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A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége,
az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, valamint az Északerdő Zrt.

tisztelettel meghívja
Önt, és Kedves családját

2006. SZEPTEMBER 16-ÁN 930 ÓRAKOR KEZDŐDŐ,
MISKOLC-LILLAFÜREDEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

MEGYEI VADÁSZNAPRA

A rendezvény fővédnöke: Benedek Fülöp úr az FVM Szakállamtitkára,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke.

Védnökök: Gyárfás Ildikó a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke,
Káli Sándor Miskolc város polgármestere,

Orosz István az FVM megyei Hivatalának vezetője,
dr. Székely László az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke,

Cserép János az Északerdő Zrt. vezérigazgatója.

PROGRAMOK:

Ünnepélyes megnyitó, köszöntő • Kitüntetések átadása • Hubertus-ökumenikus istentisztelet
• Új vadászok avatása, eskütétel • Vadászruha divatbemutató • Szarvasbőgő bemutató

• Solymász bemutató • Vadászkutya bemutató •  Vadászkürtösök műsora

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS PROGRAMOK:

• Trófeabemutató • Festménykiállítás • Könyvbemutató, vásár • Terepjáró bemutató • Vadászati 
cikkek árusítása • Vadászgörény játszóház • Filmvetítés

A rendezvény ideje alatt 800 órakor Miskolc, Dorottya utcáról Lillafüredre induló,
majd 1640 órakor Lillafüredről Miskolcra induló kisvasút a megyei vadásznap látogatói

számára ingyenes!
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BESZÁMOLÓ A KAMARA VEZETŐSÉGÉNEK
2006. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JOGSZABÁLYOK

Az elmúlt időszakban két esetben vé-
leményeztük a  vadászati törvény végre-
hajtási rendeletét, mely a vadászati jog új-
rahasznosításával kapcsolatos kérdésekre, 
valamint a vadászbalesetek megelőzésére 
irányult. A rendelet megkésve, de végül 
május 31-én az 56. sz. Magyar Közlöny-
ben megjelent.

Kezdeményeztük az állami vadászvizs-
gát előkészítő tanfolyamok kötelezővé té-
telét, mely a jelenlegi rendeletmódosítás-
ba nem került be, de ígéretet kaptunk 
arra, hogy a következő rendeletmódosí-
tásnál figyelembe veszik.

A rendelet módosítása során országos 
vezetőink révén részt vettünk az FVM, 
illetve a Nemzeti Földalappal közösen 
megtartott megbeszélésen, ahol képvisel-
tük a vadászok érdekeit.

Rövid távú terveink között szerepel – 
azaz még ebben az évben –, hogy szeret-
nénk ismét előterjeszteni a vadászok egész-
ségügyi vizsgálatával kapcsolatos, több éve 
húzódó rendeletmódosítást. Talán most 
meg lesz rá az esélyünk, miután korábban 
ezen feladat vezetésére dr. Molnár Lajost 
kértük fel és most ő lett az egészségügyi 
miniszter, aki maga is vadász.

HIVATÁSOS VADÁSZOK

Az OMVK hivatásos vadászok alosz-
tálya megyei alelnökei részvételével meg-
tartotta első ülését, melynek témái a kö-
vetkezők voltak: Az ülésen megvitatásra 
került a hivatásos vadászokról készült 
felmérés anyaga, az ebből adódó felada-
tok. Az alelnökök szükségesnek tartották, 
hogy a hivatásos vadászok járandóságai-
nak biztosítása érdekében a kamarák épít-
senek ki szoros kapcsolatot a megyei FM 
hivatalok vezetésével.

Az alelnöki értekezlet döntött arról 
is, hogy ezentúl a hivatásos vadászok or-
szágos versenye kétévente kerül megren-
dezésre.

Elkészültek a hivatásos vadászok kézi-
könyvei, melyet minden regisztrált hivatá-
sos vadász a megyei továbbképzés során 
díjmentesen kézhez kapott.

A továbbképzés során meghívott elő-
adók szóltak a mezei nyúl állományhely-
zetéről, a nyúlgazdálkodás időszerű kér-
déseiről, továbbá a ragadozógazdálkodás 
aktualitásairól.

Július 29-én tartottuk a hivatásos va-
dászok napja rendezvényünket, melyen 

szintén hasznos információkkal gazdagí-
tottuk hivatásos szakszemélyzetünk tag-
jait.

KÖZFELADATOK

Zökkenőmentesen lezajlott a vadász-
jegyek érvényesítése. Tagnyilvántartásunk 
naprakész, az előírásoknak teljes körűen 
megfelel.

Három alkalommal szerveztünk va-
dászvizsgát, melyek során 125 fő jelent-
kezőből 67 fő tett eredményes vizsgát. 
Az előző évben fébemaradt küldöttgyű-
lés folytatásaként megtörténtek a hiányzó 
tisztújítások, döntés született a 2006. évi 
célkitűzésekről, feladattervekről.

Kamarai bizottságaink megtartották 
üléseiket, új tagokkal erős reformokkal 
kezdték meg évi tevékenységeiket.

Javaslattevő, szaktanácsadó szervként 
szakbizottságokat (Vadászati Hagyományo-
kat Ápoló, Kulturális; Ifjúsági; Kynológiai) 
kértünk fel, illetve alapítottunk.

TÁRSASÁGI ÉLET

A megyei Vadászszövetséggel közösen 
megyei vadászbált, vadászkürtös tanfolya-
mot, a vadászterületek megújításával kap-
csolatos jogi kérdésekről szakmai konfe-
renciát, fórumot bonyolítottunk le. Ezt 
követően a közelmúltban – a még szo-
rosabb együttműködés biztosítása érdeké-
ben – közös elnökségi ülés megtartására 
is sort kerítettünk, melyen a két szervezet 
vezetősége kiemelten szólt annak szük-
ségességéről, a vadásztársadalom közös 
szolgálatáról.

Dr. Székely László

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi 
Szervezete 2006. június 21-én hivatásos 
vadász továbbképzést tartott.

A továbbképzés helyszínéül a Tudo-
mány és Technika Háza nagy előadó 
terme szolgált, melyet a közel kétszáz 
jelenlévő hivatásos vadász szinte telje-
sen betöltött.

A nagyszámú résztvevőt már hagyo-
mányosan a Borsodi Vadászkürt Egye-
sület – vadászhimnuszt is tartalmazó – 
színvonalas előadása köszöntötte.

A képzés során meghívott előadó-
ként dr. Szemethy László szólt a mezei 

nyúl magyarországi helyzetéről és álta-
lánosságban a nyúlgazdálkodás idősze-
rű kérdéseiről. Ezt követően tartalmas 
és érdekes előadást hallhattak a jelen-
lévők dr. Heltai Miklós úrtól is, aki a 
ragadozókkal kapcsolatosan hívta fel a 
hallgatóság figyelmét. A továbbképzés 
zárásaként Vadász István a végrehajtási 
rendelet módosításairól tett említést.

A nap zárásaként a hivatásos vadászok 
kézikönyvének kiosztására került sor.

Tóth Á. Dénes

HIVATÁSOS VADÁSZOK
TOVÁBBKÉPZÉSE
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Rendezvényünk bár nevében a hi-
vatásos személyzet programja, ma már 
szép számmal csábít családtagokat, ba-
rátokat, érdeklődőket is.

Sajnálatos tény, ugyanakkor méltat-
lan mind a vadásznapra, mind a hiva-
tásos szakmára nézve, hogy a megyé-
ben tevékenykedő 60 erdész-hivatásos 
vadász létszámból csak Cserép János 
vezérigazgató, a hivatásos vadász osz-
tály alelnöke, és Fehér Tamás képvisel-
tette magát.

A korábbi évek hagyományaihoz 
híven a nap során szakmai továbbkép-
zésben is részesülhettek a jelenlévők, 
illetőleg ekkor került sor a megyei hi-
vatásos vadászok versenyére-vetélkedő-
jére is.

A programok indításaként a Bor-
sodi Vadászkürt Egyesület gyülekezőt 
fújt, majd a vadászok üdvözlése szig-
nált, és az általuk komponált borsodi 
vadászok indulóját adta elő.

Cserép János és Tóth Á. Dénes meg-
nyitóját követően Szép László rendőr-
őrnagy, a miskolci kapitányság igaz-
gatásrendészeti főelőadója szólt a 
fegyvertartással kapcsolatos aktualitá-
sokról, különösképp kiemelve, illetve a 
figyelmet felhívva a lejárati idők betar-
tására, a be nem tartásból származó re-
torziók, szankciók alkalmazására.

A különösképp a hivatásos vadá-
szok számára hasznos információkat 
követően Fehér Tamás kerületvezető 
erdész, és egyben a kürtegyüttes elnö-
ke, vadászati etikával-etikettel kapcsola-
tosan bővítette a jelenlévők ismereteit. 
Részletesen kitért a kürtjelek gyakorlati 
alkalmazására, a terítékkészítés, illetve a 
vadászat során, és a teríték mellett való 
vadászias viselkedés írott és íratlan sza-
bályaira, a vadászati hagyományok ápo-
lására, azok szükségességére.

Az előadásokat követően 24 ver-
senyző részvételével kezdődött meg a 
„vadőrök” versenye, mely az országos 
versenykiíráshoz hasonlóan mind el-
méleti, mind gyakorlati ismeretekre is 
kiterjedt. A versenyszámok közül ter-

mészetesen nem maradhatott ki a kis-
golyós- és koronglövészet sem.

Az egyes versenyszámokban elért 
pontszámok alapján, illetve összessé-
gében is elmondható, hogy hivatásos 
vadászaink a sokszor nehéz sorsuk, 
társasági megbecsülésük és anyagilag 
hátrányos helyzetük ellenére munká-
jukra büszke, tanulni, akarni és tenni 
vágyó, jól képzett tagjai vadásztársadal-
munknak.

A versenyszámok közben a forró, 
közel 35°C-os kánikulai melegben 1300 
óra körül került sor az ízletes tárkonyos 
vaddisznó raguleves elfogyasztására.

A délutánba belenyúló vetélkedő, 
mintegy vidám, humoros zárásaként, 
és a nem versenyző kollégák, vendégek 
és jelenlévő családtagok nem kis örö-
mére és derültségére a program sörivó 
versennyel zárult, melynek pontszámai 
természetesen nem számítottak bele az 
összpontszám kiszámításába.

A nap végére nemcsak a versenyzők 
fáradtak el, hanem az időjárás is, olyan 
vihar kerekedett, hogy az udvaron felál-
lított nagy sátrat szinte teljesen lerom-
bolta, és mivel az eredményhirdetés 
csak azután következett, a nagy kapko-
dásban kintfelejtett nyereménytárgya-
kat is jócskán eláztatta.

TÁMOGATÓINK:

• Agrobál Kft. • Alsó-Gömöri Nagy-
vadas Vt. • Alsóvadászi Vt. • Asza-
lói Vt. • Északerdő ZRt. • Edelényi 
Bányász Vt. • Hangonyvölgye EB. Vt. 
• Hegyháti Béke Vt. • Hernádmenti 
Hubertus Vt. • Hernádvölgyi St. 
Hubertus Vt. • Hunor-Diana Egyesült 
Vt. • Komlóskai Aranyagancs Vt. • 
Kőrózsa Vt. • M.keresztesi Aranykalász 
Vt. • Miskolci Aranyfácán Vt. • Négy 
Évszak Vt. • pro-Trófea Kft. • Rózsa 
Ferenc Vt. • Sárospataki Kossuth Vt. 
• Szalonka Vadászbolt • Szemere Ber-
talan Vt. • Szikszói Széchenyi Zs. Vt. 
• Taktaharkányi Takta Vt. • Tardi II. 

Rákóczi Vt. • Tiszalúci II. Rákóczi Vt. 
• Tiszavirág Vt. • Tokajhegyaljai Vt. • 
Üveggyári Vt. • Zempléni Hubertus Vt. 
• Zempléni II. Rákóczi Vt.

HELYEZETTEK:

1. Mérész Gergő
2. Demetrovits Tibor
3. Kosztra Csaba
4. Szebényi László
5. Kozmóczki István
6. Bűdi János
7. Demkovics István
8. Kertész László
9. Lukács János
10. Monostori László

Összességében elmondható, hogy 
rohanó világunkban egy tartalmas, szó-
rakoztató és mindenki számára kellemes 
napot tudhatunk magunk mögött.

Tóth Á. Dénes

2006. JÚLIUS 29-ÉN, IMMÁRON NEGYEDSZER KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A TOMORI 
SPORTLŐTÉREN A HIVATÁSOS VADÁSZOK „ZÖLDBETŰS” VADÁSZNAPJA ELNEVEZÉSŰ REN-
DEZVÉNY A BORSOD MEGYEI VADÁSZKAMARA SZERVEZÉSÉBEN.

HIVATÁSOS VADÁSZOK
„ZÖLDBETŰS” VADÁSZNAPJA
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„KÖZÖSEN A KÖRNYEZETÉRT”
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ MEGYÉNKBEN

Szokás mondani, hogy civilizációs 
ártalom a hulladékok mind nagyobb 
mértékű termelődése, no és persze 
megjelenése nem megfelelő helyeken. A 
korszerű hulladékgazdálkodási rendsze-
rek kiépülése szerencsére már Magyar-
országon is jó úton halad, ugyanakkor 
a lakosság hozzáállása sokhelyütt még 
mindig elszomorító. Nem csak épített 
környezetünkben kell folyamatosan, 
pénzt és embert nem kímélve begyűj-
teni az „elhagyott hulladékot”, de érté-
kekben oly gazdag természeti környeze-
tünk is sokszor segítő kezekre szorul.

A társadalom nagy része sajnos rit-
kábban szembesül azzal, hogy szemetes 
az erdő, a rét, a patakvölgy – mert rit-
kán teszi ki lábát mesterséges világából. 
A vadász azonban gyakorta találkozik 
jól ismert „territóriumán” oda nem illő 
dolgokkal. Az eldobált csokipapírok és 
palackok mellett van hogy hűtőszek-
rénybe, van hogy mikrohullámú sütő-
be botlik az ember. És ilyenkor azért 
„felmegy a pumpa”: míg mi jó polgár 
módjára fizetjük és igénybe is vesszük 
a hulladékos közszolgáltatást, vannak 
akik szétszórják szemetüket, szennye-
zik környezetüket.

A május 9-13-ig a Sajókazai Sólyom 
Vt., valamint a május 27-28, és június 
3-4-án a Négy Évszak Vt. és a Rakaca-
tói Horgászszövetség szervezésében 
a környéki hulladékmentesítési akció 
azért is könyvelhető el óriási sikerként, 
mert valóban meg tudta szólítani a 
helyi közösségeket: az óvodásoktól, kis-
iskolásoktól kezdve az önkormányzat-
ok mellett civil szervezeteket, és még 
kisebbségi önkormányzatot is sikerült 
bevonni a programba. 

A Sajókaza és környéke hulladék-
mentesítő akció során közel kétezer 
részvevő, melyből 1100 fő gyermek 350 
köbméternyi hulladékot gyűjtött be.

Az elhagyott és illegálisan lerakott 

A VADÁSZTÁRSADALOM KÜLSŐ MEGÍTÉLÉSE SAJNOS SOKSZOR NEGATÍV: ÚGY ÁLLÍT-
VA BE A VADÁSZT, MINT OLYAN EMBERT, AKI CSAK A VAD LEÖLÉSÉÉRT JÁRJA AZ 
ERDŐT-MEZŐT. HOLOTT TUDNI VALÓ, HOGY A XIX. SZÁZAD TÖBB NEMZETKÖZILEG 
IS ELISMERT MAGYAR TERMÉSZETBÚVÁRA VADÁSZKÉNT ISMERKEDETT MEG A TERMÉSZET 
CSODÁIVAL (XANTUS JÁNOS, KITTENBERGER KÁLMÁN, SZÉCHENYI ZSIGMOND). MERÍ-
TETTEK A TERMÉSZET KINCSESTÁRÁBÓL, DE TISZTELTÉK ÉS ÓVTÁK IS ANNAK BŐSÉGÉT.

hulladékok elszállításához és ártalmat-
lanításához, illetve a részvevők jutal-
mazásához persze a támogatók bőke-
zűségére is szükség volt, akik örömmel 
csatlakoztak a nagyszabású esemény-
hez.

A programot támogató két hulla-
dékgazdálkodási társaság (ÉHG Zrt. és 
MENTO Környezetkultúra Kft.) Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye komplex 
térségi hulladékgazdálkodási rendszere-
inek fejlesztésén fáradozik (Sajó-Bódva 
Völgyi és az Abaúj-Zempléni térségi 
hulladékgazdálkodási rendszer), és fon-
tosnak tartja, hogy az illegális hulladék-
lerakás mint környezetkárosító maga-
tartás visszaszoruljon, megszűnjön.

A program részvevői remélik, hogy 
példamutató kezdeményezésüknek 
hagyományteremtő hatása lesz: min-
denki közösen tesz majd a környeze-
tért. De persze méginkább, hogy eme 
hagyománynak nem kell soká folyta-
tódnia…

Lenkey Péter
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IA MEGYEI SZAKMAI KONFERENCIA

A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKO-
DÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLE-
TI SZÖVETSÉGE, AZ OMVK B.-A.-Z. 
MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉVEL KÖZÖ-
SEN, 2006. MÁJUS 17-ÉN, A VADÁSZA-
TI JOG MEGÚJÍTÁSÁVAL, HASZNOSÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS JOGI KÉRDÉSEKBEN SZAK-
MAI KONFERENCIÁT TARTOTT, MELYRE A 
MEGYÉBEN GAZDÁLKODÓ ÖSSZES VADÁ-
SZATRA JOGOSULT, ÉS KAMARAI TISZTSÉG-
VISELŐ MEGHÍVÁST KAPOTT.

A konferencia helyszínéül a FM Hiva-
tal nagyelőadó terme szolgált, melyet az 
aktualitás függvényében teljes mértékben 
betöltött az érdeklődök nagy száma.

Meghívott előadóként köszönthet-
tük dr. Székely István urat, az OMVV 
jogi képviselőjét, aki dr. Székely László 
elnök úr köszöntője, megnyitója és hely-
zetértékelése után részletesen beszélt a 
jelen helyzetben kialakult területmegújí-
tás kérdéseiről. Ezt követően említést tett 
a végrehajtási rendelet akkor még csak 
módosítás-tervezetéről, amely jelenleg 
már kihirdetett jogszabály (42/2006. (V. 
31.) FVM rendelet). Kifejtette álláspont-
ját a tervezettel kapcsolatosan, továbbá 

részletesen ismertette véleményeit, javas-
latait a végső egyeztetést megelőzően. A 
konferencia során a résztvevők hozzászó-
lásait, és kérdésfeltevéseit követően aktí-
van referált a vadászati hatóság képvisele-
tében Vadász István vadászati főfelügyelő 
úr is. Összességében elmondható, hogy 
egy nagyon jó hangvételű, tartalmas, és 
több kétséget, felmerült problémát meg-
oldó szakmai vitafórum részesei lehettek 
résztvevőink.

Tóth Á. Dénes

TERÜLETKIJELÖLÉSEK LAPZÁRTÁIG
Részben az imént említett szakmai konferencia hasznos infor-

mációinak, részben a Vadászszövetségünk, Kamarai Szerveze-
tünk és a Vadászati Felügyelőség segítő hozzáállásának köszön-
hetően megyénkben jelenleg is a körülményekhez képest, és az 
országban más megyékhez viszonyítottan is konszolidáltan és 
általában a szomszéd földtulajdonosi közösségekkel egyeztet-
ve történnek a területkijelölések. Lapzártánkig a jelen üzemtervi 
időszakban gazdálkodó 105 vadászatra jogosulttal szemben 49, 

földtulajdonosokból álló közösség kezdeményezte a területha-
tárok kijelölését. Harminchárom területhatár vonatkozásában a 
régi határok változatlanul hagyása, vagy csekély mértékű változ-
tatása mellett történtek a kijelölések.

A Vadászati Felügyelőséghez mindeddig 12 bejegyzési kére-
lem érkezett be, melyek jóváhagyása a megkért szakhatósági 
engedélyek késése miatt még nem történt meg.

Tóth Á. Dénes

„AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
VADGAZDÁLKODÁSÉRT” ALAPÍTVÁNY

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 
Szövetsége és az OMVK BAZ megyei Területi Szervezete 2004. 
december 8-ai ülésén határozatot hozott az alapítvány létreho-
zásáról. Ezt követően a Megyei Bíróság 2005. március 8-án az 
Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítványt közhasznú 
alapítványként bejegyezte.

Az alapítvány tartós közérdekű céljául tűzte ki az európai 
hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar, ezen belül 
különösen az Észak-magyarországi vadgazdálkodás támogatását, 
értékeinek megőrzését, megóvását. Árvíz vagy egyéb természe-
ti katasztrófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet ese-
tén a vadállomány megmentésének elősegítését, közreműködést 

a természetközeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos 
eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és 
vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés 
támogatását, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának 
ápolását, együttműködésének elősegítését.

Fentiek elősegítése érdekében kérjük alapítványunk támogatá-
sát. Támogatás esetén a részünkre juttatott adományról igazolást 
állítunk ki, melynek alapján az adományozó a reá vonatkozó adó-
jogszabályok szerint az adózás előtti eredményét csökkentheti. 
Számlaszámunk: 10402764-49534852-49511017.

Vadásztársi köszönettel:                      Szaniszló Sándor
elnök
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A VAD HASZNA A GAZDA KÁRA?
VAGYIS FOGLALKOZZUNK EGY KICSIT A VADKÁRRAL
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Ha megnézzük a magyar nyelv értel-
mező szótára mit ír a vadkár szó jelen-
téséről, akkor a következő mondattal 
találkozunk:” Az a kár, amelyet haszon-
növényekben a vad okoz.”

Az 1996. évi LV. törvény – a vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szól- továbbiakban 
vadászati törvény 75.§ (1) bekezdésének 
alkalmazásában, ill. törvényi értelmezé-
sében: mezőgazdaságban okozott vad-
kár a vad táplálkozása, taposása, túrása 
vagy törése következtében a szántóföld-
ön, a gyümölcsösben és a szőlőben a 
mezőgazdasági kultúra terméskiesését 
előidéző károsítás. 

Ezzel kapcsolatban szeretnék né-
hány időszakos gondolatot megoszta-
ni a kedves olvasóval, így az ősz elején 
még az őszi betakarításokig esetlegesen 
felmerülő: kukorica, burgonya, napra-
forgó mezőgazdasági vadkár kapcsán.

Mint ahogy az előzőekben írtam, 
jelen cikkben csak az őszi betakarítá-
sú növényekkel és az azokhoz kapcso-
lódó vadkárral szeretnék foglalkozni, és 
egy sorozat formájában majd később a 
szőlő, gyümölcs; őszi gabona ; tavaszi 
gabona; szója , borsó - melyeknél meg 
kell jegyeznem hogy a Vtv. vadkárbecs-
lési szabályok szerint időszakhoz köti a 
bejelentést, igénylést a kár iránt - vala-
mint az esetlegesen felmerülő más kul-
túrnövényekben bekövetkezett vadkár-
ral is foglalkozunk.

Mint az élet vagy akár a vadászat te-
rületén úgy a vadkár esetében is nagyon 
sok olyan pont van, amely ellentéteket 
vagy feszültséget okoz az emberek kö-

zött a vadászatra jogosult, valamint a 
termőföldön mezőgazdasági tevékeny-
séget folytató gazdálkodó között.

Talán azért, mert a törvény nem egy-
értelműen szabályozza a mezőgazdasági 
növényfajták körét, melyekre mezőgaz-
dasági vadkár nyújtható be, mondhat-
ni úgyis hogy vannak „kivételes növé-
nyek” melyekre a mezőgazdasági vadkár 
nyújtható be. (lásd a Vtv., Vhr. 82.§ (3) 
bekezdése)

Mindezeken túl természetesen a tév-
hit elkerülése végett még más növény-
kultúrák esetében is lehetséges a vad-
kár bejelentése, megjegyzem a józan 
paraszti ész alapján elfogadható időin-
tervallumon belül. Ez ugyan nem sza-
bályozott, időszakhoz kötött, ezért ter-
mészetesen mind a két fél egységes és 
kölcsönös dolgokhoz való hozzáállása 
szükséges. 

Lássunk hát néhány olyan gondolat-
sort, amely a mezőgazda számára ter-
mészetes, de a vadgazda számára saját 
hibáján kívül segítséget nyújt a továb-
bi békés gazdálkodáshoz. (lásd a táblá-
zatot)

Ezek az adatok természetesen átla-
gos termesztési adatok, de valamilyen 
egységes iránypontot ki kell alakítani 
ahhoz, hogy mint a mezőgazda és vad-
gazda egységes szemléleti mód alapján 
közelítsék meg a keletkezett kár meny-
nyiségét. Mert bár szubjektív és objek-
tív módon is meg lehet a kár mértékét 
állapítani, de célszerű, ha az elején a 
becslési eljárás előtt már tisztázunk né-
hány részletet, melyek nagy mértékben 
meghatározzák a vadkár mennyiségét:

• tábla mérete; melyet ha nem egyér-
telmű tulajdoni lap alapján, akkor 
egy mérőszalag segítségével közö-
sen a károsult és vadászatra jogosult 
együtt kell, hogy meghatározza. 

• vetett növény sor és tőtáv mennyi-
sége; ezen adatokhoz az előzőekben 
felsorolt három növényhez hasonló-
an majd a későbbiekben szeretnék 
adatokat szolgáltatni, megjegyzem, 
hogy jó néhány esetben előfordult 
olyan is hogy bizonyos növényfaj-
tákat szórva vetéssel vetettek el úgy 
kézzel vagy műtrágyaszóróval.

• vetőmag fajtája;
• termesztett növény ezermagtömege; 
• szemmennyiség, kalászméret, cső-

hossz.
• termőterület tulajdonosa, vagy hasz-

nálójának neve, aki a vadkárra jogo-
sult
Az előzőekben leírtak természetesen 

csak töredékei annak, amit meg szeret-
nék osztani az olvasóval, egy kis általá-
nos szakmai rész bemutatása mellett a 
közel jövőben szeretném, ha az általam 
és kollégáim által végzett mezőgazda-
sági vadkárbecslési eljárások témakör-
ében a gyakorlati tapasztalatokat oszt-
hatnám meg Önökkel.

Mert mit ér a termőföld, ha nincs 
rajta dús kalász és mit ér a vadászterü-
let ha nincs rajta vad; és mit ér a gaz-
dász élete ha nincs egységes szemlélet a 
vadgazda-mezőgazda-erdőgazda között.

Orosz Zoltán
vadkárbecslő

Ifjúsági szakbizottság tagja

   VETÉSI IDŐ SORTÁV (cm) GUMÓSZÁM (1000 db/ha)  TERMÉSÁTLAG t/ha

BURGONYA              IV.5-25.  70-75 cm      10-30 t/ha öntözetlen
étkezési        42-46
vetőgumó-szaporítás      46-51

KUKORICA              IV.15-IV.30.    csíraszám (1000 db/ha)  3,5-10 t/ha öntözetlen
 
FAO 200 (korai érésű)   70-76,2 cm  65-80
FAO 400 (kései érésű)   70-76,2 cm  55-65  

NAPRAFORGÓ      termő növény (1000db/ha)  1,0-3,5 t/ha
Nagy olajtartalmú  IV.10-30.  70-76,2 cm  42-50
Kis olajtartalmú  IV.01-15.  60-70 cm   34-42
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Elsődleges egyeztetések szerint ezek 
a vizsgák szeptember-október hónapok-
ban válnának esedékessé az alábbi hely-
színeken:

Tokaj  szeptember 30.
Mezőkövesd  október 07.
Sajószentpéter  október 21.
Ezen felül megfelelő számú jelentke-

ző esetében – akár egy vadásztársaság 
tagsága, illetve kutyái részére is – más 
helyszíneken és időpontban is állunk 
rendelkezésre.

Bővebb információért és a vizsgákra 
jelentkezés miatt hívják az alábbi tele-
fonszámok valamelyikét:

• Majoros László (30/965-6127)
• Éles Tibor (70/337-3898)
• Tóth Á. Dénes (46/504-125)

Segítségképpen az alábbiakban kö-
zöljük a vizsga feladatrendszerét. (lásd 
a táblázatot)

KIZÁRÓ OKOK: 
Kizárandó a vizsgából az a vadász-

kutya, amelyik:

1. Ideggyenge, lövésfélő
2. Vadűző, amely nem hívható visz-

sza és űzi a vadat, hogy azzal a vadá-
szatot zavarja.

3. Amelyik nem hozza el a lőtt va-
dat.

4. Amelynek a fegyelmezetlensége 
olyan mérvű, hogy azzal a vadászatot 
zavarja.

A vadászati alkalmassági vizsga olyan 
követelményeket és feladatokat tartal-
maz, amelyek végrehajtása a vizsla ered-
ményes munkájához feltétlenül szüksé-
ges. Ezért esik fő hangsúly a fegyelem 
és a lövés utáni munkára. Ezeket a fel-
adatokat nem teljesítő vizsla nem alkal-
mas a vadászatra.

Vadászatra alkalmas a kutya, ha 
a vizsgán az elérhető összes pont-
szám legalább ötven százalékát 
megszerezte.

A feladatok részletes ismertetése:
A Vadászati Szabályzat rendelkezése-

it mindenben be kell tartani. Ezért fele-
lős a vizsgáztató és a vizsgázó is.

1. Viselkedés lőálláson (3)

A mai vadászati viszonyok között 
fontos feladat. Ráhajtásoknál az elálló 
vadász vizslája nem zavarhatja a vadá-
szatot. 

A vizslának a lőálláson álló vadász 
mellett, vagy előtt feküdnie, vagy ülnie 
kell. A hajtás zajára, lövésekre és eső 
vadra csak parancsra kelhet fel.

A vizsgát úgy kell megrendezni, mint-
ha hajtás lenne. A vizslások felállnak a 
lőálláson, egymástól legalább 15 méter-
re egy sűrűség szélén (erdősáv, kukorica, 
stb.) a sűrűben néhányan hajtanak, utá-
nozva a hajtók zaját. Puskás is menjen 
a hajtásban, és 20-30 lépésenként adjon 
le egy lövést.

Az elálló vadásznak is kell lőnie a 
vizsgáztató utasítására.

A lövéseknél a biztonságra ügyelni 
kell. A rendező mindig igazítsa el a haj-
tókat és a vadászokat egyaránt, hogy 
merre lőhetnek.

VA
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 I
N
FÓ VADÁSZKUTYA INFÓ

VADÁSZATI ALKALMASSÁGI VIZSGA (VAV)
Bírálati lap

Ssz: Feladat: Szorzó  Osztályzat  Pontszám

I.  ÁLTALÁNOS FEGYELEM
 1. Viselkedés lőálláson 3
 2. Láb mellett követés, vonalhajtás 3
 3. Behívás, visszahívás, megállíthatóság 6
 4. Viselkedés lövésre 3
 5. Viselkedés vadkelésre 3
II.  KERESÉS
 6. Keresés vadászaton 5
 7. Együttműködés a vezetővel 4
 8. A vad jelzése, utánhúzás     
    (kajtató ebek kivételével) 4
III.  LÖVÉS UTÁNI MUNKA
 9. Sebzett vad megkeresése csapán
    (vonszalék) 6
 10. Lőtt vad megkeresése légszimattal 5
 11.Lőtt vad elhozás 4
 12. Lőtt vízi vad elhozás mélyvízből 4

Osztályozni 1-4-ig kell.

A JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLY SZERINT VADÁSZATON – A VADDISZNÓ HAJTÓVADÁSZATA KIVÉTELÉVEL – AZ ALKALMAZOTT 
VADÁSZATI MÓDNAK MEGFELELŐ, VADÁSZATI ALKALMASSÁGI VIZSGÁT IGAZOLTAN TELJESÍTETT VADÁSZKUTYA HASZNÁLHATÓ. 
KYNOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGUNK EZÉRT ELSŐDLEGES CÉLJAI KÖZÖTT TŰZTE KI A VADÁSZKUTYA TARTÓK SEGÍTÉSÉT, OLYAN FOR-
MÁBAN, HOGY MEGYÉNK TÖBB PONTJÁN A VADÁSZATI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ÁLTAL ELŐÍRT VIZSGÁT MEGSZERVE-
ZI, LEBONYOLÍTJA.
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Szabályos végrehajtás: a vizsla láb mel-
lett hasal, vagy ül, sem lövésre, sem zajra, 
sem vadkelésre helyét nem hagyja el.

2. Láb mellett követés vonalhaj-
tásban (3)

Vadászat közben adódik olyan haj-
tás, amikor a vizslának nem kell dol-
goznia. Ilyenkor vezetője lába mellett 
haladjon és onnan csak parancsra moz-
duljon el. A rendező állítsa hajtó vonal-
ba a vadászokat és indítsa el őket vonal-
hajtásban. A vizsla láb mellett menjen. 
Nem kell szigorúan a láb mellett mara-
dáshoz ragaszkodni, mehet előtte, utána 
is de ne távolodjon el két-három méter-
nél messzebb. Hajtás közben a vadász 
a vizsgáztató utasítására adjon le lövést. 
Küldje előre a vizsláját, hívja be.

Szabályos végrehajtás: a vizsla láb 
mellett a vadász menetsebességének 
megfelelően haladjon, vezetője lövésé-
re, vagy más vadász lövésére nem men-
jen el láb mellől, csak parancsra.

3. Behívás, visszahívás, megállít-
hatóság (6)

A gyakorlat vadászaton a vizsla 
fegyelmének elbírálásához egyik legfon-
tosabb feladat.

Vizsgálandó más feladat végrehajtása 
közben, de legfőképpen a keresés köz-
ben. Követelmény: megszokott jelre a 
vizsla azonnal jöjjön vissza vezetőjéhez, 
bármilyen körülmények között. Vadá-
szaton emberi hanggal, tehát hangjellel 
ne hívjunk vizslát, mert minden han-
goskodás erősen zavarja a vadat. Ezért 
szoktassuk a vizslát síphoz, füttyjelre.

 Szabályos végrehajtás: a vizsla a 
jelre azonnal térjen vissza vezetőjéhez 
és ebben semmi ne zavarja meg.

4. Viselkedés lövésre (3)

A második feladat, de főleg a keresés 
közben kell elbírálni. Minősítendő a vizs-
la viselkedése lövésre. Lövéstől félő vizs-
lánál a lövésfélés a bírálati lapon meg-
jegyzendő. Amennyiben keresés közben 
a félés olymértékű, hogy a lövés után 
a keresést nem hajlandó folytatni, vagy 
elmenekül, nem akar vezetőjéhez visz-
szamenni, a vizsgából ki kell állítani. A 
vizsgán legalább kétszer kell lőni, hogy 
viselkedése feltétlenül elbírálható legyen. 
Követelmény: a vizsla lövéskor maradjon 

nyugodtan, figyelje vezetőjét, ne rohan-
jon sehová, más vadász felé sem. Ha 
vezetője vadat lő és a vizsla azt leesni 
látja, parancs nélkül is mehet elhozásra. 

Szabályos végrehajtás: lövésre a vizs-
la hasaljon, üljön, de legalább is hely-
zetét jelentősen ne változtassa a továb-
bi parancsig.

5. Viselkedés vadkeléskor (3)

A vadászatot leginkább zavaró az a 
vizsla, amelyik minden felkelő vad után 
elrohan. 

Követelmény: vadkeléskor a vizslá-
nak nem szabad a vad után elszaladnia, 
hanem vezetőjének parancsára folytat-
ni kell a keresést. Ha mégis beugrana, 
visszahívható legyen. 

Szabályos végrehajtás: nagyon jó, ha 
a vizsla a felkelő vad előtt hasal, de leg-
alább maradjon helyben, és ne üldözze 
a már elrepült vadat.

6. Keresés vadászaton (5)

A vizsgán az adott terepnek meg-
felelően kerestessük a vizslát. Ez lehet 
alacsony növényzet, magasabb növény-
zettel fedett terep, lehet sás, gyékény, 
náddal szegélyezett árok stb. A feladat-
nál azt kell elbírálni, hogy az éppen 
adott terephez hogyan alkalmazkodik a 
vizsla keresése úgy, hogy a vadász lövés-
hez jusson. Nem a széles, nagy stílusú 
keresés a fontos (ez csak arra alkalmas 
területen legyen), hanem a vad megta-

lálására való igyekezet, a terepnek meg-
felelő keresés a fontos.

7. Együttműködés a vezetővel (4)

Elbírálandó, hogy a vizsla mennyire 
figyel vezetőjére munka közben, együtt 
vadászik e vele, vagy csak önállóan 
követi ösztöneit.

8. A vad jelzése, utánhúzás (kaj-
tató ebek kivételével) (4)

Ezt a feladatot keresés közben kell 
elbírálni. Ha a vizsla friss szimatot érez, 
azt óvatos mozgásával jelezze. Lassan 
húzzon a vadra, és azt állja meg. Nem 
értékelhető a vizsla munkája, ha szél 
alatt keresve jelzés nélkül a vadba bele-
rohan, és azt felveri. Ha állás közben a 
vad elgyalogol, a vizsla húzzon utána. 
Különösen magasra értékelendő, ha a 
vizsla parancsra, vagy öntevékenyen az 
elgyalogló vad elé kerül, és úgy állja 
meg. A vizsla lehetőleg kitartóan állja a 
vadat és azt kitapogatással a vadász reb-
bentse fel. Ha ez nem lehetséges a vizs-
la csak parancsra rebbentse a vadat.

9. Sebzett vad megkeresése csa-
pán (vonszalék) (6)

A felhasznált vadat legalább 150 
méter hosszon a vonszalékon kell 
húzni, amelyben egy tompa szögű 
törést csinálunk. A csapa elején néhány 
tépett tollal jelezni kell a csapa elindu-
lásának helyét, a végén pedig ott kell 
hagyni a vadat. Lehetőleg azt a vadat 
kell otthagyni, amellyel a csapát húz-
tuk. A vadat bármilyen módon elrejte-
ni nem szabad. Ha a csapát nyílt tere-
pen fektetjük, a csapahúzónak nagy 
ívben kerülve vissza kell térnie a csapa 
indulásának helyére. Fedett terepen 
az egyik vizsgáztatónak a csapa végén 
elrejtőzve kell maradnia, hogy lássa a 
vizslát mikor a vadhoz ér.

A vezető és a vizsla a csapa húzását 
nem láthatja. A vizsgáztató a vezetőnek 
megmutatja a csapa indulását és meg-
mutatja neki a tollat, engedi, hogy ala-
posan megszimatolja az indulási helyet, 
majd elindítja. A csapán 20 méterig 
pórázon is követheti a vizslát. 

A vizslának a csapát nyugodtan kell 
követnie egészen a vadig. Ha a csapáról 
letér, de parancs nélkül önállóan arra 
visszatér és folytatja a munkát a letérés 
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nem minősül hibának. Ha letérés után 
nem tér vissza a csapára, vezetője a vizs-
gáztató utasítására hívja be és indítsa 
újra a csapán. Ezt kétszer megismétel-
heti. Ha a vizsla nem jut el a vadig, a 
feladatot nem teljesítette.

A megtalált vadat a vizsla tépés, 
rágás nélkül vegye fel és vigye vezető-
jéhez. Ha a vizsla jól dolgozta ki a csa-
pát, de nem hozza el a vadat, a felada-
tot nem teljesítette.

10. Lőtt vad megkeresése légszi-
mattal (5)

A gyakorlat célja a lelőtt vad lég-
szimattal való megtalálása és elhozása. 
A vizsgán a következőképpen hajtjuk 
végre a feladatot: Fedett, de átlátható 
terepen kihelyezünk 2-4 db lőtt vadat 
és azt a vizslával, légszimattal megke-
restetjük. Feltétlenül f igyelembe kell 
vennünk a szél irányát, de nem fon-
tos ellenszéllel, szembeszéllel kerestet-
ni a vizslát, ezt azonban az értékelésnél 
figyelembe kell venni. 

A vad helyétől mintegy 50 méter 
távolságra a vezető elhozási paranccsal 
keresni küldi a vizslát, hogy a  kihelye-
zett vadat megkeresse. A vezetőnek 50 
méternél közelebb nem szabad mennie 
a kihelyezett vadhoz. Elbírálandó a vizs-
la igyekezete a vad megtalálására, orrhasz-
nálata, tervszerű keresése. Keresési idő: 10 
perc. Ha megtalálja, a vadat vezetőjéhez 

kell vinnie. A vezető keresés közben irá-
nyíthatja vizsláját síppal, vagy kézjellel.

11. Lőtt vad elhozás (4)

Minden megtalált vadat a vizslának 
el kell hoznia. A légszimatot, a csapat-
munkával együtt kell elbírálni. Szabá-
lyos végrehajtás: a megtalált vadat a 
vizslának jól kell megfognia, nem túl 
erősen, sem túl gyengén, a felvett vadat 
vezetőjéhez kell vinnie.

Hiba, ha elhozás közben lete-
szi a vadat és otthagyja. Nem számít 
hibának, ha rossz fogás következté-
ben fogást igazít, de felszólítás nélkül 
tovább hozza a vadat.

12. Lőtt vízivad elhozása mély-
vízből (4)

Ehhez a feladathoz olyan vízinövény-
zettel (gyékény, nád) benőtt területet 
kell biztosítani, ahol a víz is elég mély 
ahhoz, hogy a vizsla úszni tudjon. Ebbe 
a növényzetbe kell a lőtt kacsát bedob-
ni – a vizsla nem láthatja – úgy, hogy 
a parttól legalább 10 méterre legyen. 
A bedobott kacsát a vizslának légszi-
mattal kell megkeresnie és vezetőjéhez 
vinni. A vezető vizsláját intéssel, dobás-
sal irányíthatja, ez azonban a minősíté-
sét rontja. Szabályos végrehajtás: a vad 
bedobása után a vezető keresni küldi a 
vizslát. Keresési idő: 10 perc.

A vizsla a megtalált vízivadat vezető-
jéhez viszi és átadja. Ha a vízpartra érve 
a vadat leteszi, fogást igazít, de parancs 
nélkül vezetőjéhez viszi, nem hiba.

Ha a vizsla nem találja meg a vadat, 
vagy azt nem úszva kell hoznia, akkor 
külön mélyvízbe dobással kell kihozat-
ni a vadat, hogy a vizsla úszni tudását 
megállapíthassuk.

Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság tagja

KELKÁPOSZTÁS, GOMBÁS ŐZCOMB
Hozzávalók : 4 személyre:1 őzcomb (kb. 1,2 kg), 2 evőkanál olaj, só, bors, 1 liter vörösbor, 5 közepes nagysá-

gú hagyma, 80 dkg burgonya, 1 kis fej kelkáposzta (80 dkg), 20 dkg gomba, 3 dkg vaj vagy margarin, 1 liter vadas 
szósz, 1 teáskanálnyi közepesen erős mustár 1 üveg (370 ml) vörös áfonya -kompót, 2 evőkanál sötét étkezési kemé-
nyítő (ételsűrítő) díszítéshez petrezselyem.

Az őzcombot mossuk meg, és a vizet száraz ruhával távolítsuk el róla, majd kenjük meg olajjal, dörzsöljük be sóval, 
borssal, ezután tegyük a sütő tepsijébe. Előmelegített sütőben (villanytűzhely esetén 200 fok, gáztűzhely esetén 3-as foko-
zat) másfél órát kell sütni, időnként vörösborral és vízzel locsoljuk meg. A meghámozott és negyedekre vágott hagymát a 
sütés befejezése előtt 15 perccel tegyük a hús mellé, és a húst a szafttal és a maradék vörösborral öntözzük meg. A sülés 
ideje alatt hámozzuk meg a burgonyát, és sós vízben főzzük meg (20 perc). A kelkáposztát megmossuk, négybe vágjuk, 
kivesszük a torzsáját, majd a csíkokra vágott leveleket sós vízben 5 percig főzzük, utána szitára téve hagyjuk lecsepeg-
ni róla a vizet. A gombát is tisztítsuk meg, a nagyobbakat vágjuk félbe. A vajat vagy margarint serpenyőben forrósítsuk 
meg, és a gombát kevergetve pirítsuk meg, tegyük hozzá a kelkáposztát, ízesítsük sóval, borssal. Az őzcombot vegyük ki 
a sütőből és tegyük meleg helyre. A sütés alatt keletkezett szaftot szitán szűrjük át, a vadas alaplével fél literre hígítjuk, 
sóval, borssal, mustárral és 4-6 evőkanál vörösáfonya-lével ízesítjük. Forraljuk fel, keverjük hozzá az ételsűrítőt, és még 
egyszer melegítsük forrásig. Az őzcombot egy tálon a szósszal és a zöldséggel körítve, petrezselyemmel díszítve tálaljuk. 
A szósz megmaradt, nagyobbik részét, a vörös áfonyát külön-külön kis tálkában helyezzük az asztalra. 
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A VADKÍSÉRŐ JEGY
ÉS ALKALMAZÁSA
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A megyénkben 2005. december hó-
napban kiadott, és 2006. január 1-től kö-
telezően alkalmazandó vadkísérő jegy-
nek elsődleges célja, hogy megőrizhetők 
legyenek egyes vadászati hagyományok 
– a nagyvadat elejtő vadász elvihesse a 
belsőséget a hatósági állatorvosi húsvizs-
gálat előtt – és az élelmiszerbiztonság se 
szenvedjen csorbát, lehetővé vált a vadá-
szok számára, hogy az elejtéskor elvégez-
zék a vad első vizsgálatát.

Az elejtés előtt a nagyvad viselkedé-
sét, mozgását, testtartását megfigyelő 
vadász a vadkísérő jegy első oldalának 
kitöltése és minősítése után aláírásával 
igazolja a megfigyelés valódiságát, majd 
az elejtést követően a nagyvad- azonosí-
tóval az elejtett állat Achilles-inára rög-
zíti az írásos nyilatkozatot.

Az elejtést követően minél előbb el 
kell végezni az állat zsigerelését és az el-
sődleges vizsgálatot, melynek eredmé-
nyét a vadkísérő jegy 2. oldalán kell a 
képesített vadhús-vizsgálónak szintén 
aláírásával hitelesíteni.

Az a cél – melyet az állategészség-
ügyi hatóság is ösztönöz –, hogy vala-
mennyi vadász képzett személy legyen.

Tehát az elejtés előtti élő állat megfi-
gyelését, majd az elejtést követő, zsige-
reléskor tapasztalt elváltozások, illetve 
a majdani vadászrészként kiadott bel-
sőségek vizsgálatát egy személy végezze 
és tegyen írásos nyilatkozatot, nem pe-
dig az elejtést követően még egy kép-
zett személyt kelljen keresni.

Az élelmiszer-biztonságot teljes mér-
tékben az szolgálná, ha az elejtett vad 
valamennyi szerve a hatósági állatorvos 
vizsgálatára kerülne, de ekkor a már 
említett vadászati hagyomány csorbát 
szenvedne, illetve az emésztőkészülék 
vizsgálata nehezen volna megoldható.

Az elejtő vadász, illetve a képesített 
vadhúsvizsgáló által végzett tevékeny-
ség nem minősül húsvizsgálatnak.

A húsvizsgálat a hatósági állatorvos 
fogyaszthatósági döntése. 

De nagyon fontos: ahhoz, hogy 
a hatósági állatorvos helyes döntést 
tudjon hozni – az élő állat meg-
figyelésének, az elejtett vad mell-
üregi, hasűri szerveinek hiányában 
– az elejtő vadásznak és vagy a kép-
zett személynek korrekt, pontos tá-
jékoztatást kell számára adni!
• Ha az elejtés során nem figyeltek 

meg a szokásostól eltérő viselkedést, 
nincs környezetszennyezés gyanúja, 
a belszervek vizsgálata során nincs 
az élettani állapotoktól eltérés, és írá-
sos nyilatkozatot csatoltak az állati 
testhez, akkor a fejnek és a zsigerek-
nek nem kell a testet kísérni a vad-
feldolgozóban végzendő hatósági ál-
latorvos húsvizsgálatához, amely a 
közfogyasztás feltétele,

• amennyiben rendellenes viselkedést, 
testtartást, és/vagy a belső szerveknél 
eltérést állapítottak meg – melyet a 
vadkísérő jegy első és/ vagy  második 
oldalán  jeleztek – a fejet és az összes 
zsigert a gyomor-, és bélrendszer, ill. 
a trófeák (agyar, agancs, szarv, lábvég 
a lábtőtől lefelé ) kivételével a testtel 
együtt a hatósági állatorvos húsvizs-
gálatára be kell mutatni,

• amennyiben járványos fertőző állat-
betegség (pl. sertéspestis), vagy az 
ember egészségére veszélyes fertőző 
betegség (pl. veszettség) gyanúja, tü-
netei állnak fenn, az elejtett vad vala-
mennyi testrészét (gyomor-, bélrend-
szert,  trófeát is!) be kell mutatni a 
hatósági állatorvosnak a vadkísérő 
jegyen történő minősítéssel együtt.  

Vaddisznó elejtők figyelem!
A 2006. január 1-től életbe lépett 

853/2004/EK rendelet szerint a vad-
disznó fejét (az agyarak kivételével) 
és a rekeszizmát is kötelező a testtel 
együtt beszállítani a vadfeldolgozóba a 
trichinella -vizsgálat miatt! 

Ugyancsak az év elejétől életbe lé-
pett 2075/2005/EK rendelet szerint - 

amely a trichinellózisra fogékony álla-
tok (pl. sertés, ló, nutria, vaddisznó, 
medve) kötelező vizsgálatát írja elő, - 
a magánfogyasztásra szánt, tehát a va-
dászrészként is kiadott, szétosztott, el-
ejtett vaddisznó vizsgálata is kötelező, 
mert a rendelet „emberi fogyasztásra 
szánt hús” vizsgálatát írja elő, nem pe-
dig a közfogyasztásra szántat. 

Ezen rövid bevezetőt, és jogszabá-
lyi ismertetőt követően nézzük, milyen 
hibákat követtek el a vadkísérő jegyet 
kitöltők 2006. január 1. és július 31. 
között: 493 elejtett, és a megyében fel-
dolgozásra kerülő vadnak a húsvizsgá-
latához mellékelt vadkísérő jegy kitölté-
se során (Borsod, Pest, Tolna, Szolnok, 
Zala megyékből származtak a vadak):
• az első hónapban több esetben nem 

küldtek az elejtett vaddal vadkísérő je-
gyet, s nem volt belsőség a vadhoz.
Ez esetben kobzásra került sor.

• az adatok: sokszor az elejtés helye, a 
vizsgálatot végző neve olvashatatlan,

• az első oldalon a vadászatra jogosult-
hoz az elejtő vadász nevét írták be,

• különösen őzek elejtésekor, sokszor 
bélsárral súlyosan szennyezett eset-
ben is kifogásmentes volt a minő-
sítés,

•  a  „kifogásolt hatósági húsvizsgálat-
ra” minősítés mellett nem volt bel-
sőség küldve,

• a vadkísérő jegyet nem rögzítették a 
nagyvad - azonosítóval a testhez, ha-
nem borítékban mellékelték,

• az elejtések közötti  nagy távolság  
esetén is ugyanaz a személy volt a 
képesített húsvizsgáló,

• a vizsgáló nyilvántartási számát nem 
tüntették fel,

• a vadkísérő sok esetben vérrel nagy-
mértékben szennyezett volt,  

• madzaggal a has tájékra  rögzítették 
a nyilatkozatot. 
Megjegyzem, hogy a jelen formájá-

ban lévő vadkísérő jeggyel nehéz ma-
radéktalanul teljesíteni a rendeletben 

„SORSZÁMOZOTT, VÍZHATLAN ANYAGBÓL KÉSZÜLT, A VADTESTHEZ RÖGZÍTENDŐ, AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER ELLEN-
ŐRZŐ ÁLLOMÁS ÁLTAL KIADOTT, KÉTOLDALAS NYILATKOZATTÉTELI LEHETŐSÉG, MELYET A VADAT ELEJTŐ VADÁSZ ÉS/VAGY A 
KÉPESÍTETT VADHÚS-VIZSGÁLÓ TÖLT KI, ÉS LÁT EL KÉZJEGYÉVEL” – OLVASHATÓ A  VADON ÉLŐ ÉS A TENYÉSZTETT VAD ELEJTÉ-
SÉRŐL, HÚSVIZSGÁLATÁRÓL ÉS A FORGALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 7/2005. (II. 4) FVM RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT, 9/2002. (I. 
23.) FVM RENDELETBEN.

„SORSZÁMOZOTT NYILATKOZAT, MELYET A KÉPESÍTETT SZEMÉLY A VADTESTHEZ RÖGZÍT” – FOGALMAZ A 2006. JANUÁR 1-TŐL 
ÉLETBE LÉPETT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE.
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IV. SÁTORALJAÚJHELYI
VADÉTELFŐZŐ VERSENY
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előírt jelölési módot (nem vízálló, sza-
badon használva az olvashatatlanságig 
szennyeződhet, esős időben elmosód-
hat), de ha a megyénkben  alkalmazott, 
a vad-kísérő jegy  mellé adott műanyag 
zacskó oldalát szúrják át és rögzítik a 
nagyvad azonosítóval az Achilles-ínra , 
akkor higiéniai szempontból is betölti 
a rendeltetését. 

Mikor kell a vadkísérő jegyet al-
kalmazni?

Ha az elejtett nagyvad vadfeldolgo-
zó üzemben hatósági állatorvosi hús-
vizsgálat után közfogyasztásra kerül.

Mikor nem kötelező a vadkísérő 
jegy használata?

Ha az elejtett nagyvadat teljes egé-
szében  vadászrészként magánfogyasz-
tásra kívánják felhasználni és nem tar-
tanak igényt állatorvosi húsvizsgálatra. 
A vadkísérő jegyen lévő információ a 
húsvizsgáló állatorvos számára szól. 
Természetesen felkérésre az állatorvos 
elvégzi a húsvizsgálatot, és ekkor kell 
a vadkísérő jegy. (vaddisznó elejtésekor 
a magánfogyasztás esetén is kötelező 

trichinella vizsgálatnak, nem feltétele a 
vadkísérő jegy)

Mivel a vadkísérő jegy szigorú szám-
adású nyomtatvány, nyilvántartása, ke-
zelése, kiadása, elszámolása, visszakül-
dése a kiadó Állomás felé a vadászatra 
jogosult, a vadfeldolgozó, esetleges ma-
gánfogyasztás esetén történt felhaszná-
lás esetén az elejtő vadász feladata.

Az előírtak megszegése esetén az Ál-
lomás szankcionálhat. (pénzbüntetés, 
jegykiadás megtagadása)

Amikor 2005. júliusában a képesített 
vadhús-vizsgálók képzésében részt vet-
tem az oktatás végén az volt az egyik 
kérésem, hogy ez a tevékenység ne „for-
malitás, hanem becsületes, tisztességes 
munka legyen”.

Most úgy néz ki, hogy a formalitás 
van győzelmi pozícióban.

Dr. Csillag Gyula
élelmiszer-higiénikus állatorvos

B.A.Z. Megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer Ellenőrző Állomás,

Miskolc

FELHÍVÁS!
VADÁSZATI EMLÉKHELYEK

FELKUTATÁSÁRA!

Egy országos kiadvány van készü-
lőben a vadászati emlékhelyekről. Ez 
a kiadvány tisztelgést jelent a múlt, 
elődeink tettei előtt, bővíti a szak-
irányú történelemismeretet, szolgálja 
a hagyományápolást. Minden ilyen-
nel kapcsolatos információt várunk 
a megye területéről. Az emlékhelyek-
ről a következő adatokat kérjük:

1. a hely megnevezése
2. rövid tájékoztató
3. megközelíthetőség

Mindenki segítségére számítunk, 
várjuk a jelentkezéseket kamarai 
szervezetünknél, vagy az alábbi tele-
fonszámon:

Kadlicsek János
30/252-0820

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ szervezésé-
ben 2006. június 16-17-én negyedik 
alkalommal került megrendezésre 
a Vadételfőző Verseny. A rendez-
vény egyik fő célja, hogy a min-
den korosztály számára színvona-
las kikapcsolódást nyújtó kulturális 
programok mellett népszerűsítse a 
vadászatot, a vadászati turizmust 
bel- és külföldön egyaránt. Első nap 
az ünnepélyes megnyitót követően 
Bohács László tőketerebesi vadász-
festő nagyszerű képeiből rende-
zett kiállítás megnyitóját, majd „A 
vadász néha lő is…” című színda-
rabot Bodrogi Gyula, Oszter Sán-
dor és Oszter Alexandra előadásá-
ban láthatták az érdeklődők.

A második nap programját az ország 
leghosszabb ülőszékes felvonójával is 
megközelíthető Magas-hegyi Sportcent-
rumban a Borsodi Vadászkürt Egyesü-
let vadászkürtöseinek műsora indította, 
majd dr. Bárándy Péter ügyvéd negye-
dik alkalommal is személyesen indítot-

ta el a főzőversenyt. A versenyre ama-
tőr, vadász és szakács kategóriákban 
érkeztek nevezések, nem kis feladat 
elé állítva a Mátyás Rudolf Oscar-díjas 
mesterszakács vezette zsűrit. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a Szlovákiából 

érkező versenyzők mellett idén két len-
gyel társaság is részt vett a rendezvé-
nyen. 

Molnár Levente
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SZÍNVONALAS MÚLT,
REMÉNYTELJES JÖVŐ
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A  lehetőségek és az igények szeren-
csés találkozásaként - több, mint húsz 
évvel ezelőtt - 1983 december 14-én a 
Miskolci Vadászklub megkezdte műkö-
dését. Az akkori MAVOSZ megyei Inté-
ző Bizottságának elnöke dr. Pusztay 
Béla megnyitójában azt emelte ki, hogy 
a megye vadászainak ezáltal lehetősé-
gük lesz a kulturált, baráti találkozók-
ra, szakmai ismeretszerzésre.

A megfelelő anyagi támogatással 
elindult klub vezetősége működése 
során egyre nagyobb sikereket köny-
velhetett el. Dr. Székely László elnök, 
Nagy Lajos titkár, Varga Zoltán szerve-
ző, Vass Sándorné gazdasági felelős, de 
az állandó külső segítők Faragó Zoltán, 
Heinemann Pál, Nagy Gábor, továbbá 
a MAVOSZ vezetői, a vadásztársaságok 
elnökei és sok más önkéntes résztvevő 
nagy lendülettel és örömmel formálta 
azt a műhelymunkát, ami a vadászati 
kultúra szolgálatát jelentette. Az állan-
dóan nagyszámú, lelkes közönség pedig 
türelmetlenül várta a havonta rendsze-
resen jelentkező, színvonalas ismeretter-
jesztést, hangulatos klubéletet. Mindez 
országos elismerést is kiváltott.

A rangos szakmai előadásokon az 
első tíz év alatt közel száz szaktekintély 
mutatkozott be. Csak néhány név a tel-
jesség igénye nélkül: dr. Bakóczi Antal, 
prof. dr. Bencze Lajos, Beregszászi 
György, dr. Bertóthy István, Eördögh 
Tibor, dr. Heltay István, dr. Janisch 
Miklós, dr. Kőhalmi Tamás, dr. Kölüs 
Gábor, dr. Mátrai Gábor, dr. Nagy Emil, 
Páll Endre, Rakk Tamás, dr. Rakonczay 
Zoltán, dr. Sterbecz István, Szabolcs 
Jószef, Szalai István, dr. Szederjei Ákos, 
Szidnai László, prof. dr. Zoltán János. A 
külföldi magyarjaink közül: dr. Gyimesi 
György Királyhelmec, Makkay Ferenc, 
dr. Panigay Róbert Gyergyószentmiklós, 
Pék György, Rádóczy ferenc Zam-
bia, Szy Ferenc Kanada. A miskolciak 
köréből: dr. Bartucz Ferenc, dr. Darás 
Dezső, dr. Gabnay Sándor, Knefély 
Nándor, dr. Szigethy Jenő. Az akkor 
egyedüli NIMRÓD újságban Knefély 
Mária közreműködésével igen jó saj-
tónk volt.

Látványos tevékenységként szer-
veztük a különböző kiállításokat, 
trófeabemutatókat. Eljött hozzánk 
Muray Róbert, Valaczkai Erzsébet, Rácz 
István. A fotósok közül Nagygyörgy 
Sándor, Magyar Ferenc, illetve gróf 
Széchenyi Zsigmond fotóinak emlék-
kiállítása volt jelentős. Németh János 
csontfaragót is köszönthettük, vala-
mint Farkas Ádám kisplasztikáit, 
Bányai József vadászjelvény gyűjtemé-
nyét is megcsodálhattuk, ahogy Sipos 
Görgy és Monostori László preparáto-
rok munkáit is. A vadászat a bélyege-
ken és a vadászjegyekből összeállított 
anyag szintén különleges volt. A német 
SPRINGEN WAFFEN fegyverkereskedő 
cég is nagysikerű kiállítást szervezett.

Tanulmányútjaink mindig izgal-
mas és szép élmények maradtak. Bala-
tonedericsen dr. Nagy Endre, Grazban 
gróf Merán Fülöp volt az idegenve-
zetőnk. Megjártuk Erdélyországot, 
ahol sok kedves magyar vadász foga-
dott. Ellátogattunk a Felvidék vadásza-
ti múzeumaiba, de jártunk Dévaványán 
Gödöllőn,Gemencen, Gyöngyösön, 
Gyulajon, Szécsényben is.

A 90-es évek után a Vadászszövetség 
már nem tudta támogatni a klub fenn-
tartását, így az lassan megszűnt.

Ám a történet nem ennyi. Eltelt 
tíz év szünet és az állandó nosztalgia 

nem hagyott nyugodni néhány lelkes 
régi tagot: 2002 decemberében újjáala-
kul a Miskolci Vadászklub. Az alakuló 
ülésen Faragó Zoltán /aki azóta sajnos 
itthagyott bennünket/, Földi László, 
dr. Gabnay Sándor, Heinemann Pál, 
dr. Kertész Gábor, Kovács Attila, Nagy 
Gábor, Nagy Lajos, Pásztor József volt 
jelen.

Noha tudjuk, hogy kétszer nem lép-
hetünk ugyanabba a folyóba, mégis 
hasonló elvekkel és célokkal, ámde más 
formában láttunk hozzá a munkához. 
Kezdetben Heinemann Pál vadász-
szobájában, jelenleg pedig az Észak-
magyarországi Vadászszövetség, és a 
megyei Vadászkamara, személy szerint 
Tóth Á. Dénes jóvoltából a Technika 
Házában tartjuk összejöveteleinket. Az 
újbóli megalakulás óta előadóink vol-
tak sorrendben: Földi László /színész-
író-vadász/, Rácz Sándor /a Nemzeti 
Vadászrend tulajdonosa/, Izsépi Atti-
la /Hegyközi Erdészet ágazatvezetője/, 
Monostori László /preparátor/, Godó 
Nándor /Eger, Világjáró Vadászok tit-
kára/, Bakai László /vadászíjászat, Szé-
kesfehérvár/, Ugrai Tamás /Kanada/, 
dr. Kertész Gábor /bíró/, Lükő Sán-
dor /nyugdíjas/, Kolláth József /vadá-
szatszervező/, Csekő Sándor /újság-
író/, Nagy Lajos /egykori klubtitkár/, 
Bohács László /vadászfestő,Tőketerebes

A MISKOLCI, ILLETŐLEG A BORSODI VADÁSZKLUBRÓL
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MIRE SZABAD VADÁSZNI?
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2006. JANUÁR 1-TŐL 2007. FEBRUÁR 28-IG

Vadfaj / korcsoport I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímbika, golyóra érett
Gímbika(selejt), tehén
Gím ünő, borjú
Dámbika golyóra érett
Dámbika(selejt)
Dámtehén, ünő, borjú
Őzbak
Őzsuta, gida
Muflonkos, jerke, bárány
Vadkan, süldő, malac
Vaddisznó koca
Mezei nyúl
Üregi nyúl
Fácánkakas
Fogoly
Vetési lúd, Nagylilik
Tőkés-, Csörgőréce, szárcsa
Barát-, Kerceréce
Erdei szalonka
Balkáni gerle
Örvös galamb
Róka, pézsmapocok
Nyestkutya, Mosómedve
Házi görény, Nyest
Borz, Aranysakál
Dolmányos varjú, Szarka
Szajkó

VADÁSZVIZSGA FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM

Vadászszövetségünk június első heteiben Állami Vadászvizsgára felkészí-
tő tanfolyamot tartott. A tanfolyam során Vadász István, Kadlicsek János, 
és Józsa László szakelőadók segítségével 15 vadászjelölt 8 alkalommal, össze-
sen 45 órában sajátíthatta el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerhette 
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályait, illetve készülhetett fel a június 
28-án megtartott vadászvizsgára. A tanfolyam során a lőkészséget sportlőté-
ren biztosítottuk.

Következő vadászvizsga időpontja:

2006. szeptember 27. (szerda)

Természetesen, megfelelő számú jelentkező esetében a vizsgát megelőző-
en, augusztus végén-szeptember elején ismét megszervezésre kerül a felkészí-
tő tanfolyamunk, melynek tervezett költsége 35-40eFt.

VÉREBVEZETŐK
MEGYÉNKBEN

Ruszinkovics Ferenc
(Felsővadász) 70/261-40-21

Kaczúr András
(Tolcsva) 30/263-55-08

Erdős Tamás,
(Répáshuta) 20/926-10-86

Csontos Béla,
(Telkibánya) 30/854-73-91

Minden véreb többszörös utánkere-
sési gyakorlattal, és vizsgával rendel-
kezik. Szükség esetén bizalommal 
forduljanak hozzájuk.

/, Sztregova Sándor /nyugdíjas/, Bozóki 
László /vadászatszervező/, Gyimesi 
György /orvos, Királyhelmec/, Bartucz 
Péter /erdészeti igazgató, Gúth/, Márok 
Tamás /újságíró/ és remélhetőleg foly-
tatódik a névsor.

Az újbóli kirándulásaink közül emlé-
kezetes, amit ismét Felvidéken, Erdély-
országban, vagy éppen a közelmúltban 

a gúthi dámparadicsomban tettünk.
A felsorolás csalogató is lehetne új 

klubtagok számára, de nem csupán az. 
A mostani lelkes tagságban eleve meg-
van az igény vadászkultúránk, hagyo-
mányaink, szakértelmünk ápolására, 
fejlesztésére. Mindez a „több erdőzú-
gás” szerves része. Gondozzuk hát e 
nemes gondolatot!

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt szeptembertől minden hónap 
utolsó csütörtökjén 17.00 órától a 
Tudomány és Gazdaság Háza klub-
helyiségében.

Nagy Gábor
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HIVATÁSOS
VADÁSZ RUHÁZAT

KÖNYVEK

•  VADÁSZISKOLA

•  AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA

 TESZTKÉRDÉSEI

•  AMIT A FEGYVERISMERETI

 VIZSGÁN TUDNI KELL

•  EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ

 ÉS TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

• TÁRSAS VADÁSZATI NAPLÓ ÉS 
TERÍTÉKNYILVÁNTARTÁS

DIÁNA
FEGYVERSZEKRÉNY

5 FEGYVER

TÁROLÁSÁRA

CSÖRLŐ
12 voltos - 5 tonnáig

•
DEUSA BÜKKFAKÁTRÁNY

•
SÓPASZTA

az egészséges vadállományért
•

CÉLTÁVCSŐ
VILÁGÍTÓPONTTAL

4-12 x56-os
•

PIROSPONT IRÁNYZÉK
•

KOMPAKT SPEKTÍV
•

LÉZERES TÁVMÉRŐ



V A D Á S Z  H Í R M O N D Ó

FELELŐS SZERKESZTŐ: TÓTH Á. DÉNES
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MEGJELENT!
A Hivatásos vadászok kéziköny-

ve I-II. kötete irodánkban megvásá-
rolható. 

I. kötet: 5000 Ft + 5% áfa
(550 oldal)

II. kötet: 6000 Ft + 5% áfa
(670 oldal)

VADÁSZ HÍRMONDÓ

2006. június 21-én egyesületi formában, bíróság által bejegyezve megala-
kult a Borsodi Vadászkürt Egyesület. Fő célja a vadászati kultúra és a vadásza-
ti hagyományok ápolásán túl, vadászkürtösök képzése, a vadászkürt használa-
tának elterjesztése.

Minden olyan érdeklődőt szeretettel várunk sorainkba, aki a szakmai elhiva-
tottság mellett, - függetlenül attól, hogy hivatásos,- vagy sportvadász – magáé-
nak tekinti az egyesület célkitűzéseit és részt kíván venni annak működésében 
vagy csak egyszerűen magával ragadta a vadászkürt csodálatos hangja.

Egyesületünk tisztségviselői: Elnök:  Fehér Tamás
    Titkár:  Tóth Á. Dénes
    Gazd. vez.: Bótáné Batta Olga
    Műv. vez.: Czentnár Ferenc

Érdeklődni:  Fehér Tamás 30/219-90-61 vagy
  Tóth Á. Dénes 46/504-125-ös telefonszámokon

Fehér Tamás

PÁLYÁZAT
Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete fotó-

pályázatot, és Irodalmi pályázatot hirdet Vadon élő állatok, természet, továb-
bá vadászat témakörökben.

A beadott alkotásokat 2006. szeptember 30-ig kérjük szervezetünkhöz (Mis-
kolc, 3526 Tass u. 18.) megküldeni.

A díjazott munkákat a következő lapszámainkban megjelentetjük, továbbá 
az első helyezetteknek értékes díjakat adunk át.


