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MEGHÍVÓ
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE ÉS

A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

2016. MÁJUS 28-ÁN
930 ÓRAKOR KEZDŐDŐ, MISKOLCON, A DIÓSGYŐRI VÁRBAN

MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
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PROGRAMOK:
HUBERTUS-ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET * ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK * KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA *
ÚJ VADÁSZOK AVATÁSA * VADÁSZKÜRTÖSÖK MŰSORA * KULTURÁLIS MŰSOROK * VADÁSZKUTYA BEMUTATÓ *
VADÁSZ ÍJÁSZ BEMUTATÓ * SOLYMÁSZBEMUTATÓ * GYERMEKMŰSOROK * HAGYOMÁNYŐRZŐK BEMUTATÓJA *

VADÁSZTÁRSASÁGI TALÁLKOZÓ * VADÉTELFŐZŐ VERSENY * DEMJÉN KONCERT

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:
VADÁSZATI ÉS TRÓFEAKIÁLLÍTÁS * FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS, VÁSÁR * KÖNYVBEMUTATÓ, VÁSÁR

VADÁSZATI CIKKEK ÁRUSÍTÁSA * GYERMEK KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

EGYÉB VADÁSZATI RENDEZVÉNYEK MEGYÉNKBEN:

- május 21. szombat FÜZÉRRADVÁNY, Térségi vadásznap és vadételfőző verseny
- június 18. szombat SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM, Térségi vadásznap és Nemzetközi vad- és halételfőző verseny

- augusztus 27. szombat BÜKKZSÉRC, Regionális vadásznap és favágóverseny
- szeptember vége – október eleje ÓZD, VAdász-REndőr TALálkozó (VARETAL)

A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

930 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
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VADÁSZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁNAK RENDJE
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1.
A vadászterület határaira vonatkozó-

an az utolsó üzemtervi év (a legtöbb 
vadászatra jogosult esetében 2016.) már-
cius 31-ig a vadászati hatóság ajánlást 
tett közzé, amely tartalmazta a vadász-
terület térképi megjelölését is a szomszé-
dos területekkel együtt. Ezen ajánlás a 
www.borsodivadasz.hu honlapon jelen-
leg is elérhető.

2.
Az ajánlásban érintett, kijelölt vadász-

terület földtulajdonosai május 15-ig 
módosító javaslatot tehettek a vadász-
terület határaira, vagy új vadászterület 
kialakítására.

Ez a módosító javaslat legalább 300 ha 
egybefüggő, vadászterületnek minősülő 
(Vtv. 8.§ és 19§.(2)) területre vonatkoz-
hatott. A módosításban szereplő terület 
1/3 része más földtulajdonos tulajdo-
nában is lehetett! (Vagyis a módosítást 
benyújtóknak az érintett terület legalább 
2/3-ával rendelkezniük kellett.)

3.
A módosító javaslat befogadásáról 

– amennyiben azt érvényesnek nyilvá-
nította – a vadászati hatóság 10 napon 
belül döntést hoz. Amennyiben nincs 
módosítási igény, úgy a vadászati ható-
ság megállapítja a vadászterület határát.

4.
Amennyiben a módosító javaslatok a 

vadászterületek átfedésére irányulnak, a 
vadászati hatóság július 15-éig egyez-

tetést tart az érintettekkel az átfedésre 
vonatkozó területre. Az egyeztetésen az 
érvényes módosító javaslatot benyúj-
tó földtulajdonosok közös képviselő-
je és a javaslattal érintett vadászterüle-
tek földtulajdonosi képviselői vehetnek 
részt. Ha az érvényes módosító javaslat-
tal érintett földtulajdonos a képviseleté-
ről nem a közös képviselő útján kíván 
gondoskodni, az egyeztetésen személye-
sen is részt vehet.

Eredményes egyeztetés esetén a vadá-
szati hatóság a kialakult egyezséget hatá-
rozatba foglalja és megállapítja a vadász-
terület határait. Ha nincs egyezség, a 
vadászati hatóság hivatalból jelöli ki a 
határokat.

5.
A vadászterület határait megállapító 

határozat ellen fellebbezést lehet benyúj-
tani, de ezzel nem élhet az, aki nem tett 
módosító javaslatot, vagy aki az egyezte-
tésen neki felróható okból nem vett részt.

6.
A tulajdonosi gyűlés csak a vadász-

terület határát megállapító határozat 
jogerőre emelkedését követően hívható 
össze! A tulajdonosi gyűlést a vadász-
terület összes tulajdonosának tulaj-
doni hányada arányában számított 
1/5-öde kezdeményezheti!

Az összehívást a vadászati hatóság és 
az érintett önkormányzatok hirdetőtáb-
láin kell 30 napra közzé tenni – amibe a 
kifüggesztés és a levétel napja nem szá-
mít bele – úgy, hogy azt a gyűlés előtti 

napon lehet levenni. A kifüggesztésnek 
valamennyi hirdetőtáblán azonos napon 
és tartalommal kell megtörténnie és tar-
talmaznia kell a gyűlés időpontját, hely-
színét, napirendjét, a vadászterület térké-
pét és a képviselet szabályait.

7.
A gyűlésen a megjelent vagy a képvi-

seletről gondoskodó földtulajdonosok 
vagy képviselőik szavazattöbbséggel 
határoznak. A meg nem jelent tulajdo-
nosoknak – ha nem adtak képviseletükre 
másnak meghatalmazást – nincs képvi-
seletük; sem a jegyző, sem a TAB nem 
képviseli a távolmaradó tulajdonosokat.

8.
A tulajdonosi gyűlés a Vtv. 12. § (1) 

bekezdésben foglalt kérdésekben (kép-
viselet formája és a képviselő személye, 
vadászterület egyesítése, szétválása vagy 
egyezséggel történő módosítása, vala-
mint a vadászati jog hasznosításának 
módja és feltételei) hoznak határozatot.

Társult vadászati jog esetén csak 
haszonbérlet útján hasznosítható a vadá-
szati jog, vagyis a földtulajdonosok is 
csak egyesület vagy gazdasági társaság 
formájában gyakorolhatják vadászati 
jogukat. A gyűlés dönt a haszonbérle-
ti díj mértékéről is, viszont újdonság a 
törvényben, hogy a vad elől kerítéssel 
tartósan elzárt mezőgazdasági művelési 
ágba vont ingatlan után haszonbérleti 
díj nem szedhető.

További fontos változás, hogy nem 
lehet a tulajdonosi közösség képviselője 
az a személy, aki annál a vadászatra jogo-
sultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel 
a tulajdonosi közösség a vadászterület 
vadászati jogára haszonbérleti szerző-
dést köt.

A MÓDOSÍTOTT VADÁSZATI TÖRVÉNY SZERINT 2016. JANUÁR 1-JÉN LÉPETT HATÁLYBA A KÖVET-
KEZŐ ÜZEMTERVI CIKLUSBAN (2017-2037) MŰKÖDŐ VADÁSZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA VONAT-
KOZÓ SZABÁLYOZÁS. ÍME, A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK!

VADÁSZTÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY
A vadásztársaságok, mint civil szervezetek, egyesületi for-

mában működnek. A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
egyértelműen meghatározta, hogy a civil szervezetek a Ptk. 
2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladé-
kot kaptak arra, hogy alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez 
igazítsák, működésüket annak hatálya alá helyezzék. A kétéves 
határidő 2016. március 15-ével járt volna le.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-én tájé-
koztatta a kormányt arról, hogy 81 000 magyarországi civil 
szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a még nem hajtotta 
végre az előírt változtatásokat, aminek eredményeként 2016. 
március 15-e után a kötelezettségüknek eleget nem tevő szer-

vezetek működése jogellenessé vált volna. Minderre tekintettel 
az Országgyűlés a 2016. március 15-ei határidőt 1 évvel meg-
hosszabbította 2017. március 15-éig. Ez az egyéves hosz-
szabbítás rendkívül méltányos döntés volt, hiszen 2 év már 
idáig is rendelkezésére állt az egyesületeknek. 

Nyomatékosan felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, 
hogy ezen módosított határidőben biztosított lehetőség-
gel élve, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, 
mert ha ezt is elmulasztják, az illetékes törvényszék 
a nyilvántartásból törölni fogja a mulasztó vadásztár-
saságot!
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Jubileumot ünnepelt a putnok térségi 
vadásztársadalom, hiszen 10. alkalom-
mal került megrendezésre a Gömör 
Expo társrendezvényeként a Nemzet-
közi Gömöri vadásznap.

A hagyományokhoz híven a szom-
bati rendezvény mellett természetesen 
nem maradhatott el a péntektől vasárna-
pig, három napon keresztül nyitva tartó 
vadászati és trófeakiállítás sem, mely idén 
ásványkiállítással, valamint hüllőkiállí-
tással is kiegészült.

 
A vadásznapi program a Bükki Kür-

tösök üdvözlő szignáljával vette kez-
detét, amely alatt, állva tisztelegtek a 
megjelentek a vadászok zászlaja és a 
terítéken fekvő őzbak előtt. Ezután 
Hubertus Ökumenikus istentisztelet, 
majd az ünnepélyes köszöntők, üdvöz-
lések következtek.

Az ünnepi beszédekben többen 
külön kihangsúlyozták, ahogyan a vad, 
úgy a vadászok barátsága sem ismeri az 
országok határait. Szépen példázza ezt a 
találkozó is, amelynek immáron hagyo-
mányai vannak, és szépen példázza az 
egyre erősödő kapcsolat is a szlovák és 
a magyar vadászok között.

 
A nemzetközi vadásznap mindezeken 

túl alkalmat adott arra is, hogy jutalma-
kat, kitüntetéseket adjanak át a vadgaz-
dálkodás, természetvédelem terén elért 
vadászok munkájának elismeréseként. 

Ezen alkalomkor Nimród vadászérmet 
Majoros László és Frantisek Szőllős, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadá-
szatáért érdemérem kitüntetést Bolyki 
Géza, Hubertus kereszt arany foko-
zatú kitüntetést Zilahi Ilona és Stajz 
István vehettek át.

 
A délutáni műsorok során a szín-

padon Peter Sramek műsorát és Nótár 
Mary szereplésével egy nagy gömöri lag-
zit hallhattak, láthattak a vendégek.

Emellett a sportpályán fogathajtó 
verseny és vadászkutya bemutató zaj-

lott, miközben a bográcsoknál szorgos-
kodó szakácsok már a vadételfőző ver-
seny eredményhirdetésére vártak, mely 
a nap záróeseménye volt.

 
S hogy valamennyi étek jól sikerült, 

annak bizonysága volt, hogy a délutáni 
órákban már kóstoló sem maradt egyik-
ből sem. Maradt viszont „záróráig” a 
jókedv, a vidámság, a szlovák-magyar 
vadászok közös nótázása, mely remél-
hetően jövőre is szerepel majd a nem-
zetközi vadásznap programjában.

Tóth Á. Dénes
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Bizonyára nem csak én alszom rosz-
szul, vadászatra keserű szájízzel gon-
dolva, hogyha nem éppen a tervezett 
módon „sikerült” a vadászatunk; a 
nagy kan helyett termetes kocát, búzá-
ban süldő helyett szoptatós anyadisz-
nót hoztunk terítékre. Megesik, meges-
het mindenkivel. 

Aki keveset vadászik, annak azért, aki 
többet, annak pedig a nagy számok tör-
vénye alapján bele-bele csúszik egy-egy 
nem kívánt egyed a teríték-nyilvántartá-
sába. Mielőtt bárkinek ökölbe szorul-
na a talpa – nem a kocák kíméletéről, 
azok örökös óvásáról szeretnék szólni, 
hisz mindenki tudja, látja, hogy bizony 
őket is „szabályozni” kell (az majdan 
egy másik téma legyen, hogy mikor és 
hogyan), sokkal inkább arra szeretnék 
kilyukadni, hogy a terepen – élesben – 
miként lehet megkülönböztetni egyes 
korosztályokat, ivarokat. 

Kezdjük is mindjárt a vadászév ele-
jén, tél végén – tavaszvárás idején.  Már 
most leszögezem, hogy az én értékren-
demben a disznó korosztályát nem a 
súlya, hanem a tényleges kora határoz-
za meg. Így, ha malacról beszélek, akkor 
egy évesnél fiatalabb – legyen az akár 
negyven kiló is ősszel – ha süldőt emle-
getek, akkor az egy évesnél idősebb – 
úgy mondjuk, hogy „tavalyi születésű” – 
de még két évesnél fiatalabb egyedekről 
beszélek – legyen akár tizennyolc, akár 
ötvenöt kiló – a többi „öregebb” az kan 
vagy koca. Ha pedig súlyokat emlegetek, 
akkor zsigerelt súlyról, és „tisztességes” 
hegyvidéki-erdei disznókról, nem pedig 
alföldi százhektáros kukoricában nevel-
kedett mocsári szörnyetegekről beszélek. 

Szóval ott tartottunk, hogy a tél végét 
koptatjuk. Az igazat megvallva ilyenkor 
a legokosabb pihentetni a disznóinkat, 
a téli hajtásoknak vége, komoly vadkár 
még nem fenyeget, kukoricavetésig meg-
érdemelnek egy kis nyugalmat (meghá-
lálják!). De ha mégis disznó után szán-
dékoznánk menni, akkor azt javaslom, 
mindenképpen tűzzük ki célul, hogy 
kizárólag akkor sütjük el a fegyverünk, 
ha olyan disznó áll előttünk, amit kere-
sünk. Mit is keressünk? A szőrváltás még 
nem lehet a segítségünkre, mindenki a 
kopott téli ruháját nyűvi. A pénisztasak/
pamacs/cseki – ki hogyan nevezi (én az 

utóbbit szoktam) sem mindig „tiszta”, 
hisz mindenki látott már kocát, aminek 
éppen a hasa közepén volt egy forgó 
(vesztére…). Az előző évi malacok (már 
nevezhetjük őket süldőnek) – normális 
esetben többen kóborolnak együtt – a 
maguk húsz-harminc kilójával (tizenöt-
től hatvanig), „gyerek arcukkal” könnye-
dén felismerhetőek. Nagyobb disznónál 
mindenképpen figyelni kell a disznó 
mozgását, alakját, az összbenyomást. A 
kan eleje erősebb, marja magas, a meden-
céje felett is erősebb a sörte (kétpúpú). 
A koca – ha nem éppen a fialóvacokban 
vajúdik – akkor nagy valószínűséggel ő 
is egyedül fog megjelenni a szórón így 
malacozás idején. Ha egyes nagy disz-
nó van előttünk, keressük a szájában 
az agyarat, keressük a csekit, ha háttal 

süldők, és a fiatal – 2-3 éves – kanok 
vedlenek, veszik fel könnyű ezüstszürke 
nyári ruhájukat. Aztán az öregebb kanok 
gyorsan – nagyjából két hetes csúszás-
sal – követik a többieket. A (malacos)
kocák még rongyosan, félig meddig ved-
letten terelgetik kis családjukat. A süldők 
vagy a saját kis csapatukban (általában 
alomtestvérek), vagy visszatérve anyjuk-
hoz alkotnak laza köteléket, komolyabb 
állománynál jellemző, hogy több koca 
azévi és tavalyi malacaikkal együtt alkot 
népesebb kondákat. Egy-egy ilyen konda 
megfigyelésénél nagyon jól lehet „gya-
korolni” a nemek és korosztályok meg-
különböztetését. A kocák szervezete az 
utódnevelés, a szoptatás köré helyezi a 
hangsúlyt, így a vedlésben elmaradnak, 
ellentétben a süldőkétől, akik szépen 

van, akkor a combjai között domboro-
dó heréket! Ha ezeket nem látjuk, és 
neadjisten’ kissé csüngőhasúnak is tűnik, 
akkor felejtsük el a lövést, mert bizto-
sak lehetünk benne, hogy vemhes kocá-
val van dolgunk. Ha a koca már mala-
cozás után van (az első napokban még 
a vacokban hagyja az aprónépet), akkor 
már látni kell a duzzadt, lógó csecseit is. 

Nyár elején, május-júniusban – és 
most leginkább ez érdekel bennünket - 
már figyelhetjük a szőrváltást is, bár sok-
szor éppen emiatt szokták a legnagyobb 
meglepetések érni az embert. Általában 
június első felében a legjobban alkalmaz-
ható a szürke/nem szürke kérdés; de ki 
is a szürke, meg ki nem? Legelőször a 

kivedlettek már. Így tehát a kondákban 
talpig szőrös „fekete” disznók általában 
a kocák, a szép „csupasz” ezüstszürkék 
pedig a süldők. De mint írottam feljebb 
ezen jeleket inkább csak útmutatónak, 
„első körös szűrűnek” kell venni, mert 
találkozhatunk már május végén is jó 
kondiban levő kivedlett malacos kocá-
val, meg júniusban „szőrös” süldővel. A 
testméret egy-egy fiatalabb koca, és egy-
egy jobban fejlett süldő között nem lehet 
mérvadó, mindkettő negyven és hatvan 
kiló között van normális esetben. 

Mindenképpen f igyeljük a hasuk 
alját, a kocáknál egyértelműen látni lehet 
a lógó emlőket, az emsesüldőnél ezek 
nem látszanak, a kansüldőnél messzi-
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!ről virít a pénisztasak. Ha valaki napvi-
lágon futna össze olyan kondával, ami-
ben kocák és süldők is vannak, és nem 
a mindenáron lőni akarás vezérli, akkor 
érdemes figyelni a disznók fejét, az „arc-
formáját”. A süldőnek a feje, arca „gye-
rek”, olyan, mint egy nagy malacé, a 
koca feje „komor”, orra hosszabb, „arca” 
karakteresebb. Nem egyszer voltam már 
én is olyan helyzetben, hogy nagyobb 
takarásban (magas fűben, búzában) az 
egyedüli(nek vélt), vagy akár kondá-
ban tartózkodó disznót első ránézésre 
elkönyveltem süldőnek, de az „arca” nem 
tetszett, nem a megszokott „gyerek arc” 
volt, és további hosszas távcsövezgetés 
után előbújtak a kiszopott emlők, vagy 
éppen vinnyantott egy malac a gazosból. 

Tényleg, „vinnyantás”! Például ha 
lesen ülünk (mondjuk búzatábla mel-
lett), a legelső dolog, ami a nyári éjsza-
kán segít a bírálatban, a hangok! A 
malaczsongás már messziről hallatszik, 
korábban a fülünkhöz ér, mint a lépteik 
zaja. Ha meghallottuk a malacok sival-
kodását, akkor maximum süldőlövésben 
reménykedhetünk. Hogyha népes disz-
nócsapat szállta meg előttünk a búza-
táblát, akkor jöhet a holdvilágban (vagy 
fegyverlámpával) a szürke és fekete „sakk-
játszma”, de amint azt feljebb is emlí-
tettem, nem kizárt, hogy esetleg a szür-
ke süldő(nek vélt disznó) nem egy jobb 
kondiban levő kivedlett koca lesz, mire 
terítékre hozzuk. 

Aztán, ha langyos júniusi éjszakán 
néhány ágroppanás, halk nesz után ter-
metes ezüstszürke disznó jelenik meg a 
búzatábla szélében, akkor joggal dob-
banhat meg a szívünk, jó eséllyel a kere-
sett kanunk teszi tiszteletét előttünk. Ha 
napvilágon hozna össze jószerencsénk az 
áhított remetével, a testalkata – magas 
marja, busa feje, a hasa alján tisztán lát-
szó „cseki”, combjai között domborodó 
heréi, szája szélét kifordító agyarai köny-
nyedén elárulhatják, hogy „ki” áll előt-
tünk. Aztán, ha ezen jegyek hiányában, 
vagy nem egyértelműen felismerése miatt 
mégsem nyúltunk fegyverünkhöz, és egy 
fiatalabb – 2-3 éves – kant engedtünk 
tovább, azon cseppet sem bánkódjuk, 
mert – ha mindenki úgy akarja – talán 
pár év múlva igazi komoly agyarpárral 
ajándékozhat meg bennünket.

Fordul az idő kereke, nyár végén, 
kukorica mellett várjuk a disznókat. A 
koncepció hasonló az előzőhöz – talán 
okosabbak lettek a disznóink – csak a 

szürke-fekete „sakkjátszma” éppenség-
gel megfordult. Július végétől, augusz-
tus elejétől már a süldők, kanok erőtel-
jesen elkezdik növeszteni a téli szőrüket 
– így pl. a fegyverlámpa fényében – ők 
tűnnek feketének, míg a kocák – mivel 
már jó esetben nem szoptatnak – szerve-
zete kezdi utolérni magát, szépen kived-
lenek, emlőik felszáradnak, kondijuk is 
megjavul. Sok embert lepett már meg 
az augusztusi éjszakában lőtt „nagy szür-
ke” disznó, amely a lövés után hirtelen 
kocává változott.

Október - novemberre a kocák tel-
jesen felzárkóznak mind szőrváltásban, 
mind kondiban a többiekhez, sőt ez 
utóbbiban talán túl is szárnyalják őket. 
Az azévi malacaink is „vaddisznó színű-
ek” már, jó esetben a súlyuk harminc kiló 
körül mozog. A tavalyi süldők „megko-
molyodtak”, hatvan kiló környékén kel-
lene lenniük, közülük a második éves 
kanokat a nagy kocák már nem tűrik meg 
a kondában, így ők külön kisebb csa-
patban, esetleg egyedül próbálnak sze-
rencsét. Jó esetben ebben az időszakban 
kezdődik a búgás, ami eltarthat egészen 
januárig is, így egy-egy konda környé-
kén érdemesebb komolyabban is szét-
nézni, hátha csatlakozott az „apjok” a 
társasághoz...

Aztán ha valaki csúnyán nézne rám, 
mert számára úgy tűnt ez a papírra vetett 
néhány bötű’, hogy a kocáinkat akarom 
védeni ebben a vadkárra éhes világban, az 
higgye el nekem, nem ez volt a fő célom, 
hiszen tudnak ők vigyázni magukra az 

én óvó szavaim nélkül is. Ellenben, ha 
csak néhány embernek is „bele ültettem 
a bogarat a fülébe”, és a tavaszi cserke-
lésén keresni fogja a kondában a „gye-
rekarcú” disznót, vagy az előhasi kocát 
elengedte a májusi nagy fűben, mert vala-
mi „nem stimmelt” körülötte, akkor már 
megérte…!

Juhász Ferenc

UTÁNKERESÉST
VÁLLALNAK

CSONTOS BÉLA (TELKIBÁNYA)
30/854-73-91

ERDŐS TAMÁS (RÉPÁSHUTA)
20/926-10-86

KACZÚR ANDRÁS (TOLCSVA)
30/263-55-08

KOSZTRA CSABA (EDELÉNY)
20/512-6515

LESKÓ TIBOR (MISKOLC)
30/922-4042

MIHÓK ISTVÁN (SÁROSPATAK)
70/772-7481

MONOSTORI BALÁZS (NAGYBARCA)
30/699-3418

NÉMETH SZABOLCS (MÉRA)
20/3162-522

RUSZINKOVICS FERENC

(FELSŐVADÁSZ)
70/261-40-21

SZABÓ ÁDÁM (SZÖGLIGET)
30/986-2556

SZABON GÁBOR (BÁNHORVÁTI)
30/9955-095
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A vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló 1996. évi LV. 
törvény 72. § (1) bekezdése meghatározza: „Vadászlőfegyver-
rel, vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a 
vadat minden kétséget kizárólag felismerte és a lövéssel mások 
életét, testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszé-
lyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját 
és a becsapódás helyét.” 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelettel 67. § (4) 
bekezdés kimondja: „A jogosult évente legalább egy alka-
lommal köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra 
vonatkozó szabályokról; erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
vadászatvezető, illetve egyéni vadászat esetén a kísérő köteles 
a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tarta-
ni, amit a résztvevők aláírásukkal igazolnak”.

Legfontosabb szabályok:
1.  Ellenőrizd fegyveredet! Töltetlen fegyver nincs! Aki vadász-

lőfegyvert vesz a kezébe köteles nyomban meggyőződni 
arról, hogy a fegyver nincs-e töltött állapotban!

2. Csak kijelölt helyedet elfoglalva, illetve a vadászat meg-
kezdésekor tölts és töltés előtt ellenőrizd, hogy nincs-e 
idegen anyag a csőben!

3. Vadászaton, lövés előtt mérlegelni kell a többi vadász és a 
hajtók helyzetét, valamint a lövedék röppályájának való-
színű irányát és végét.

4. Csak akkor lőj az engedélyezett lőirányba, ha minden 
kétséget kizáróan felismerted a vadászható vadat, mások 
testi épségét és vagyonbiztonságát nem veszélyezteted!

5. A vadászlőfegyvert csak közvetlenül lövés előtt szabad 
tűzkész állapotba hozni. A golyós vadászlőfegyver elsütő 
billentyűje csak a lövés előtt állítható gyorsítottra. Ha a 
lövés elmarad, a vadászlőfegyvert azonnal el kell zárni, a 
gyorsítót pedig eredeti állapotba kell helyezni.

6. Apróvad vadászaton különösen vigyázz a lövés leadásakor 
a minimum 45 fokos szögre, ne „léniázz”, ne „zsákolj”, 
a hajtás befejezése előtt ne lőj befelé, vedd figyelembe a 
sörét veszélyességi távolságát, amely .... mm x100 m.

7. Tilos a vadászlőfegyver hatótávolságán belül lakott hely, 
közforgalmú út irányába dombélről völgy felé vagy völgy-
ből gerincélre lőni. 

8. A vadászlőfegyvert terepakadályokon történő áthaladások 
megkezdése előtt, magasles létra használata előtt, a fegy-
ver meghibásodásakor, a vadászat során tartott szünetek-
ben, valamint a vadászat befejezésekor előbb ki kell ürí-
teni, és annak kiürített állapotát a többi vadász számára 
is láthatóvá tenni.

9. Sörétes billenőcsövű vadászlőfegyver töltetlen állapotban 
megtörve, golyós vadászlőfegyver üresen és fesztelenített, 
„lazított” zárt dugattyús állapotban hordható. 

A JOGSZABÁLYOK ÖNMAGUKBAN NEM JELENTENEK BIZTOSÍTÉKOT A BALESETEK CSÖKKENTÉSÉRE, CSAK MEGTEREMTIK AZ ADOTT 
TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGOS GYAKORLÁSÁNAK KERETEIT. A BALESETEK JOBBÁRA A SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL, EMBERI 
MULASZTÁSBÓL ADÓDNAK. 

10. A vadászlőfegyver még töltetlen állapotban sem fordít-
ható ember irányába. 

11. Töltött vadászlőfegyver biztosítva felfelé – vállon, 
hordszíjját fogva, vagy kézben tartva – hordható. A töl-
tött biztosított, vadászlőfegyvert csőtorkolattal felfelé két 
kézben kell tartani.

12. Tilos az éberséget, a figyelmet, az akaraterőt hátrányo-
san befolyásoló szerek, gyógyszerek, továbbá szeszesital 
hatása alatt vadászlőfegyvert viselni, használni.

13. A vizsgát tett, kellő önfegyelemmel bíró vadásztól elvár-
ható — és el is kell várni — hogy a vad faját, ivarát, sőt 
korcsoportját, trófeás vad esetén a trófea paramétereit is 
felismerje. 

14. Ne feledd, erdőn-mezőn nem csak vadász tartózkodhat, 
s a kilőtt lövedék több kilométerre is veszélyt jelenthet! 

15. Magatartásod legyen fegyelmezett, öltözéked és felszerelé-
sed vadászhoz illő, viselkedésed etikus, tartsd be a vadá-
szat rendjére vonatkozó szabályokat!

Bogacskó József

FIGYELEM!!!

A Vadászati törvény 
tavaly elfogadott módo-
sítása több adminiszt-
rációs teher mellett az 
egyéni lőjegyzéket is 

eltörli, azonban ez csak 
a 2017-2018-as vadásza-

ti évtől, tehát 2017. már-
cius 1-től szűnik meg! 
Ennek megfelelően azt 
2017. február 28-áig 

kötelező vezetni!
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ÉV FÁJA, ÉV MADARA 2016-BAN
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A klímaviszonyok átalakulásá-
nak a hatására negyedére csökkent az 
encephalitis vírusos megbetegedések 
száma, ugyanakkor átvették a helyét a 
Lyme-baktériumok. A Lyme ellen azon-
ban nincs védőoltás, ezért fontos az inno-
vatív védelem.

Néhány friss szám és adat a kullan-
csok és a kullancsok okozta fertőzések 
világából:
–  A kullancsok nagyjából 50 százaléka 

fertőző.
–  A fertőző kullancsok 95 százaléka a 

Lyme valamelyik kórokozójával fer-
tőzi áldozatát, továbbá fontos tény, 
hogy a Lyme-betegek mintegy fele 

produkálja a kokárda alakú bőrpírt, 
míg közel 40 százaléka idegrendsze-
ri és a többi csupán ízületi kórképe-
ket alakít ki.

Éppen ezért könnyen ellenőrizhető, 
bő öltözetben tartózkodjunk a szabad-
ban, s gyakran tartsunk „kullancsvizitet”, 
továbbá alkalmazzunk valamilyen riasz-
tó terméket. A kullancs bőrből való eltá-
volítására sok hibás népi módszer él a 
köztudatban. Sajnos minden hagyomá-
nyos módszer (zsírral bekenés, csipesszel 
kicsavarás stb.) a kullancs fuldoklását és 
gyötrését célozza, aminek következtében 
kínjában, kórokozót tartalmazó nyálat 
köphet áldozatába. A kullancsok eltá-

volítására jelenleg az un. „kullancs-
eltávolító” kanál alkalmazható leg-
jobban, mely országszerte kapható a 
patikákban. 

A MEZEI SZIL

A mezei szil a rózsavirágúak rendjébe, 
ezen belül a szilfafélék családjába tarto-
zó faj. Elsősorban ligeterdőkben, nyir-
kos, olykor elárasztott, tápanyagban és 
bázisokban gazdag talajokon él, de más 
erdőkben, erdőszéleken, réteken és lege-
lőkön is előfordul.

20-30 méter magas lombhullató fa. 
Koronája igen változatos, a típusnál 
többnyire meglehetősen keskeny és 
magasan boltozatos, sokszor azonban 
szabálytalan. A kéreg barnásszürke, hosz-

szú, igen mély barázdákkal és dombo-
rú bordákkal. A vesszők olykor vastag 
paralécesek. A 6-10 centiméter hosszú 
és mintegy 5-8 centiméter széles levelek 
változó alakúak, túlnyomórészt fordított 
tojásdadok vagy hosszúkásak, kihegye-
zettek és feltűnően ferde vállúak, szélük 
kétszer fogazott, fonákjuk az érzugok-
ban szakállszőrös, felső oldaluk többnyi-
re kopasz és fényes sötétzöld színű. Virág-
zási ideje március-április között van.

A HARIS

Fürjszerű megjelenésű, de annál 
nagyobb, körülbelül balkáni gerle 
méretű, 27¬-30 cm-es testhosszú madár 
(német neve, a „Wachtelkönig”, „fürj-
király”-t jelent). Feje közepesen nagy, 
csőre vaskos, erőteljes, függőleges ék 
alakú. Farka rövid, alig lóg túl a szárny-
tollak csúcsán, és mivel színezete meg-
egyezik a hátéval, úgy tűnik, mintha a 
madárnak nem is lenne farka. Lábai és 
ujjai a test méretéhez képest hosszúak 
és erőteljesek. A tojásból kikelő fiatalok 
koromfeketék.

Alapvetően a magasabb, sűrűbb 
növényzetű nedves rétek, kaszálók, 
folyómenti területek és tóparti laposok 
madara. Különösen kedveli az olyan 
magasfüvű üde gyepeket, melyeket 
kisebb-nagyobb bokorcsoportok tarkí-
tanak. Csapadékosabb években belvizes 

területeken ott is költhet, ahol egyéb-
ként nem fordul elő, illetve megfelelő 
élőhely hiányában szántók növénykultú-
ráiban is fészkelhet. Nem ragaszkodik a 
sík vidéki élőhelyekhez, hegyvidéki réte-
ken is költ. Vonulási időben árokparto-
kon, a mezőgazdasági táblákat szegélye-
ző gazosokban, szántóföldi kultúrákban 
is előfordul.

Becslések szerint a hazai költőál-
lomány 500-2000 pár között inga-
dozik. Élőhelyigénye miatt a magyar 
fészkelőállomány zöme a Bodrogköz-
ben él.

A mezei szil a rózsavirágúak rendjébe
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Az Országos Magyar Vadászkama-
ra április 7-én, Tatán megtartott kül-
döttközgyűlését dr. Jámbor László, az 
OMVK elnöke vezette le. A napiren-
di pontok ismertetése után szóban egé-
szítette ki a szervezet elnökségének írá-
sos beszámolóját. Emlékeztetett, hogy 
2014. július 20-án az újonnan megvá-
lasztott elnökség hét pontban foglalta 
össze célkitűzéseit a következő időszak-
ra, amelyekből heteken belül az utolsó 
is teljesülhet.

* Feladatként határozták meg a Vadá-
szati törvény módosításának szor-
galmazását és elősegítését. A jogsza-
bály módosítását 2015. november 17-én 
fogadta el az Országgyűlés, és az új sza-
bályozás a korábbi években lefolytatott 
belső szakmai egyeztetéseken megfogal-
mazott többségi akaratot tükrözte. A 
Vtv. módosításának középpontjában a 
vadgazdálkodás, a vad védelmének erő-
sítése állt, ami nagy előrelépésként érté-
kelhető. Az új előírások jogi hátteret 
teremtenek a szakmai munka számára: 
egyebek mellett a tájegységi vadgazdál-
kodás, a hivatásos vadászok státuszá-
nak megerősítése, a vadászatra jogo-
sultak szakmai vezetőitől megkövetelt 
kötelező szakmai végzettség, a trófeabí-
rálat reformja, a vadkármegelőzés szabá-
lyozása mind az előrelépést, a fejlődést 
szolgálják. Az OMVK feladata, hogy a 
szakmai garanciákat kihasználva olyan 
vadgazdálkodást alakítson ki Magyar-
országon, amely a következő 20 évben 
költségtakarékos és színvonalas vadásza-
ti lehetőségeket biztosít.

* Külön cél volt a hivatásos vadá-
szok státuszának megerősítése. Ezen a 
területen jóval többet sikerült elérni a ter-
vezettnél, fogalmazott az OMVK elnö-
ke. Jelenleg folyamatban van az ajánlott 
bértábla kiadása, az új szolgálati szabály-
zat hozzáigazítása a módosult jogszabá-
lyi környezethez és az egységes tovább-
képzési rendszer kialakítása, amely a 
2017/2018-as vadászati évtől lehet hatá-
lyos. A Vtv. végrehajtási rendelete előír-
hatja majd a szolgálati egyenruha vise-
lését (és annak biztosítását a vadászatra 
jogosult számára). Ami pedig minden-
nél fontosabb: a törvény értelmében egy 
hivatásos vadász a jövőben csak egy vadá-
szatra jogosultnál dolgozhat, méghozzá 
főállásban.

* Feladat volt az OMVK központi 
apparátusa szervezeti és működési 
szabályzatának megalkotása. Ez még 
2014-ben megtörtént.

* Az Elnökség úgy határozott, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a PR- 
és kommunikációs tevékenységre. Az 
ehhez kapcsolódó feladatokat egy külön 
munkatárs látja el 2015. februárja óta, 
és komoly eredmények könyvelhetők el 
ezen a területen. 

* A kötelező vadászkamarai tagság 
visszaállítását súlyponti kérdésként érté-
kelte az elnökség 2014-ben. Ez heteken 
belül megvalósulhat, miután az Ország-
gyűlés áprilisi programjában szerepel a 
Vadászkamarai törvény módosítása, amely 
egyéni képviselői indítványként kerülhet 
a honatyák elé. Erre azért van szükség, 
mert az új Vtv. az OMVK hatáskörébe 
utalja a külföldi bérvadászok vadászati 
engedélyének kiadását, és ezt a feladatot 
– amely egyébként többletbevételt is fog 
jelenteni – a kamarai törvényben is rög-
zíteni kell. Miután a régi Alkotmánnyal 
szemben Magyarország új Alaptörvényé-
vel már nem ellentétes a tagság kötelezővé 
tétele, most lehetőség nyílik a visszaállítás-
ra. Ezt az Elnökség egyhangúlag támogat-
ja és szorgalmazza. Korábban felmerült, 
hogy a törvény további két módosítást is 
tartalmazhatna: megszűntethetné a Terü-
leti Szervezetek jogi önállóságát, illetve 
a megyei titkárok tisztségviselői státuszát 
oly módon, hogy határozatlan idejű mun-
kaviszonyban lássák el munkakörüket. Ezt 
a két kezdeményezést azonban az Elnök-
ség nem támogatta.

* Az Elnökség két éve úgy döntött, 
hogy el kell készülnie egy vadkár-pro-
tokollnak, amely egyértelműen szabá-
lyozza a vadkárfelmérést. A Vtv. erről a 
problémakörről egyértelműen rendelke-
zik, a protokollt a vhr. későbbi módo-
sítása tartalmazza majd, amely egyben 
a vadkárszakértők kötelező végzettségét 
is meghatározza, ily módon komplex 
formában szabályozza a problémakört.

*Az OMVK kitüntetési rendszerének 
módosítását többször szorgalmazta a 
tagság az utóbbi években. Ezzel össze-
függésben a jelen küldöttközgyűlés sza-
vazta meg egy új kitüntetés, a „A Vadász-
kamara Érdemérme” alapítását.

* Dr. Jámbor László felhívta a figyel-
met arra, hogy a Vtv. és a vhr. komoly 

szankciókat helyez kilátásba az előírá-
sok be nem tartása esetén, és a jövőben 
az ellenőrzésekre a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt fektetnek. Ebben szerepük lesz 
a tájegységi fővadászoknak is, akiknek fő 
feladatuk a vadászatra jogosultak munká-
jának segítése, de emellett figyelniük kell 
arra is, hogy a vadgazdálkodók betartsák 
a jogszabályokat és az etikai előírásokat 
is. Hangsúlyozta: a jogkövető és etikus 
vadászoknak, vadászatra jogosultaknak 
nincs mitől tartaniuk.

* Az OMVK elnöke rendkívül fon-
tos feladatnak tartja a vadászok között 
eluralkodó rövidtávú szemlélet meg-
szüntetését, amely szintén az egyéni 
vadászokat képviselő OMVK és a vadá-
szatra jogosultak érdekeit védő Országos 
Magyar Vadászati Védegylet feladata. A 
20 éves üzemtervi ciklus tervezhető-
séget jelent, lehetőséget ad a befekte-
tésre, fejlesztésekre. Az ezeken alapu-
ló szakmai munka, amelyről voltaképp 
a jogszabály-módosítások szólnak, biz-
tosíthatja, hogy 20 év múlva is legyen 
mire vadászni Magyarországon.

A küldöttgyűlésen személyi változások-
ról is dönteni kellett, aminek megfelelően 
az országos küldöttek az OMVK három 
tisztségének betöltéséről dönthettek. 

A választás szerint Főtitkár: 
Pechtol János, a Vadvédelmi és Vad-
gazdálkodási Bizottság elnöke: dr. 
Varga Gyula, Vadvédelmi és Vadgaz-
dálkodási Bizottság tagja: dr. Szek-
rényes Tamás.

Az Észak-magyarországi Vadász-
szövetség a Vadászkamarával közö-
sen, megfelelő számú jelentkező 
esetében új VADÁSZKÜRTÖS 
tanfolyamot szervez!

Az előzetes terveknek megfelelő-
en a nyár folyamán, heti két alka-
lommal, délutánonként 17.00 órától 
Miskolcon lennének a foglalkozá-
sok egy hónapon (összesen 8 alka-
lom) keresztül. A képzés várható 
költsége: 15-20e Ft.

Amennyiben felkeltettük érdek-
lődését, kérjük jelezze felénk rész-
vételi szándékát, hogy a tanfolyam 
szervezését elkezdhessük! Bővebb 
felvilágosítás: Miskolc, Tas u. 18. 
46/504-125 30/239-4920
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B.-A.-Z. MEGYE VADGAZDÁLKODÁSA
A 2015/2016. ÉVI VADÁSZIDÉNYBEN
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Visszatekintve az elmúlt vadászidény-
re elmondható, hogy az időjárás nem 
volt a legkedvezőbb a vadon élő állatok 
számára sem. Tavasszal kevés csapadék 
esett, a nyár rendkívüli aszályt hozott. 
Az aszály a vad élőhelyének minőségét is 
befolyásolta, egyes területeken vízhiány 
és viszonylagos táplálék hiány lépett fel.

A nehéz körülmények ellenére a 
megye 119 vadászatra jogosultja a vad-
gazdálkodási tervet teljesítette. Több 
esetben a jogosultak a vadkár elhárítása 
érdekében a tervszámok növelését kérvé-
nyezték nagyvadak tekintetében, melyet 
a hatóságunk engedélyezett. Néhány 
jogosult - elsősorban a vaddisznó vad-
fajnál - a tervszámok csökkentését kérték.

Az elmúlt vadászati idényben az egyes 
vadfajok teríték adatai az alábbiak szerint 
alakultak, mely adatok összehasonlítás-
ra kerültek az előző évi eredményekkel: 
bázis (100 %) - 2014/2015 évi vadásza-
ti idény.

GÍMSZARVAS: A vadfaj teríték ada-
tai az elmúlt évben is növekedést mutat-
nak, de a növekedés mértéke elmarad 
az előző évitől. Összesen 3293 (103 %) 
egyed került elejtésre, melyből 802 (102 
%) db bika bírálatát végezte el a hatósá-
gunk, a gím teríték 24 % (24 %) - a volt 
bika, mely arányában nem változott. Az 
érmes trófeák aránya viszont kismérték-
ben csökkent, a bikák 23 % (27 %) - a 
volt érmes, 186 (89 %) egyed, amelyből 
1 (25 %) arany, 41 (77 %) ezüst és 144 

(92 %) bronzérmes lett. A legnagyobb 
gím trófea a 638310 vadgazdálkodási 
egység (Északerdő Zrt. Tállyai Erdészeti 
Ig.) területén esett, mely megközelítette a 
kapitális méreteket (11,07 kg; IP 225,48).

DÁMSZARVAS: Alárendelt szere-
pet játszik a megye vadgazdálkodásá-
ban. Szabad területen - kisebb létszám-
ban - állandó jelenléte a Taktaközben a 
Tisza folyó mentére korlátozódik. Terí-
ték adatai igen szerények: 16 (46 %) 
egyed, ebből 7 (50 %) db bika, 3 (100 
%) db érmes példány.

ŐZ: Vadgazdálkodási szempontból 
egyedszáma és teríték nagysága miatt az 
egyik legjelentősebb nagyvadfaj a megyé-
ben. A vadfaj teríték adatai az elmúlt 
évben is növekedést mutatnak. Az elmúlt 
idényben 6900 (107 %) egyed került terí-
tékre, melyből 2368 (110 %) egyed 34 % 
(33 %) volt bak. Az őzbak trófea minő-
sége az élőhely adottságai alapján válto-
zatos, az alföldi területek táplálék bősége 
kedvezőbb hatással van az agancs felra-
kásra. A bemutatott trófeáknak 8 % (7,5 
%) - a, 197 (122 %) db érmes, 19 (119 
%) arany, 61 (98 %) ezüst, 117 (139 %) 
bronzérmes volt. Az előző vadászidény-
hez képest az aszályos időjárás ellenére a 
trófea minőségében javulás volt tapasz-
talható. A legnagyobb tömegű őzbak 
trófea a 655710 vadgazdálkodási egység 
(Szikszói Széchenyi Zsigmond Vt.) terü-
letén került terítékre (628 g; IP 157,3).

MUFLON: A Bükk- és a Zempléni 
hegységben található jelentős muf lon 
állomány, ami minőségileg nem a leg-
jobb. Az előző vadászidényhez képest 
a terítékadatok kismértékű csökkenést 
mutatnak, összesen 642 (85 %) egyed, 
ebből 141 (86 %) db kos. Az érmes tró-
feák száma 25, aránya 18 % (13 %) mely 
nem kiemelkedő. A megyénk területén 

1100

MUFLON: A Bükk és a Zempléni

mind több helyen jelenik meg a szür-
kefarkas, jelenléte a muflon által ked-
velt területeken állandónak mondható.

VADDISZNÓ: A vadászok között 
legnagyobb népszerűségnek örvendő 
vadfaj mennyiségi, minőségi paraméte-
rének vonatkozásában megyénk előkelő 
helyet foglal el országos viszonylatban. 
A vaddisznó teríték adatai hasonlóságot 
mutatnak a tavalyi év adataival, a több 
éve tartó növekedés megállni látszik. Saj-
nos jelenlétük állandósult a Tiszamenti 
átmeneti vadgazdálkodási körzetben, 
ezeken a területeken vadgazdálkodási 
szempontból nem kívánatos a jelenlé-
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tük, állományuk drasztikus visszaszorítá-
sa feltétlenül indokolt. Az elmúlt évben 
16003 db (97 %) vaddisznó került terí-
tékre, melyből 2637 db (97 %) volt kan, 
ebből érmes 9% (8,5 %), 233 db (102 
%). Az érmek megoszlása, 34 db (113 
%) arany, 72 db (94 %) ezüst és 127 db 
(114 %) bronz.

A magas gímszarvas és vaddisznó 
populáció jelentős vadkárt okoz, a tava-
lyi évben 20%-kal nőtt a kifizetett vad-
kár mértéke. A vad okozta kár minden 
évben jelentős feszültséget eredményez 
a mező- és erdőgazdálkodók, valamint 
a vadgazdálkodók között. 

AZ APRÓVAD (mezei nyúl, fácán) 
állományait elsősorban az időjárás, vala-
mint a mezőgazdaságilag művelt terüle-
tek mennyisége és minősége, az alkalma-
zott agrotecnika határozza meg, ezért 
a terítékük rapszodikusan változik, de 
hosszútávon a populációk nagyságában 
csökkenés figyelhető meg. A csökkenés-
hez még hozzájárul, hogy sok helyen a 
ragadozó gazdálkodás alacsony színvo-
nalú, továbbá nehezíti a helyzetet a róka 
immunizáció, valamint új predátor fajok 

megjelenése, mint a vadászható arany-
sakál. Elgondolkodtató tény, hogy az 
apróvad csökkenésével párhuzamosan a 
Tiszamenti átmeneti körzetben – mely 
jellemzően apróvadas terület - elejtett 
vaddisznók mennyisége nagymértékben 
növekszik.

A mezei nyúl terítéke továbbra is csök-
kenést mutat, ezt fokozta az aszályos 

k ll k d k l d h

nyár kedvezőtlen hatása. A teríték nagy-
sága 1906 (85 %) egyed. A fácánteríték 
nagysága is csökkent az előző évihez 
képest, 8431 db (90 %), ezt a mennyi-
séget a nevelt fácán vadászatra történő 
kihelyezésével tudták elérni a jogosultak.

VÍZIVAD: A vízi szárnyas vadak 
közül csak a tőkés réce bír nagyobb 
jelentőséggel melyből az elmúlt vadá-
szati évben 1013 db (69 %) került elej-
tésre, mennyisége szintén csökkenő ten-
denciát mutat.

RAGADOZÓK ÉS EGYÉB 
VADÁSZHATÓ VADFAJOK: Az 

apróvadas területeken a ragadozó gaz-
dálkodás fontos feladat, mely hozzásegít 
az állomány szinten tartásához. A teríték 
adatok a róka esetében csökkenést mutat-
nak 2758 db (93 %), az aranysakál teríté-
ke viszont növekedett, 373 db (161 %). 
Nem őshonos vadfajokkal (mosómedve, 
nyestkutya) a vadászatra jogosultak nem 
találkoztak, terítékük nincs. Az egyéb 
vadászható fajok közül a balkáni gerle a 
legjelentősebb, terítéke 1718 db (78 %).

 
Berta Béla

1111
www.borsodivadasz.hu
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VADÁSZKUTYA INFÓ
VADÁSZKUTYA A NAGYVADGAZDÁLKODÁSBAN
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Szombat reggel, - az előző napon, 
mesterségesen készített vércsapán dol-
gozva - mutatta be három vérebveze-
tő fiatal vérebét, s közben lehetőség 
nyílt a szakma nagyjaival erről a külö-
nösen nehéz és eléggé meg nem becsült 
„vadászati mód”, a sebzett nagyvad 
utánkeresésének titkairól, a véreb beveze-
tésének könyvekben nem említett fogá-
sainak rejtelmeiről beszélgetni. 

Az előadások sorát Babály Csaba 
nyitotta meg az őz utánkeresésének gya-
korlati oldalát, annak veszélyességét és 
rendkívüli nehézségét kiemelve. 

A következő előadásban Buzgó 
József az utánkeresés jogi-, erkölcsi köte-
lességén túl annak gazdasági jelentősé-
gét emelte ki, nem tagadva a benne rejlő 
vadászati élményt sem. Kiemelte, hogy 
hazánkban az elmúlt 10 évben megdup-
lázódott a kutyák segítségével megtalált 
sebzett nagyvad száma, illetve kifejtet-
te véleményét arról, miért találunk meg 
több trófeás vadat, mint tarvadat, és meg-
oldást is javasolt a probléma kezelésé-
re, miközben a vadászetika, a vadászati 
kultúra vadászkutyázáshoz kapcsolódó 
elemeit elevenítette föl. 

Ebéd előtt Zilai János járta körbe a 
lövés utáni feladatokat, lehetőségeket és 
kötelességeket, külön kitérve arra, hogy a 
vadászok mivel segíthetik az utánkeresést 
végző és kutyájának munkáját. Kiemel-
te például a vadász és a vad lövés pil-
lanatában vélt helyének megjelölését, 
a keresés megkezdése előtti kellő idő 
kivárását, a találatra utaló jelek megje-
lölését, illetve azt, hogy a jól követhető 
vérnyomon haladva se kövessük tovább 
a sebzett vadat 200 méternél, rosszabb 
esetben az első sebágyból felugrásánál. 
Ha bél-, gyomortartalmat, májdarabot 
vagy csöves csont darabot, ne adj’ Isten 
fogakat találunk a rálövés helyén, vagy a 
menekülés útvonalán, már kereshetjük 
is az utánkereső telefonszámát: ez a leg-
jobb, amit tehetünk a csorba kiköszörü-

A MAGYAR VÉREB EGYLET ÉS A NYÍRERDŐ ZRT. GÚTHON, 2016. 
ÁPRILIS 9-10-ÉN TARTOTT BARÁTI HANGULATÚ TANÁCSKOZÁST, 
MELYEN MEGYÉNK KÉPVISELŐI IS RÉSZT VETTEK.

lése érdekében. Ezek után megemlítet-
te az elkövethető hibákat, amelyekkel 
akár eredménytelenné is tehető a seb-
zett vad terítékre hozatala, mint példá-
ul a kilométereken át történő követés, a 
találati jelek megsemmisítése, széthordá-
sa, a vad többszöri felugrasztása, a terü-
let utánkeresésben járatlan kutyákkal tör-
ténő meghajtása, stb.

Bartucz Péter a gyakorlatban alkal-
mazott és eredményes távolváltós vad-
disznóhajtás misztériumába vezette el 
a hallgatóságot az egészen apró titko-
kat, fogásokat, részleteket is elárulva, 
nem csak a hajtásról, hanem az élőhe-
lyet, az egész éves vadgazdálkodásukat 
is bemutatva.

A délutáni terepi programot Pölös-
kei Balázs vezette föl, kollégái segít-
ségével a gyakorlatban bemutatva az 

alpesi tacskókopó vaddisznóhajtásban 
és utánkeresésben is használható tulaj-
donságait.

Az előadások sorát Ozvári Zoltán 
folytatta a jó vaddisznóskutya ismérve-
inek szemléltetésével, majd ehhez szo-
rosan kapcsolódva Szukán Csaba tért 
ki a képességvizsga jelentőségére. A ren-
dezvény baráti eszmecserével zárult, ahol 
tapasztalt vérebvezetőkkel és hajtókutyá-
sokkal kötetlenül beszélgethettünk.

Az aktívan, képzett kutyával, kutyák-
kal dolgozó, többnyire ismerős arcokat 
látva a tartalmas és gyakorlatias nap köz-
ben azon elmélkedtem, hogy milyen jó 
lenne, ha egyre inkább köztudatba kerül-
ne a jól képzett, gyakorlott, vadászati 
alkalmassági vizsgával rendelkező ebek 
vadgazdálkodási eredményességet növe-
lő teljesítménye, illetve ha a vadászvizs-
gák kérdéssoraiban jelentősebb hang-
súlyt kapnának a vadászkutyás vadászati 
módok is.

Mihók István
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SZALONKA VARÁZS EXPRESSZ ANDÓKÚTRA ÉS
KITTENBERGER KÁLMÁN KÜLÖNVONAT ROSTALLÓRA
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KOZÁK ISTVÁN (1946-2016)

Kozák István, apai indíttatásra, 1974-től vadászott Mezőkeresztesen. Először sport-
vadász, később hivatásos vadász, gazdaságvezető, vadászmester, majd megalapítója és 
vezetője a Mezőkeresztesi Földtulajdonosi Vadászati Közösségnek.

Vadászmunkásságát 2009-ben Nimród éremmel ismerték el.

„Pista”, mert mindenki így hívta, ismerte, elment az örök vadászmezőkre! Nyu-
godj békében!

2016. áprilisában az Északerdő ZRt. 
a mahócai és pálházi vonalra hívta ked-
ves utasait egy kis történelmi utazásra a 
vadászat ösvényein. A programok célja 
a résztvevők vadászati ismereteinek bőví-
tése a Magyarországon szokásos hagyo-
mányos vadászati módok megismerteté-
sével, valamint bemutatni a sokak által 
sokszor nem vagy félreismert vadászeti-
kai szokásokat. 

A kora tavaszi esemény elmaradhatat-
lan része volt a Magyar Erdők Királynő-
jének az erdei szalonkának a bemutatá-
sa, hagyományos vadászati módjaik és 
az őket megillető végtisztesség megadá-
sának megismertetése.

A nap folyamán vadászkürtös előadá-
sokat, vadászkutyás, vadászíjász bemu-
tatókat és a vadászati hagyományaink 
egyik legszebb részét jelentő, végtisztes-
ség megadását bemutató terítékkészítést 
tekinthettek meg a kedves érdeklődők. 
És mint általában minden vadászat után, 
itt sem maradhatott el a vadból készült 
finomságok kóstolója, a természetben 
közösen elköltött étkek íz- és hangulat-
világának megidézése.

Az előadók és segítőik elismert erdé-
szeti és vadászati szakemberek voltak, 
akik elhivatottságot éreznek a vadá-
szati kultúra minél szélesebb körben 
való terjesztéséhez. Köszönettel tarto-
zunk a rendkívül érdekes előadásokért 
Wallendums Péternek, Nagy Olgának, 
a Bükki Vadászkürtösöknek, Mihók 
Istvánnak, Szabon Gábornak, Godzsák 
Tibornak, Buday Péternek, Bóta István-
nak és Bótáné Olgának.

A rendezvény célja az erdő hangja-
inak és látványának élményén felül a 
résztvevők vadászati ismereteinek bőví-
tése, valamint a közvélemény által sok-
szor ismeretek hiányából adódó nega-
tív szemlélet formálása. A programok 
zárásaként a kisvonaton hazafelé zöty-

kölődve pozitív visszajelzéseket kaptak 
a szervezők, amit sikerként könyvelhe-
tünk el mi vadászok ezen a hosszú, de 
csodaszép úton.

Bótáné Batta Olga
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A farsangi időszakhoz számos szo-
kás és hiedelem kapcsolódik, ezek leg-
többje termékenységvarázsló, szeren-
csebiztosító jellegű. Ezen kívül ebben 
az időszakban világszerte mulatságok-
ra, bálokra járnak ilyenkor a szórakoz-
ni vágyók. 

Nem volt ez másként megyénkben 
sem, hiszen minden eddiginél többen 
vettek részt február 6-án a Miskolcta-
polcai Park Hotel konferenciatermében 
megrendezett jeles eseményen. 

A megnyitó előtt – melyen Kriston 
Nándor és Dr. Székely László elnökurak 
köszöntötték a résztvevőket – a vadász-
himnuszt hallgathatták meg, majd ezt 
követően, még a vacsora előtt a Bükki 
Kürtösök szórakoztatták a vendégeket.

A minden igényt kielégítő, fenséges 
svédasztalos vacsorakínálatot követően 
Badár Sándor az utánozhatatlan karak-
terű humorista, számtalan film szerep-
lője alapozta meg a jó hangulatot az est 

MEGYEI VADÁSZBÁL
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további részére, melyet a későbbiekben 
Fazekas Sándor miniszter úr is megtisz-
telt jelenlétével.

Természetesen az éjfél utáni tombo-
lasorsoláson sok értékes nyeremény és 
számos vadkilövés talált gazdára. A Nim-

A versenyen egyéni és csapatverseny 
is lebonyolításra kerül, melyen saját söré-
tes fegyverrel, és max. 2.5 mm-es sörét-
nagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű 
saját lőszerrel lehet részt venni. A pon-
tokat az 50 korongból elért eredményük 
alapján kapják a versenyzők, úgy, hogy a 
négy fordulóból a három legjobb ered-
mény számít bele a pontversenybe. A 
csapatok 3 főből állnak, itt az egyéni-
ben elért eredmények számítanak bele a 
pontozásba. Mindenki csak egy vadász-
társaság vagy csapat színeiben indulhat.

A végeredmény augusztus 27-én, 
Bükkzsércen a Regionális Vadásznapon 
kerül kihirdetésre.

ród módon elkészített töltöttkáposzta 
elfogyasztása után hajnalig tartó tánc és 
mulatság következett.

Tóth Á. Dénes

Verseny időpontok: 

június 11.  Nagybarca, Lezák lőtér
június 26. Pálháza, Koplalói lőtér                                 
július 02. Szerencs, Levente lőtér

július 16. Hercegkút, Zempléni lőtér 

Nevezési díj:
B.-A.-Z. megyei vadászkamarai tagok-

nak 3000 Ft, további indulóknak 4000 
Ft. A nevezési díj a helyszínen fizetendő.

Bővebb info:
Rimaszécsi László 30/339-0671;
www.borsodivadasz.hu

FELHÍVÁS SERTÉSPESTIS MONITORINGRA!FELHÍVÁS SERTÉSPESTIS MONITORINGRA!
A 2016. március 1-én kezdődött új vadászati évben is folytatni kell a megye vaddisznó állományának afrikai sertés-

pestis (ASP) és klasszikus sertéspestis (KSP) fertőzöttségre irányuló, monitoring rendszerű laboratóriumi ellenőrző vizs-
gálatát, amely az elejtett vaddisznók meghatározott egyedszámára vonatkozik.

Felhívjuk a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy az elejtett, az országúton elütött, vagy az elhullva talált vaddisz-
nók ASP/KSP betegségekre irányuló vér- és mandulaminták gyűjtésének és leadásának rendje a korábbival azonos.

A kötelező mintavétel elmulasztása, vagy nem megfelelő számban való teljesítése élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 
kiszabását vonja maga után.

A fent említett monitoring program pontos végrehajtása nem csak állat-egészségügyi, hanem vadászati és vadgazdál-
kodási érdek is, ezért a megyei állategészségügyi hatóság kéri az érintett vadászatra jogosult társaságok további együtt-
működését.
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A JÖVŐ KULCSA A MÚLTBAN REJLIK
50 ÉV NAPLÓJA

50
 

50
 É

VÉV
  N

A
PL

Ó
JA

N
A
PL

Ó
JA

Több mint ötven évvel ezelőtt lelkes 
vadászemberek kis csapata létrehozott 
egy vadásztársaságot, Miskolci Dózsa 
Vt. néven. A vadászterület mintegy 5000 
hektáros, jellemzően nagyvadas terület 
volt, melyen a vadászok szorgos, gondos 
munkával védték, gondozták a fellelhe-
tő vadállományt, a természetet és nem 
kevésbé gondos figyelemmel építették 
a vadászközösséget és vadászbarátságot. 

Figyelemmel voltak arra, hogy tag-
jaik sorába közösség és vadász hagyo-
mányt építő tagok kerüljenek az idők 
során. A gondos építkezés eredménye-
ként megszerettették mindezt gyerme-
keikkel, akik nagykorúvá válásuk után 
apáik nyomdokába léptek, hogy ők is 
űzzék ezt a szép sportot és megéljék a 
vadászattal járó minden szép pillanatot. 

Az idők során a társaság nevét meg-
változtatta Harica Völgye Vt-re, ami még 
inkább illett a vadászterületre mivel a 
Harica patak szeli át az egész terüle-
tet. Nagyon fontos momentum, hogy a 
vadászterület nagyságát és területi elhe-
lyezkedését is sikerült az idők során meg-
őrizni néhány százaléknyi eltéréstől elte-
kintve.

Az apáinkra való emlékezés, a felhal-
mozódott tapasztalat, nem kevésbé az 
elejtett vadak trófeái és azon tény, hogy 
csak az tud jövőt építeni, aki tudja a múl-
tat értelmezni, elemezni, hozta felszínre 
azt a gondolatot mely az évente meg-
rendezendő vadászbált jubileumi vadász-
bállá alakította át. Ezen vadászbál alkal-
mával nyitottuk meg azt a magunk által 
létrehozott kis kiállítást, részben sajátma-
gunk, másrészt egy héten át a nagyközön-
ség számára is megtekinthető módon, 
ahol kiállításra kerültek azok a trófeák 
melyek a vadászterület  elmúlt ötven 
évének a termése. Különösen figyeltünk 
arra, hogy csak a területen elejtett trófe-
ákat gyűjtsük össze. A kiállításon meg-
tekinthetőek voltak egyéb vadászattal 
kapcsolatos használati tárgyak, fotóal-
bumok, hatástalanított fegyverek, összes-
ségében az elmúlt ötven év vadászattal 
kapcsolatos emlékei. 

Legfontosabb feladatunk a jelenben, 
hogy a múlt értékelését követően tovább 
építsük hasonló szellemiségben a jövőn-
ket. Legjobb tudásunk szerint hagyjuk 
mi is örökül mindezt az utánunk követ-
kezőknek, remélve, hogy e nemes sport 
és hagyomány sokáig velünk lehet a jövő-
ben is. Végül, de nem utolsó sorban, 
szeretnénk köszönetet mondani szeret-

teinknek, vadászbarátainknak, akik nél-
kül mindez, ami megtörtént velünk az 
elmúlt 50 évben, nem valósulhatott 
volna meg. Kérjük őket támogassanak a 
jövőben is bennünket, hogy örömünket 
lelhessük a vadászérzésben, az ERDŐ-
ZÚGÁSBAN.

Pethő Zoltán



Vadász Hírmondó

VADÁSZATI ALMANACH!

VADÁSZVIZSGA - ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
Az Észak-magyarországi Vadászszövetség – akkreditált képzésben – folyamatosan indítja vadászvizsgát megelőző tanfolyamait!

* 2016. MÁJUS 21-TŐL MISKOLCON * 2016. JÚNIUS 4-TŐL MEZŐKÖVESDEN * 2016. JÚNIUS 4-TŐL PUTNOKON

Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig
(100 óra: 5 hétvége, 10 alkalom)

A felkészülést ne bízza a véletlenre! Jelentkezzen a közel két évtizede oktatást végző és a vadászjelöltek sokaságát sikeresen 
felkészítő Vadászszövetség képzésére! A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!

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

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

2015-2016

VAVadászatiV
lmanachA

Vadfaj / korcsoport III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímszarvas, golyóra érett bika

Gímbika

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Dámszarvas, golyóra érett bika

Dámbika

Dám tehén, ünő

Dám borjú

Őzbak 15

Őz suta, gida

Muflonkos

Muflon juh, jerke

Muflon bárány

Vaddisznó kan, koca, süldő, malac

Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú

Mezei nyúl

Üregi nyúl

Fácánkakas

Fácántyúk

Fogoly

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

Több vadfaj idénye módosult a Föld-
művelésügyi Miniszter 65/2015. (X. 26.) 
FM rendelete értelmében, 2016. márci-
us 1-től.

A változások – amelyek kidolgozása 
során a szaktárca egyeztetett az Orszá-
gos Magyar Vadászkamarával és az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylettel – a 
vad nyugalmának biztosítását szolgálják.

VADÁSZATI IDÉNY 
MÓDOSÍTÁS

65/2015. (X. 26.)
FM RENDELET

Örömmel tájékoztatjuk a megye vadásztársadalmát és vadász szimpatizán-
sait, hogy - a korábbi 2001-es millenniumi megjelenést követően – elkészült 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok Vadászati Almanach-ja. 

Ezen kiadvány az elmúlt 15 év eseményein túl megyénk vadgazdálkodásá-
val, vadászatával, vadászati közéletével teljesen átfogóan, több száz oldalas, 
- fotókkal, ábrákkal és grafikonokkal kiegészített - kalendárium formájában 
foglalkozik, azért, hogy közösen tegyünk vadászati hagyományaink és vadá-
szati kultúránk értékeinek megőrzéséért.

Úgy véljük, hogy egy valóban egyedülálló, magas színvonalú összeállítást 
tudtunk készíteni, melyet irodánkban - azért, hogy mindenki számára elér-
hető legyen – mélyen az önköltségi ár alatt, mindössze 1.000 Ft-os áron 
kínálunk minden érdeklődő számára.

A Vadászati Almanach megvásárolható a Vadászkamara székházában, 
Miskolcon a Tass utca 18. szám alatt.
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