenlétét Magyar-
ország teljes területén!

Dr. Takács Edit
megyei főállatorvos

Július 29-én, a Magyar Közlöny 2022. 
évi 128. számában megjelent és augusz-
tus 1-jétől hatályos az agrárminisz-
ter 19/2022. (VII. 29.) AM rendelete, 
amely számos új szabályt tartalmaz úgy 
a vadásztanfolyamos képzésekre, mint a 
vizsgáztatásra vonatkozóan. 

A tanfolyamszervezőket érintő
főbb változások:

-  A képzéseket a korábbi 15 nap helyett 
8 nappal azok kezdete előtt, illetve 
a képzés során bekövetkező változá-
sokat haladéktalanul be kell jelente-
ni a hatóságnak (azaz az Agrárminisz-
tériumnak).

-  A jogszabály meghatározza a tanfo-
lyamszervező által a végzett résztve-
vőknek kiadott, a képzés teljesítéséről 
szóló, a vizsgára jelentkezéshez szük-
séges igazolás adattartalmát.

-  Vadgazdálkodással, vadászattal kap-
csolatos ismeretek oktatásához elmé-
leti tárgyaknál továbbra is felsőfokú 
szakirányú végzettség szükséges, a gya-
korlatiaknál azonban elég a középfo-
kú. Fontos változás, hogy a korábban 
felsőfokú vadgazdálkodási végzettség-
gel a teljes tanfolyam oktatható volt, 
azonban most meghatározásra került, 
hogy milyen ismereteket milyen vég-
zettséggel és milyen szakmai gyakor-
lattal rendelkező személy oktathat. 
Az elsősegély oktatása kivételével az 
oktatónak érvényes vadászjeggyel kell 
rendelkeznie.

-  Az új rendelet hatályba lépése előtt 
engedélyt kapott tanfolyamszerve-
zőknek 2022. végéig kell igazolniuk, 

hogy képzéseik oktatói megfelelnek 
a jogszabályban előírt feltételeknek.
 

A tanfolyamokat érintő főbb vál-
tozások:

-  A foglalkozások csak jelenléti okta-
tásban tarthatók meg. (Így az online 
oktatás lehetősége megszűnt).

-  A jogszabályalkotó egyértelműsítet-
te a tanórák időtartamát, amelyet 60 
percben határozott meg. A korábbi-
tól eltérően a tanfolyam időtartamá-
ra legalább 100 órát ír elő a rende-
let, tehát nincs felső korlát. Elméleti 
órából egy napon legfeljebb 8 tart-
ható.

-  A témakörök közé bekerültek a vad-
állományt fenyegető járványos vagy 
nagy gazdasági kárral járó állatbeteg-
ségek és az ellenük való védekezés 
alapvető járványvédelmi ismeretei.

-  A kizárólag vadászíjjal, ragadozó 
madárral vagy magyar agárral vadász-
ni kívánó hallgató a tanfolyamra 
jelentkezéskor írásban nyilatkozik, 
ha a gyakorlati lővizsgát nem kíván-
ja teljesíteni. A nyilatkozat tényét a 

tanfolyam teljesítéséről szóló igazo-
láson is rögzíteni kell.
 

A vizsgákat érintő főbb változások:

-  Mindenki csak a lakóhelye szerinti 
Vadászkamara területi szervezeténél 
vizsgázhat. Akinek korábban siker-
telen volt a vizsgája, nem abban a 
megyében van a lakóhelye, ahol vizs-
gázott, és még nem járt le a tanfolyam 
elvégzéséről szóló igazolás, az szept-
ember végéig vizsgázhat újra ugyanab-
ban a megyében. Azt követően a lakó-
helye szerinti vadászkamarai Területi 
Szervezetnél jelentkezhet vizsgára.

-  A vadászvizsga díja 20 ezerről 25 ezer 
forintra emelkedett. (A fegyverismeretre 
és -használatra vonatkozó, illetve a vadász-
íjász, solymász, agarász kiegészítő vizsga 
ára továbbra is a vizsgadíj 50%-a.)

-  Az elméleti vizsgarészen történő bukás 
esetén legfeljebb egy éven belül legfeljebb 
kétszer próbálkozhat újra a vizsgázó csak 
az elméleti vizsgarésszel, azt követően már 
a gyakorlati vizsgarészt (lővizsgát) is újra 
le kell tennie. Ahogy eddig is, a teljes vizs-
gadíjat kell megfizetni minden esetben. 
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Verseny és térségi VadÁsZnap - sÁtoraljaújHely

-  A gyakorlati (lőtéri) vizsgán a söré-
tes lövészetnél a korong kérése váll-
ból leengedett fegyverrel történik.

-  A vadászíjász, solymász és agarász 
kiegészítő vizsgákra a Vadászkamara 
központjánál kell jelentkezni (eddig ez 
a Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei 
Területi Szervezetének illetékessége volt). 
A vizsgákat a kamara központja által 
kijelölt területi szervezet rendezi meg.

-  A rendeletben módosult a vadászíjász 
és a solymász kiegészítő vizsga sza-
bályzata (utóbbiba beépült a természetvé-
delmi vizsga ismeretanyaga, így a további-
akban a solymászoknak nem kell külön 
természetvédelmi vizsgát tenniük), vala-
mint bekerült a jogszabályba az aga-
rász kiegészítő vizsga szabályzata is.

OMVK

Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ és a térség vad-
gazdálkodóinak együttműködésében 
2022. június 18-án immár 19. alkalom-
mal került megrendezésre a Nemzetkö-
zi Vad- és Halételfőző Verseny és Térsé-
gi Vadásznap. 

A rendezvény helyszínéül ezúttal a 
sátoraljaújhelyi Városliget szolgált, ahol 
az árnyékos helyeket elfoglaló több mint 
60 főzőcsapat adta meg a rendezvény 
alaphangulatát. A jókedvű, népes csa-
patok bográcsaiban készülő ételkülön-
legességek komoly feladat elé állították 

a Rédai Attila világbajnok aranyérmes 
mesterszakács vezette zsűrit. A hagyo-
mányokhoz híven a szervezők ezúttal 
is gondoskodtak arról, hogy a rendez-
vény helyszínére látogatókat színvonalas 
programok szórakoztassák. A színpadon 
mazsorettek, operett énekesek, táncosok 
léptek fel, de volt „Hungarikum hangsze-
rek koncertje” is. Ferencz Gábor láncfű-
részes fafaragó és Bódis Gergely László 
solymász különleges bemutatóira szin-
tén sokan voltak kíváncsiak.

A gyerekeket bábszínház, játszóház és 
vadászgörény simogató várta, a sztárven-
dégek ezúttal Korda György és Balázs 
Klári voltak, műsorukat követően került 

sor a nagy izgalommal várt eredmény-
hirdetésre. A díjak átadását követően 
Vágó Piros, a rendezvény háziasszo-
nya felkonferálta a rendezvény utolsó 
fellépőjét, a Zempléni PolgáRock Zene-
kart, akik ezúttal Fehér Lili énekessel 
léptek színpadra. 

A jó hangulatú esemény résztvevői 
egyöntetűen azt mondták: jövőre talál-
kozunk a jubiláló  XX. Nemzetközi Vad- 
és Halételfőző Verseny és Megyei Vadász-
nap rendezvényen!

Molnár Levente
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sZerZődéses HatÁrVadÁsZ képZésre

Az általános rendőrségi feladatok ellá-
tására létrehozott szerv Bács-Kiskun, 
Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam 
sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, 
amely eredményes teljesítése a Rendőr-
ségnél szerződéses határvadász beosztás 
betöltésére jogosít.

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 
A jelentkezést elektronikus úton 

hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus 
levelezési címre, postai úton a Készen-
léti Rendőrség elérhetőségeinek egyikére 
szükséges megküldened, továbbá szemé-
lyesen is leadhatod a rendőri szerveink 
bármelyikénél.

Kérjük, hogy az elektronikus levél 
tárgyában vagy a borítékon tüntesd fel: 
„Szerződéses határvadász képzés”.

A képzés tervezett helyszínei: 
Készenléti Rendőrség Bács-Kis-

kun Megyei Határvadász Század 
elhelyezési körlete. Cím: 6400 Kis-
kunhalas, Mártírok útja 31.

Készenléti Rendőrség Csongrád-
Csanád Megyei Határvadász Század 
elhelyezési körlete. Cím: 6725 Szeged, 
Laktanya utca 16.

Készenléti Rendőrség Békés 
Megyei Határvadász Század elhe-
lyezési körlete. Cím: 4408 Orosháza, 
Gyopárosi út 1.

Készenléti Rendőrség Hajdú-
Bihar Megyei Határvadász Század 
elhelyezési körlete. Cím: 4033 Deb-
recen, Sámsoni út 147-149.

Készenléti Rendőrség Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Határvadász 
Század elhelyezési körlete. Cím: 4300 
Nyírbátor, Bocskai út 2-4.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ Rendőrképző Akadémia 
Járőrképző Tagozat Szeged Határ-
rendészeti Oktatóbázisa. Cím: 6728 
Szeged, Bajai út 14.

A fenti helyszíneken túl a Készenlé-
ti Rendőrség rendelkezésre álló objek-
tumaiban

A képzésre történő jelentkezés a köz-
zététel napjától folyamatos.

A képzések gördülő rendszerben, üte-
mezetten indulnak a szerződéses határ-
vadász létszám feltöltéséig, amelyet a 
Rendőrség ingyenesen biztosít.
A képzés időtartama:
160 óra (4 hét) 
Jelentkezési feltételek: 
-  magyar állampolgárság
-  jelentkezési életkor: 18-55 élet-

év (még be nem töltött 55. 
életév),

-  büntetlen előélet,
-  cselekvőképesség,
-  legalább alapfokú iskolai vég-

zettségről (8 évfolyam sikeres 
elvégzéséről) kiállított bizo-
nyítvány, - egészségi, fizikai, 
pszichológiai alkalmasság.
 A felvételi döntésre az 

egészségi, fizikai és pszicholó-
giai alkal masságvizsgálatok, 
valamint az életvitel ellenőr-
zés eredménye alapján kerül 
sor.

A jelentkezési lap és annak 

mellékletei a Rendőrség www.police.hu 
honlapján a (https://www.police.hu/hu/
szerzodeses-hatarvadasz-kepzes) érhetők 
el.

Munkatársaink hétköznapokon hiva-
tali munkaidőben adnak tájékoztatást 
az alábbi elérhetőségeken a szerződéses 
határvadász képzésről.

 Hétfőtől csütörtökig:
7.30-tól 16.00-ig 

Pénteken: 7.30-tól 13.30-ig
személyesen a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Humánigazgatási

Szolgálatánál
(Miskolc, Zsolcai kapu 32.), vagy a 
46/514-500-as telefonszám 22-18-

as mellékén, illetve 
e-mailben:

VanyoG@borsod.police.hu címen.

A FŐZŐVERSENY DÍJAZOTTJAI VAD- ÉS HALÉTEL KATEGÓRIÁBAN

I. HALÁSZCSÁRDA – SÁTORALJAÚJHELY • Töltött káposzta vaddisznócombból szőlőlevélbe töltve

II. ZEMPLÉNI SPARTACUS VADÁSZTÁRSASÁG • Őzragu leves

III. AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁJEGYSÉGI FŐVADÁSZOK • Szarvas steak grillezett zöldségekkel
és erdei gombaszósszal

Különdíjasok: IFJÚ VADÁSZ POLGÁRI TÁRSULÁS – SZEPSI • Borzpörkölt

LUCI FERI KUKTÁI – HEJŐBÁBA • Gyöngytyúkleves. Fácán találkozása fürjecskékkel tölgyfakorongon,
mézes dióval töltött almával és vörös áfonyával töltött körtével

Erdei gombás aszalt áfonyás vadragu diós metélttel
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2022. július 16-án, a Makkoshotykai 
Rendezvénycentrum és környezete adott 
otthont a Zempléni Hubertus Vadász-
társaság családi napjának.

Az esemény a vadászkürt hívogató 
szavát követően ünnepi beszédekkel 
kezdődött.  Ezek után kitüntetéseket 
vehettek át az arra érdemes vadásztársak: 
Kertész László, ifj. Kertész László, 
Koronky Levente és Fazekas László.

A családi nap hivatalos eseménye után 
megkezdődtek a szórakoztató progra-
mok kicsiknek és nagyoknak. A részt-
vevő hölgyek, urak és gyermekek légpus-
ka lövészeten, íjászaton és rajzversenyen 
vehettek részt.

Amíg mindenki megtalálta a számá-
ra megfelelő szórakozást a Vt. konyhá-
jában szorgos kezek készítették az ebé-
det, amelynek elfogyasztása után került 
sor a versenyszámok értékelésére, a díjak 
átadására.

Az egész napos program során a részt-
vevők felelevenítették a régi emlékeket, 
vadászélményeket, vicces, megélt törté-
neteket. A jelenlévő vadászokkal együtt, 
120 fő érezte jól magát a szép időben, 
a jó levegőn, jó társaságban.

Fazekas László

A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói 
Tábor a Dél-Zempléni Vadásztársaság-
gal közös szervezésben, 2022. júliusának 
közepén megtartotta a nyolcadik ifjúsá-
gi vadásztáborát Baskón, a Dél-Zemplén 
szívében megbúvó, alig 100 lelket szám-
láló, csendes zsákfaluban. 

Az idei évben is szép számban vet-
tek részt a táborban 10 és 16 év közöt-
ti gyermekek, akik közül páran már a 
sokadik Baskói Vadásztábort tudhatják 
maguk mögött, de ennek ellenére ők 
sem unatkoztak.  

Vasárnaptól szombatig tartó táborunk-
ban, a gyerekeknek vadászattal és termé-
szettel kapcsolatos előadásokat és foglalko-
zásokat tartottak előadóink. Megtisztelte 
táborunkat Varró Zoltán, aki a trófeabí-
rálatról és a hazánkban fellelhető ragado-
zókról mesélt. A Debreceni Koronglövő 
Egyesület képviseletében fegyverismere-
ti előadást és légpuskalövészetet tartott 
Szabó János. Idén is lezajlott az elmarad-
hatatlan Diana Nap, ahol a megyei Vadász-
hölgy Klub tagjai játékos erdei vetélkedőt 
tartottak és finomabbnál finomabb étele-
ket sütöttek-főztek. Balóné Jutka tábor-

vezető segítségével a vadászíjászat lehető-
ségeivel ismerkedhettek meg a gyerekek, 
majd a gyakorlatban sajátíthatták el az íjá-
szat tudományát. Csopják Judit egészség-
ügyi szaktanár, aki a tábor egyik felügyelője 
és a Diana Vadászhölgy Klub tagja, első-
segélynyújtó előadást tartott, kifejezetten 
a vadászbalesetekkel kapcsolatban. A ter-
mészetes erdei anyagokat felhasználó kre-
atív foglalkozást Kállai Attila képzőmű-
vész tartotta, a tábor másik felügyelőjeként. 
Jómagam a hazai vadászható nagyvadfa-
jokat és a baskói Kőrös-hegyi Fogadó-
ban található trófeákat, preparátumokat 
mutattam be a gyerekeknek. 

A sokszínű előadások mellett gyalog-
túráztunk, kreatív foglalkozás keretein 

belül szélcsengőket gyártottunk, ZIL 
túráztunk, forrásból ittunk, szalonnát 
sütöttünk, airsoftoztunk, többféle lab-
dás sportban megmérkőztünk és nagyo-
kat nevettünk. Minden alkonyatkor lehe-
tőség nyílt a résztvevők számára, hogy 
a Dél-Zempléni Vadásztársaság lelkes 
vadászaival közösen vadlesen vehesse-
nek részt. Idén pompás teríték készült, 
ahol helyet kapott 3 őzbak és 1 mére-
tes vaddisznó kan. A terítékkészítésben 
a táborlakók aktívan részt vettek, amely 
felett megismerhették az elejtett vadnak 
járó ünnepi tiszteletadás hagyományait. 

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

Hegedűs Viktória
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I. HIVATÁSOS VADÁSZOK
ESZKÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATA

A Vadászkamara Elnöksége június 
28-án meghozta a szükséges, támoga-
tó döntést a pályázati kiírás előkészített 
tervezetéről, így ezt követően elindulha-
tott az érdekképviselet civil szervezetek 
vadőreit támogató kezdeményezése. A 
pályázatokat a kamara megyei Terüle-
ti Szervezeteihez 2022. július 1-jétől 
augusztus 31-éig adhatták be az egye-
sületi formában működő vadászat-
ra jogosultak. Az anyagok beszerzésé-
re 2023. február 28-áig lesz lehetőség. 

A Vadászkamara hivatásos vadászon-
ként bruttó 200 000 forinttal segíti a hiva-
tásos vadászok felszerelésének beszerzését.

A 26 különböző eszköz megvásár-
lására igényelhető, utófinanszírozott for-
mában biztosított támogatás vissza nem 
térítendő, a minimális önrész 30%. A for-
ráselosztás elvéből kifolyólag forráshiány 
nem alakult ki, minden arra jogosult – 
aki helyesen pályázott – támogatást nyert.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – 
országos szinten is egyedülállóan – 97 
vadgazdálkodó adta be támogatási igé-
nyét. Mindössze 7 vadásztársaság nem 
élt a lehetőséggel, így az országos átlag-
tól jóval magasabb, 93,3%-os igénylési 

II. HIVATÁSOS VADÁSZOK FEGY-
VEREINEK VIZSGÁZTATÁSA

A hivatásos vadászok szolgálati 
vadászlőfegyvereinek időszakos műszaki 
vizsgáztatási kötelezettségének a lőfegy-
verekről és lőszerekről szóló 2004. évi 
XXIV. törvény 2.§ 46. pontja értelmé-
ben, vadászlőfegyver a vadvédelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló törvény szerint vadászatra használha-
tó lőfegyver.

A fegyverek, lövőkészülékek, vala-
mint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 
31/2006. (VI.1.) GMK rendelet 7.§ (1) 
bekezdés a) pontja alapján a tanúsítvány-
ban megadott érvényességi határidő lejárata-
kor, de legalább tízévenként időszakos vizs-
gálatra kell bemutatni a már használatban 
lévő az Ftv. 2.§ 51. pontjában meghatározott 
(működőképes) fegyvert – a Korm. r. 38.§ (1) 
bekezdés g) pontja alapján, a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével.

(2) Ismételt vizsgálatra be kell mutatni a 
fegyvert a Korm. r. 15.§ (4) bekezdés b) pont-
ja szerinti javítást, illetve c) pontja szerinti 
fődarabcserét, valamint a teherviselő elemén, 
az elsütő- és biztosító szerkezetén végrehajtott 
módosítást vagy helyreállítást követően azon-
nal, valamint megszerzése esetén – a megszer-
zés előtt 60 napon belül -, ha az nem rendel-
kezik érvényes tanúsítvánnyal.

(3) A már használatban lévő vadász- és 
sportlőfegyverek az időszakos vizsgálat alól 
mentesek, ezen lőfegyvereket a (2) bekezdés-
ben meghatározott esetekben kell vizsgálat-
ra bemutatni.

Az Ftv. hivatkozott értelmező rendel-
kezése – valamint azzal összhangban az 
R. – a vadászlőfegyver fogalmát a vadvé-
delemről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló törvény szerint vadá-
szatra használható lőfegyverként hatá-
rozza meg, tekintet nélkül a tartás céljára, 
illetve a tartás meglétét igazoló hatósá-
gi igazolványban megjelölt jogcímre. A 
vadászlőfegyver fogalmának az Ftv.-ben 
és ezáltal az R.-ben ily módon történő 
megjelenése azt fejezi ki, hogy az R. 7.§ 
(3) bekezdésében főszabályként a már 
használatban lévő vadászlőfegyverek 
műszaki vizsga alóli mentességét biz-

tosító rendelkezése – egyetértve a 
megkeresésben foglaltakkal – vala-
mennyi vadászlőfegyver, ideértve a 
hivatásos vadászok szolgálati vadász-
lőfegyvereire is vonatkozik.

Az Vtv.-ben rögzített vadászat fogal-
mára, továbbá arra figyelemmel, hogy a 
Vtv. kivételi szabályként a hivatásos vadá-
szok számára – kegyelemlövés céljából 
– a vadelejtéséhez (vadászat), vadászati 
eszközként a maroklőfegyver használa-
tát is lehetővé teszi, ezért ezen jellegű 
lőfegyverek az Ftv. 2.§ 46. pontjában 
meghatározott vadászlőfegyver fogalom-
ba beletartoznak.

arány valósult meg. Az igényelt támogatás 
28.662.603 Ft volt, melyhez 16.258.193 
Ft önrészt társítottak. A beszerzett eszkö-
zök között a spektív, a kereső hőkamera, 
a vadkamerák és az akkumulátoros kézi-
szerszámok voltak a legnépszerűbbek.

Minden pályázat a kiírásnak megfele-
lő volt, így a teljes összeggel, 28,6 millió 
forinttal tudta segíteni kamarai szerveze-
tünk a megyei vadásztársaságokat, illet-
ve azok szakszemélyzetét.

Mindezekből következik, hogy a már 
használatban lévő (sport)vadász lőfegy-
verek mellett, a használatban lévő szolgá-
lati vadászlőfegyverek – ideértve a hivatá-
sos vadászok által kegyelemlövés céljából 
használt maroklőfegyvereket is – mente-
sek az időszakos műszaki vizsgálat alól, 
amely fegyvereket az R. 7.§ (2) bekezdésé-
ben meghatározott esetekben szükséges 
csak kötelezően vizsgálatra bemutatni.

III. HIVATÁSOS VADÁSZOK 
TOVÁBBKÉPZÉSE, VERSENYE

2022. június 8-án Szerencsen, a 
Rákóczi vár színháztermében Hivatá-
sos vadász továbbképzést szervezett az 
Országos Magyar Vadászkamara Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Területi Szerve-
zete. 

A továbbképzésen szó esett a 
ragadozómadár mérgezésekről és 
megyénket egyre jobban érintő nagyra-
gadozó problémákról is. Az előadásokat 
követően hivatásos vadász verseny elővá-
logatóra került sor elméleti, írásbeli fel-
adatokból. Az itt öt legjobb eredményt 
elért versenyző, június 15-én Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megyében, egy „térségi” 
versenyen mérte össze tudását a szabol-
csi és hajdú-bihari kollégákkal.

A megmérettetésen több kilométe-
res pályán, különféle állomásokon kel-
lett tanúbizonyságot tenniük felkészült-
ségükről a versenyzőknek. Volt kürtjel, 
koponya, mag, vadkár felismerés, lőszer 
és fafaj ismeret, asztali és terepi trófea-
bírálat, csapdahasználat és természete-
sen lövészet versenyszám is, kisgolyós 
és sörétes fegyverrel. 

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

Megyei versenyzőink eredményei:
I. helyezett: Gál István (Hegyalja Vad-

gazdálkodók Vadászegyesülete)
II. helyezett: Varga László (Martonyi 

és Vidéke Vt.)
III. helyezett: Drótár László 

(Tiszamenti Gazdák VE.)

IV. helyezett:  Takács Ádám (Szeren-
csi Mezőgazdasági ZRt.)

V. helyezett:  Ajtay Sándor (Monoki 
Nyírjes Vt.)

Gál István, mint első helyezést elért 
megyei versenyzőnk képviselte Borsod-

Abaúj-Zemplén megyét a Hivatásos 
Vadászok Országos szakmai megmé-
rettetésen, a Somogy megyei Barcs-
Középrigócon. 

Ezúton is őszintén gratulálunk a ver-
senyzőknek szakmai felkészültségükhöz, 
rátermettségükhöz!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megyei Vadászkamara együttműködési megállapodást 
kötött két magánegészségügyi intézménnyel, az MRC-Radiológiai Kft-vel, valamint az AA-Med Kft-
vel. A megállapodások alapján mindkét intézmény a megyei vadászok, valamint közeli hozzátarto-
zói részére magán-egészségügyi szolgáltatásokat kínál Miskolc településen. A vadászjegy fel-
mutatásával az összes aktuális szakrendelési árból 10% kedvezményt biztosítanak. A mindenkor 
érvényes árlista az alábbi honlapokon tekinthető meg: www.macroklinika.hu • www.aa-med.hu

Magánegészségügyi szolgáltatás!

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

Kosztra Csaba (EdElény) 20/512-6515 • lEsKó tibor (MisKolC) 30/922-4042 

• MihóK istván (sárospataK) 70/772-7481 • ruszinKoviCs FErEnC (FElsőva-

dász) 70/261-4021 • szabó ádáM (szögligEt) 30/986-2556 • szabon gábor 

(bánhorváti) 30/995-5095

www.borsodivadasz.hu
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HOZZÁVALÓK:
szarVasragu:

• 60-80 dkg szarvas gulyáshús, közepesen kockázva (vaddisznóból is kiváló) • 
30 dkg répa • 1 fej vöröshagyma • 10 dkg savanyított gyöngyhagyma • 20 dkg 
burgonya • 3 szár zeller • 1 db kápia paprika • 15 dkg laskagomba • 7 dl marha-
hús alaplé • 4 dl barnasör • 2 evőkanál Gyógyfű vargányagombás vadragu fűszer-
keverék • 2 db babérlevél • só, bors ízlés szerint • 2 evőkanál napraforgóolaj
tejszínes zellerpüré:

• 3 közepes zellergumó • 10 dkg vaj • 1 dl tejszín • só, bors, szerecsendió 
ízlés szerint
szarVasragu készítése:

• Olajon megforgatjuk az ecetes hagymát, a cikkekre vágott vöröshagymát, a vas-
tagabb karikákra vágott répát, gombát, majd hozzá adjuk a kockákra vágott papri-
kát és a burgonyát, fűszerezzük a vargányagombás fűszerkeverékkel és a babérlevél-
lel majd felöntjük az alaplével és a sörrel. Amikor a zöldséges alap forrásban van 
hozzáadjuk a kockázott szarvashúst és zsírpapírral lefedve 180°C-ra előmelegített 
sütőbe tesszük. 1 óra elteltével a zsírpapírt eltávolítjuk és további 1 órán keresz-
tül sütjük. Amikor a hús megpuhult egytálételként vagy körettel fogyaszthatjuk.
zellerpüré készítése:

• A meghámozott zellergumókat apró kockára vágjuk és forrásban lévő vízben 
puhára főzzük. A puhára főtt zellerről leöntjük a vizet és hozzáadjuk a vajat és a langyos tejszínt, majd összetörjük burgo-
nyanyomóval. A krémesebb állag eléréséért használhatunk turmixgépet. A pürét ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, valamint 
szerecsendiót is adhatunk hozzá.

Barna sörrel sült sZarVasragu

megyei koronglöVő Verseny
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A NYÁR FOLYAMÁN LEZAJLOTT A 
MEGYEI VADÁSZKAMARAI SZER-
VEZETüNK ÁLTAL SZERVEZETT 
HÁROMFORDULÓS KORONGLÖ-
VŐ VERSENY. 

A versenyen egyéni és csapatverseny is 
lebonyolításra került, melyen saját sörétes 
fegyverrel, és max. 2.5 mm-es sörétnagy-
ságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját 
lőszerrel lehetett részt venni. A pontokat 
versenyenként az 50 korongból elért ered-
ményük alapján kapták a versenyzők, úgy, 
hogy a három fordulóból a két legjobb 
eredmény számított bele a pontversenybe. 

Csapatverseny:

I. helyezett: Grube csapata (Tóth 
Ferenc, Lesovics József, Pokornyik 
László, Tóth Gergely)

II.  helyezett: Északerdő    ZRt . (Rimaszécsi 
László, Kiss Gábor, Suhaj István)

III. helyezett: Tiszamentiek (Porkoláb 
Gábor, Bazsó Áron, Méder Gábor)

Név Hercegkút Nagybarca Pálháza
Össz.pont

(legjobb 2 eredmény)
Helyezés

Tóth Ferenc 10 10 9 20 I. hely
Rimaszécsi László 9 4 10 19 II. hely
Kiss Gábor 7 2 8 15 III. hely
Lesovics József 5 8 4 13 IV. hely
Tóth Gergely 6 1 6 12 V. hely
Porkoláb Gábor 5 6 - 11 VI. hely
Galambos Kálmán - 9 - 9 VII. hely
Pokornyik László 8 - 1 9 VIII. hely
Bazsó Áron 2 7 - 9 IX. hely
Takács Sándor 3 5 - 8 X. hely

Az első 10 egyéni helyezett:
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BükkZsérci fakitermelő Verseny
és térségi VadÁsZnap
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az éVek óta megszokott nyárVégi káni-
kulában, 11 csapattal és Hamisítat-
lan bükkzsérci Hangulatban zajlott 
le augusztus 27-én a stiHl orszá-
gos fakitermelő bajnokság idei utol-
só regionális fordulója. 

A főzőversennyel, koncertekkel, 
trófeabemutatókkal, kutyás programmal 
fűszerezett bükkzsérci esemény szakmai 
versenye a szereléssel kezdődött délelőtt 
10 órakor. A program a szerelést köve-
tően a kombinált versenyszámmal foly-
tatódott, ahol a sportolóknak döntés-
ben, kombinált vágásban, gallyazásban, 
hossztolásban, darabolásban, hasításban 
és sarangolásban kellett megmutatniuk 
szakmai tudásukat. A csata 5 pályán két 
fordulóban, 3-3 körben zajlott, ami egy 
STIHL Timbersports bemutatóval, és a 
Bükkzsércen szintén hagyományosnak 
számító fejszés rönkátvágással végződött. 

Mindent összevetve az utolsó regio-
nális forduló sok izgalmat hozott, és a 
mezőny profizmusát bizonyította, hogy 

a hibapontok különbsége az első és utol-
só csapat között mindössze 6 volt, tehát 
az időfaktornak nagyon komoly szerepe 
lett a kialakult végeredményben. 

A versenyt végül Máté Viktor, Kiss 
Attila, Pankotai Zoltán, Merucza Géza 
összeállítású Északerdő 100+ nyerte 

meg. A második helyen az Egererdő 
Zrt. Mátrai Csapata végzett, míg a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
szintén egy Északerdő Zrt. által támo-
gatott négyes állhatott fel, az Északer-
dő-Encsitűz.

Erdő-Mező
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selejteZZünk - kicsit mÁsképp
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Minél többet nézegetjük a bikáink 
– egyre beszédesebb – hullott agancs-
sorozatait, annál inkább rájövünk arra, 
hogy vajmi keveset értünk hozzá… De 
nem csak Mi, hanem az eddig kialakí-
tott „selejtezési elvek” is… 

Főleg azok, amik a gyerekkora vonat-
koznak. Hat-hét évesen már megmutat-
ja a bika, mit tud, mit tudhat, viszont a 
három-négy-ötéves korban – a megszo-
kott regula szerint – lelőtt villások és 
meghagyott koronások között viszont 
van baj…

Ugyanis, ha végig nézünk egy-egy saját 
sorozatunkat, bizony rájöhetünk, hogy 
van olyan bika, ami harmadik agancsnak 
– sőt, akár már másodiknak is – koro-
nát hoz, aztán nem lesz belőle később 
semmi, és van az, amelyik még öt-hatéve-
sen is villát rak, aztán „bolondul meg”, 
és hozza a sokágú koronát és nagy agan-
csot…

Két példát szeretnék mutatni hozzá, 
két „saját” – névvel is rendelkező – bikánk-
kal. Hívjuk őket „Befeléállókoronájú”-
nak, valamint a „Nagytizenkettes”-nek. 
Az előbbi már harmadik agancsként 
kihozta a pudvás hármas koronáját, más-
fél kilós szárakkal – mindennemű selejte-
zési elv szerint is -3 pontos lett volna, ha 
akkor elesik, vártunk is tőle mi is nagy 
dolgokat. Aztán elhagyott még két soro-
zatnyi agancsot a következő két évben, 
és egyszerűen nem nőtt. A töve vastag-
szik, az agancs érik, de évente éppenhogy 
hoz száranként tíz dekát. Hétéves korá-
ra mondtuk azt, hogy behozzuk, szin-
te semmit nem fejlődött négyéves korá-
tól addig...

A másik oldali példaként ott van a 
„Nagytizenkettes”! Négyéves korában 
villás volt; szembevillás. Mindenféle 
vadászati fórumon, ha „megjelenik” egy 
fiatal szembevillás bika (akár terítékfo-
tón, akár „élő” képen), a megnyilvánulók 
nagy része azonnal azt hangoztatja, hogy 
bizony a „szembevillásság” selejtezési ok, 
azonnal be kell hozni a területről! És 
valóban… a berögzött selejtezési regulák 
szerint, ha ebben a korban elesett volna, 
bírálaton a kutya sem kérdezte volna az 
embertől, hogy ezt miért is kellett elgán-
csolni… Aztán mi lett belőle? A követ-
kező évben kapta a ”Nagytizenkettes” 
nevet, ugyanis a villáiból nagy hármas 
koronát alakított, alatta nagy, érettlen 
középággal, és ötévesen átlépi a hatki-

lós súlyt. Aztán a következő években 
bizony hozta a tőle „elvárt” tendenciát, 
mi szerint évente több, mint egy kilót 
rak a korábbiakhoz, és óvatosan növel-
geti az ágai számát is… Legutóbbi hul-
lajtásai alapján ott tartott, hogy nyolc-
évesen kilenc kilós páratlan tizenhatos 
volt, úgyhogy igencsak jó úton halad…

A fenti két bikán kívül még – aho-
gyan említettem is – súlyos oldalakon 
keresztül lehetne beszélni a „besült” 
koronásokról, melyek nyolc-tízéves 
korukra sem érték el a hat kilót (én 
csak „törpéknek” hívom őket), nameg 
olyan villásokról, melyek csak ötödik, 
vagy hatodik agancs környékén kezdtek 
„megbokrosodni”, több ágú koronát 
alakítani, de róluk esetleg majd más-
kor még beszélgetünk. Lassan jó lenne 
most már levonni valamiféle konzek-
venciát, hogy mire is akartam kilyukad-
ni itt a halálraítélt koronásokkal, meg 
az egekig magasztalt villásokkal… Még-
hozzá olyan konzekvenciát, ami nem 
csak rájuk érvényes, hanem általános-
ságban is lehetne rá támaszkodni… A 
„tutit” leírni biztos, hogy nem lehet, 
hisz mindig is lesz egy-egy példány, ami 
ellene megy a világnak, viszont az biz-
tos, hogy van egy-két szempont, ami a 
„kímélendőkben” ott van közös vonás-
nak, talán ezekre lehetne támaszkodni…

A Befeléállókoronájú, aki négyéves kora után szinte semmit nem nőtt, pedig a megszokott
regulák alapján minden tehetsége megvolt hozzá.

A Nagytizenkettes, aki szembevillásként indult, és ki tudja, hogy hol a vége….
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A legelső, ami biztos; az a nagy- 
és érettlen középág! Mindegy, hogy a 
bikánk villás, vagy koronás (vagy éppen 
még három- négyévesen dárdás), de a 
hosszú, pudvás középág intő jel kell, 
hogy legyen. A következő dolog pedig, 
amit eddig alapul vettünk, és a középág-
gal kombinálva szerintem szépen lehet 
használni, hogy meghúzunk egy vonalat, 
egy képzeletbeli „átlagvonalat”, mely az 
állományunk nagyságát jelenti trófeasúly 
tekintetében. Ez pedig nagyjából ott van, 
hogy ahány éves a bika, annyi kiló kell, 
hogy legyen. Szóval amelyik bika élet-
kora meghaladja az agancsának a súlyát, 
azt már be lehet hozni. Amelyik annyi 
kiló, ahány éves, vagy éppenséggel több, 
akkor az kint hagyandó. Ugyebár, ha 
azt nézzük, hogy van egy ötéves ötki-
lós bikánk, aztán évente hozzárak szá-
ranként fél-fél kilót (ami egy normálisan 
elvárható növekedési tendencia), akkor 
nem kell hozzá nagy matematikusnak 
lennünk, hogy ez a bika, ha eléri az öreg-
kort, akkor bizony tízkiló feletti trófea-
tömeget kell, hogy produkáljon. Ellen-
ben, ha korábban „megérik”, és mondjuk 
a középkor végén meghaladja a kora a 
trófeatömegét, ráadásul az ágak „ereje”, 
ágvégek készsége, színe, gyöngyözöttsé-
ge is azt mutatja, hogy „kész” az agancs, 

a többéVnyi kiHagyás után ismételten 
megrendezésre kerülő VaV (Vadászku-
tyák Vadászati alkalmassági Vizsgá-
ja) teljesítménybírói képzésen ez éVben 
megyénk képViselői is részt Vettek.

Az augusztus 8-12. között, Baranya 
megyében megrendezésre kerülő intenzív 
képzés napi rutinja szerint délelőttönként 
a bírói tevékenységhez szükséges elméle-
ti ismereteket tanulmányozhatták a részt-
vevők, délutánonként pedig a gyakorlati 
képzések keretein belül a négy fő vizsga-
irány (apróvadas, utánkereső, vaddisznós 
és kotorékos) valós szituációkon keresz-
tüli megismerésére fektették a hangsúlyt.

A tanfolyamot országos szinten 
összesen 29-en teljesítették eredmé-
nyesen. Megyénkből négyen, név sze-
rint Zsilinszki Ágnes, Nagy Rebeka, 
Szakál Szilárd és Mida Gábor zár-
ták sikerrel. Számukra a vizsga befeje-
zése még nem jelenti automatikusan a 

Egy megöregedett gyenge koronás.

és nyolc-kilenc évesen csak hat- hétki-
ló környékén mozog, akkor azt bátran 
elejthetjük…

Természetesen ezen fentebbi sorok 
egy konkrét állományra vonatkoznak, 
lehet az országban, sőt a megyében is 
olyan tájegység, ahol ez az „átlagvonal” 
esetleg egy kilóval a kor alatt, vagy éppen 
felette van, ezt mindenkinek magának 
kell tudnia. De az biztos, hogyha egy 

állományból az átlagostól gyengébbeket 
szelektáljuk, azzal az állomány javulását 
segítjük elő…

Persze, ha mindezen okosságokhoz 
nincsenek rendes fényviszonyok a bírá-
latkor, vagy éppen a kormeghatározás 
nem volt a helyén, akkor bukott min-
den, de egy-egy tévedés mindig ott van, 
hisz emberből vagyunk…

Juhász Ferenc

sorszámozott VAV bírói igazolvány és 
a bélyegző kiállítását, hanem további, 
a vonatkozó szabályzatban meghatáro-
zott segédbírói és kutyavezetői feltéte-

leknek is meg kell felelniük a teljes érté-
kű bírói szerep elnyeréséhez.

Mida Gábor

VaV Bírói képZés
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Vadász hírmondó

ésZakerdő Zrt. Xii. „trófea mustrÁja”
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2022-ben is 
megrendezi az erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban esett szarvasbikái-
nak trófea kiállítását.  A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ Zrt. Bekénypusztai 
Turisztikai Látogatóközpont Ideje: 2022. október 21. (péntek) 10.00 
órától. A kiállítás nyilvános, 10-12 óráig minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 
2022-ben terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előzetesen 
Szentléleki Tibor, vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével egyeztetni 
szíveskedjen. (tel.:46 /501-510)


