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Az Országos Magyar Vadászkamara 
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és 

a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a

 MEGYEI VADÁSZBÁLRA
melyet 2009. február 14- én a tavalyi évhez hasonlóan Miskolcon,  
a Hotel Pannónia*** Konferenciatermében (Kossuth Lajos utca) 

rendezünk meg. A bálra előzetes helyfoglalás:  
Miskolc, Tass u. 18. tel: 46/504-125, 46/504-126

A báli belépő díja személyenként 7.500.- Ft

VADÁSZ HÍRMONDÓ

A korábbi évek sikereire az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete, a Vadászok és 
Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségével közösen 2009. márciusában - 
áprilisában regisztrált felnőttképzési oktatás keretében ((KSH szám: 19066754-9133-529-05, 
nyilvántartási szám: 00493-2008, 2620020) egyhetes, bentlakásos vadászkürtös tanfolyamot 
szervez. Elhelyezés 6-8 férőhelyes, zuhanyzóval, Wc-vel ellátott szobákban.

A tanfolyam során zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével napi 6 órában a 
jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés alapjait. A programo-
kat kispuska- és koronglövészet, érdekes előadások, gyakorlati bemutatók is színesítik.

Jelentkezni lehet a 46/504-125, illetve a 30/239-4920-as telefonszámokon, vagy személye-
sen fenti szervezetek székházában. (Miskolc, Tass u. 18.)

ÚJRA VADÁSZKÜRTÖS TANFOLYAM!

A BÁL PROGRAMJA:

18.00-18.30  a vendégek érkezése 
19.00  a bál megnyitása
19.30  a vacsora felszolgálása
21.00  a műsor kezdete
24.00  Tombola, (értékes 
 nyereményekkel, 
 vadkilövésekkel) 
 utána éjféli 
 töltöttkáposzta
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A TAVALYI ÉVBEN MÁR MEGVALÓSÍ-
TOTT, ÉS NAGY SIKERT ARATOTT APRÓ-
VAD BEMUTATÓ VADÁSZATOT KÖVETŐEN 
AZ IDÉN DECEMBER 7-ÉN HÍVTA MEG A 
VADÁSZSZÖVETSÉG, A VADÁSZKAMARA ÉS 
A TAKTA VT. VEZETŐSÉGE A HELYI ÉS 
MEGYEI SAJTÓT, RÁDIÓT ÉS TELEVÍZIÓT, 
HOGY A FELVÉTELEKEN ÉS RIPORTOKON 
KERESZTÜL ÚJRA BEMUTASSÁK A NAGYKÖ-
ZÖNSÉG SZÁMÁRA, A VADÁSZOK MUNKÁ-
JÁT, ELHÍVATOTTSÁGÁT, VALAMINT FEL-
HÍVJÁK A FIGYELMET A BALESETVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK FOKOZOTT BETARTÁSÁRA. 

Ezen túlmenően külön f igyelmet 
szenteltünk a vadászati kultúra bemu-
tatására is, így már a megnyitón a 
vadászkürtösök fogadták és üdvözölték 
a vendégeket. Ezt követően került sor a 
vadászat napi menetének ismertetésére, 
a résztvevők eligazítására és természete-
sen a balesetvédelmi oktatásra.

A kellemes időben a Taktaharkányi 
Takta Vadásztársaság területén nagysze-
rűen megszervezett vadászaton a meg-

ÚJRA BEMUTATÓ VADÁSZAT 
A MÉDIA RÉSZÉRE
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hívott vendégeken túl részt vettek a 
Miskolc Televízió, Zemplén Televízió 
és a Magyar Rádió, valamint az Euró-
pa Rádió szerkesztői, illetve az Észak-
magyarország napilap, és a Royal maga-
zin újságírói is.

Hisszük, hogy az elképzeléseink, cél-
kitűzéseink célba értek, és a vadászo-
kon túl, a számos híradáson keresz-
tül a nem vadászó emberek számára is 
bemutattuk a vadászat szépségét, szük-
ségességét, olykor nehézségeit, és leg-
főképpen megpróbáltunk változtatni 
a társadalom egyes rétegeinek negatív 
megítélésén.

Az egész napi program lebonyolí-
tásáért nagy köszönettel tartozunk a 
Takta VT. elnökének Szatmári Gyula 
Úrnak.

Tóth Á. Dénes
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VADÁSZKAMARAI HÍREK
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2008. október 29.-én törvényessé-
gi felügyeleti vizsgálat zajlott le terüle-
ti szervezetünknél. Az ellenőrzés célja 
annak vizsgálata volt, hogy a terüle-
ti szervezet a hatályos jogszabályokat, 
valamint a Kamara szabályzataiban 
foglaltakat betartja-e 2006. januárjától 
a vizsgálat időpontjáig.

A törvényességi felügyeleti ellenőrzés 
során megállapították, hogy az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Területi Szer-
vezete törvényesen működik és ellátja 
mindazokat a feladatokat, amelyeket a 
jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

Egyedüli hiányosságként rótták fel, 
hogy az osztályüléseken a küldöttek 
külön nem számolnak be végzett mun-
kájukról, tevékenységükről, valamint 
egy bizottsági ülés során csak az elnök 
írta alá a jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyv-
vezető pedig nem.

• • •

Előző újságunk megjelenését követő-
en két alkalommal tartott szervezetünk 
vadászvizsgát, mely során 65 fő jelent-
kezőből minden eddiginél kevesebben, 
mindössze 24-en tettek sikeres vizsgát.

Következő vizsga időpontja 2009. 
márciusában lesz, melyre február végé-
ig lehet jelentkezni.

• • •

Ifjúsági szakbizottságunk kezdemé-
nyezésére 35. év alatti vadászok részé-

re jövő év márciusában vadásztalálko-
zót szervezünk. Kérjük, hogy az alábbi 
elérhetőségeken jelezzék szerveztünk 
felé, hogy melyek azok a témák, ame-
lyek különös érdeklődésre tartanak szá-
mot, hogy azt napirendre tűzhessük.

Tel: 46/504-125.
E-mail: omvk.borsod@vipmail.hu

• • •

Az Állategészségügyi Hatóság és az 
OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szer-
vezete szervezésében, képesített vad-
húsvizsgáló képzés került lebonyolítás-

ra, szeptember 29-30-án, majd október 
21-én.

Vonatkozó jogszabály szerint min-
den közfogyasztásra kerülő vad hús-
vizsgálatához vadkísérő jegy alkalma-
zása kötelező. A vadkísérő jegyet, az 
elejtő vadász bejegyzésein túl, csak az 
arra feljogosított, képesített vadhúsvizs-
gáló töltheti ki. 

Az oktatást követően lezajlott a kép-
zés vizsgája is, melynek köszönhetően 
a megyében újabb 83 fő tett eredmé-
nyes vizsgát, és rendelkezik a képesítés 
ellátásához feljogosító bizonyítvánnyal.

KEDVES VADÁSZTÁRSAK!
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a Vadászszövetség ter-
mészetvédelmi tevékenységét.
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink kiemelt feladata, mely 
ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik a tőle telhetően mindent megtenni.
Anyagi lehetőségeink azonban korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, hogy 2008. évi adója 
1%-ának felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. Támogatásának megvalósításához az szükséges, 
hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 
19066754-205 számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel.
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A VAD HASZNA A GAZDA KÁRA?!
SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSKULTÚRÁKBAN KELETKEZETT
MEZŐGAZDASÁGI VADKÁR
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EZÉV DEREKÁN A KÖRNYEZETVÉDEL-
MI MINISZTER KORÁBBAN HOZOTT REN-
DELETÉT ERŐSÍTETTE ÉS „NYUGTÁZTA” 
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER, AMI-
KOR A 85/2008.(VII. 5.) FVM REN-
DELETTEL MÓDOSÍTOTTA A VAD VÉDELMÉ-
RŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT 
A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ 79/2004.(V. 4.) 
RENDELETET. 

Ez a környezetvédelmi rendelet az, 
amely a korábban mezőgazdasági vad-
kár vonatkozásában is felmerülő prob-
lémát egyszerűsítette a seregély, káró-
katona, és még néhány más madárfaj 
esetében. Ha visszaemlékszünk, hogy 
korábban sokan sérelmezték, és hiá-
nyolták a gyümölcsösökben kárt okozó 
seregély kártételének megakadályozását 
és annak térítését segítő jogi szabályo-
zást azok most elégedettek lehetnek. 

Azonban engedjék meg, hogy 
néhány általam problémás kérdéssel fog-
lalkozzak a következő sorokban. Ez a 
jelenlegi állapot szerint a seregély kár-
tételének megakadályozását segítő sza-
bály, mely által augusztus 1. és októ-
ber 31. között lehetővé teszi a seregély 
állományszabályozását, gyérítését, elej-
tését, riasztását sokan úgy vélik kellő 
megoldás a problémára. Mégis erre azt 
kell mondanom, hogy csak rész megol-
dás. Hisz ha csak arra gondolok, hogy 
Tokaj-hegyalján október közepétől kez-
dik el a „nagy szüretet”, akkor meg kell 
jegyeznünk, hogy novemberben szürete-
lendő szőlőfürtök estében bizony már 
seregély károkozás elhárítására a vadá-
szatra jogosult esetében nincs „fegyve-
res” lehetőség. Természetesen augusztus 
1. után riasztható, elejthető október 31-
ig, amikor is bizony lássuk be, hogy a 
szőlőterületen azért néhányan valószí-
nű már javában szüretelnek és a sző-
lőlugasok takarásában itt-ott nem egy-
két szőlősgazda is serénykedik, - a kárt 
okozó seregélyt megelőzve - az évi sző-
lőtermés betakarításán. Azt is tudnia 
kell azért a vadászatra jogosultnak, hogy 
az adott szőlőterület megvédése csak a 
szőlőbirtok tulajdonosával kötött meg-

állapodás alapján történhet. Ami lássuk 
be, ha csak Tokaj-hegyalját nézzük a kb. 
5500 ha területével és több ezer parcel-
lájával és tulajdonosával nem egyszerű 
dolog. De felhívom a vadászatra jogo-
sultak figyelmét azonban arra is, hogy 
nem árt megismerni az adott szőlőte-
rületet abból a szempontból sem, hogy 
véletlenül nem védett területen helyezke-
dik-e el. Amit még ezután be kell tarta-
ni a vadászatra jogosultnak, az már csak 
az, hogy az elejtett seregélyek számáról 
el ne feledkezzen jelentést tenni az illeté-
kes felügyelőség részére az adott vadász-
idény végén.

Lássuk be azért nem is olyan egy-
szerű. Ennek ellenére ez is valamilyen 
megoldás, melyhez a következőket fűz-
ném:

Javaslat:

• az adott területen, ahol a rendelet-
ben felsorolt madárfajok által okozott 
kár feltételezhető, vizsgálja meg a vadá-
szatra jogosult, mérje fel, írja össze.

• vizsgálja meg a károkozás mérté-
két és annak elhárítási költség arányát, 
szükségességét: két seregély miatt nem 
célszerű minden nap kijárni a területre, 
ott költséghatékonyabb a keletkezett 
kár megtérítése.

• amennyiben káresemény bekövet-
kezését észleli, kössön megállapodást 
az adott terület tulajdonosával, az eset-
leges vadkárelhárításkor történő baleset 
elkerülése véget, valamint vadkár bekö-
vetkezés idejének, időszakának tisztázá-
sa végett.

• amennyiben megállapodás és kár, 
valamint kárbejelentés is történt cél-
szerű azt augusztus 1. és október 31. 
között rendezni.

• f igyelemmel kísérni azt a sza-
bályt, hogy szőlőben és gyümölcsös-
ben, egész évben bejelenthető vadkár. 
Valamint, hogy azt a kárt milyen állat-
faj okozta.  

• az adott terület, ahol károko-
zás bekövetkezett természetvédelmi és 

Natura 2000 terület vonatkozásában 
megvizsgálni, mert arra a területre az 
illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi hatóság engedé-
lye szükséges ellenkező esetben védett 
állatfaj elejtése következtében „odavesz-
het” a fegyver és vadászengedélyünk.

További problémák:

• a november 1. után bejelentett 
seregély vadkár megtérítés az előző 
bekezdésben leírtak ismeretében, felve-
ti annak az érdekes esetnek a tényét, 
hogy az érintett területen keletkezett 
kár megtérítését már a környezetvédel-
mi hatóságtól kell igényelni!?

• a szőlőterületek, valamint telepíté-
sek milliós értékű beruházások tulajdo-
nos részéről történő megvédése, beke-
rítés, befedés, lefedése a tulajdonos 
részéről való, esetleges kötelező kiépí-
tésének létjogosultsága!?

• kárérték; a szőlőszemek korai kár-
okozása a későbbi esetleges aszúsodás 
lehetőségének elmaradása ismeretében 
bizonytalan jogvitákat szülhet!?

• termésszabályozással 7-9 t/ha ter-
mésmennyiségek helyett 2-4 t/ha ter-
mésmennyiségek több ezer forintos 
árak palackonként!?

• kár megelőzése és megállapítása 
céljából, egységes gyakorlat és egységes 
elv alkalmazására, írott formában!?

„ … a leírtakat összegezve ismételten 
megállapíthatom, hogy az a föld, ame-
lyen mezőgazdálkodást, erdőgazdálko-
dást, vadgazdálkodást végeznek; a tevé-
kenységet folytató személyek szoros 
egymás jószándékú, figyelmeztető, tájé-
koztató és segítő kapcsolattartása nél-
kül lehetetlen. ”

 
     

    

Orosz Zoltán
Ifjusági Szakbizottság tagja

Vadkárbecslő
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2008: KITTENBERGER KÁLMÁN ÉVE
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KITTENBERGER KÁLMÁN 1881-BEN SZÜLETETT LÉVÁN, IPAROS CSALÁDBAN. TANÍ-
TÓKÉPZŐBE, MAJD A BUDAPESTI POLGÁRI TANÁRKÉPZŐBE JÁRT. 1902-BEN CSÁN-
GÓFÖLDÖN, TATRANGBAN NÉPTANÍTÓ LETT. NEM SOKÁIG, MERT A FIZETÉS NÉLKÜLI 
GYŰJTŐUTAK ELCSÁBÍTOTTÁK: TIZENHAT ÉVET TÖLTÖTT AFRIKÁBAN, HAT GYŰJTŐÚTON, 
MELYET AZ INDIAI HADIFOGSÁG ÖT ÉVET MEGHALADÓ IDEJE, MAJD A NIMRÓD SZER-
KESZTÉSE SZAKÍTOTT CSAK MEG.

Kittenberger Kálmán elsősorban 
tudós volt. Mintegy 3700 gerinces és 
57000 gerinctelen állattal gazdagítot-
ta Európa különböző természettudo-
mányi gyűjteményeit. Gyűjtőmunkája 
során Afrikában 300 új, többségében 
rovarfajt fedezett fel, melyek közül jó 
néhány az ő nevét viseli. 

Kevés, sőt fájdalmasan kevés köny-
vet írt. A Nimródot 1920 szeptembe-
rétől szerkesztette, amíg hagyták: 1948-
ig. 

1958. január 4-én hunyt el Budapes-
ten. Oroszlános síremléke a Farkasréti 
temetőben található.

Nagymarosnak, a neves Afrika-
kutató vadász egykori lakóhelyének a 
neve szinte összeforrt a hagyományos 
Kittenberger Napokkal. Az idei év 
ünnepi eseményei különös hangsúlyt 
kaptak, hiszen 50 évvel ezelőtt távo-

zott közülünk a nagy természettudós. 
A város elöljárói és lakossága, valamint 
a hazai vadászok zöme régóta szeret-
né, hogy Kittenberger Kálmán hagya-
téka a nagyközönség számára is látha-
tó legyen. 

Az örökösök megkeresése után 
két hónap alatt valósággá válhatott 
ez a régen dédelgetett álom, és „Ki a 
vadász?!” címmel az Ipoly Erdő Zrt. 
Nagymarosi Erdészetének kiállítóter-
mében Kittenberger Kálmán halála 50. 
évfordulójának alkalmából június 6-án 
megnyílt az az emlékkiállítás, melynek 
azóta – sajnálatosan – kevés vadászláto-
gatója akadt.

A terembe belépve az 1956-os rádió 
felvételből Kittenberger Kálmán hang-
ját lehet hallani. 

A tárlat maga végigvezet bennünket 
Lévától a Kilimandzsárón át, egészen 

Nagymarosig. Láthatjuk Kittenberger 
íróasztalát korabeli leveleivel, az ele-
fántláb papírkosárral, sétabotjával, és a 
szintén elefántlábból készült italtartót, 
benne az eredeti recept alapján készült 
diópálinkával.

Hatalmas utazókoffere, borotválko-
zó készlete, eredeti afrikai törzsi emlék-
tárgyai, valamint néhány trófea vezet 
végig a gyűjtő, zoológus életén.

Nos hát, ki is a vadász? Kálmán 
bácsi minden porcikájában az is volt. 
Nem csoda hát, hogy mindenki szá-
mára rejt egy-két megkapó apróságot a 
kiállítás, ami elgondolkodtat, s ha meg-
állva rászánunk némi időt az ismerésé-
re, biztosan kedvet kapunk Kittenberger 
könyveinek olvasására is. 

A színvonalas kiállítást egy népes 
borsodi delegáció is megtisztelte a 
FEHOVA megtekintésével egyidőben. 
A tárlatot az érdeklődők minden hét-
végén, 12 és 18 óra között tekinthe-
tik meg. Hétköznapokon a nyitvatartá-
si időn kívül előzetes bejelentkezés és 
egyeztetés alapján külön csoportok is 
látogathatják.

BBO
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December - január a legfőbb ideje 
a nagyvad és apróvad társasvadászatok-
nak, ezért indokoltnak tartjuk felhívni 
a figyelmet a vadászatok szervezésének 
alapkövetelményeire.

A vadászati törvény végrehajtási ren-
delete szerint társas vadászati mód ese-
tén a vadászatra jogosult köteles vadá-
szatvezetőt állítani. A társasvadászatot 
a vadászatvezető irányítja. A bizton-
ságos vadászat lefolytatása érdekében 
kiadott vadászat vezetői utasítás meg-
szegése a vadászat rendje megsértésé-
nek minősül.

A társas nagyvad vadászatról hajtá-
sonként külön legalább 1:20 000 lépté-
kű hajtástérképet kell készíteni, mely 
tartalmazza valamennyi lőálláson álló 
vadász helyzetét, a tilos lőirányok egy-
értelmű feltüntetését, a hajtás irányát, 
a szükséges biztonsági rendszabályok 
leírását és a vadászatvezető, illetve a 
felvezető(k) elérhetőségét. A hajtástér-

kép egy példányát a vadászat megkez-
dése előtt át kell adni a lőállásokban 
helyet foglaló valamennyi vadásznak, a 
vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárny-
vezetőknek, a felvezetőknek, a vadásza-
ton gépjárművel közlekedőknek, a vad-
összeszedőknek és az utánkeresőknek.

A vadászatvezető, illetőleg a kísérő-
vadász köteles a vadászat megkezdése 
előtt meggyőződni arról, hogy a vadász 
rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának 
személyi feltételeivel. Ezen túlmenően 
tájékoztatást ad a vadászat alatt köve-
tendő magatartásról. A vadász csak 
olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és 
mennyiségű vadat ejthet el, amelyre 
rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, 
illetve arra adhat le lövést, amelynek 
elejtésére a vadászatvezető vagy a kísé-
rővadász előzetesen engedélyt adott. 
Aki a vadászat során nem engedélye-
zett vadat ejt el, köteles haladéktalanul 
a jogosultnak, illetve társasvadászaton 

a vadászatvezetőnek bejelenteni.
A vadászatvezető köteles a vadá-

szat megkezdése előtt balesetvédelmi 
eligazítást tartani, amit a résztvevők 
aláírásukkal igazolnak.

Társasvadászatnak minősül a nagy-
vad terelő- és hajtóvadászata, az apró-
vad kereső-, illetve hajtóvadászata 
amennyiben a felsorolt vadászatokon 
három vagy több vadász vesz részt. 
Nagyvad terelővadászatának minősül a 
hajtóebek használata nélkül szervezett 
társasvadászat.

 A társas nagyvad vadászaton részt 
vevő vadászok száma - ide nem értve 
a hivatásos vadászokat és a hajtást irá-
nyító vadászokat - nem haladhatja meg 
a 25 főt.

Sík terepen egy vonalban kijelölt 
lőállások, illetve a lőálláson elhelyezke-
dő vadászok összelövésének lehetősége 
esetén kizárólag magasított lőállások 
használhatók.
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A Vadászkamara területi szervezetével 
szeptember 15-én közös elnökségi ülést 
tartott Szövetségünk. Az ülés keretében 
az elnökség tagjai tájékoztatást kaphat-
tak az előző ülése óta eltelt időszak ese-
ményeiről, a két szervezet első féléves 
pénzügyi beszámolójáról, aktuális pénz-
ügyi helyzetről. Ezt követően elfogadás-
ra kerültek az év hátralévő részében vár-
ható feladatok, célkitűzések, melynek 
egyik legfőbb állomása lesz december 
folyamán a Borsod megyei vadászklub 
25. éves évfordulójára rendezett ünnepi 
megemlékezés.

• • •
Vadászszövetségünk az elmúlt hóna-

pok során két alkalommal is tartott 
Állami Vadászvizsgára felkészítő tan-
folyamot, melynek során a hallgatók 
regisztrált felnőttképzési oktatás kere-
tében összesen 45 órában sajátíthatták 
el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, 
ismerkedhettek meg a biztonságos fegy-
verkezelés szabályaival, illetve készül-
hettek fel a vadászvizsgára. 

• • •
Lapzártánkat követően, december 

16-án vadászatszervezés-vadászatvezetés 
témakörében vadgazdálkodói konferen-
cia kerül lebonyolításra megyénk vad-

gazdálkodói számára, melyről követke-
ző Vadász Hírmondónk oldalai között 
olvashatnak majd.

• • •
Örömmel közöljük a szalonka sze-

relmeseinek, hogy a több ezer magyar 
vadász kérésére az OMVV és az OMVK 
kutatási programot rendelt meg a Szent 
István Egyetemtől, illetve a Nyugat-
magyarországi Egyetemtől annak érde-
kében, hogy majd az ötéves kutatás 
eredményeit felhasználva ismét tavaszi 
vadászati idénye lehessen a szalonkának. 
A kutatási program lehetővé teszi, hogy 
a vadászok a megye egész területén meg-
figyelést, illetve anyaggyűjtést végezze-
nek Vadászszövetségünk koordinálásával 
és a vadászati hatóság engedéllyével.

A vadgazdálkodók szándéknyilatko-
zatban január elejéig jelezhetik, hogy 
a részükre megküldött feltételrendszer 
alapján részt kívánnak-e venni a kutatá-
si programban.

• • •
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nem-

zeti Park Igazgatóságok elsődlegesen az 
országos jelentőségű védett területeken 
(Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó 
vadászatra jogosultak esetében kötele-
zően előírták, hogy a területen talál-

ható vadászati-vadgazdálkodási beren-
dezéseket a pontos hely és térképi 
megjelöléssel kötelezően be kell jelen-
teni engedélyezésre. Ezen engedélyezé-
si kötelezettség nem csak az újonnan 
kialakított, hanem minden, már meglé-
vő létesítményre is vonatkozik!

A jelentési kötelezettség határideje 
december 31.

• • •
A Magyar Közlöny folyó évi 149. 

számában megjelent az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes fel-
tételeiről szóló 137/2008. (X.18.) FVM 
rendelet. A rendelet alapján támogat-
ható tevékenység elsősorban vadászhá-
zak építését, felújítását, épületgépészeti 
korszerűsítését, valamint turisztikai és 
egyéb látványosságot nyújtó eszközök, 
berendezési tárgyak beszerzését, megva-
lósítását foglalja magába.

Amennyiben élni kívánnak a lehe-
tőséggel, keressék fel az MVH megyei 
kirendeltségét (3530 Miskolc, Mind-
szent tér 1.). Ezen túlmenően természe-
tesen Vadászszövetségünk is készséggel 
áll rendelkezésükre, segítségükre.  

Egyéni és társas vadászat során az 
elejtett nagyvad szájába utolsó falatot, 
testére sebtöretet helyezünk, ami bár-
milyen leveles ágdarab lehet. Az utolsó 
falat bármely növény lehet, a gesztus-
nak van értéke.

Saját magunknak is készíthetünk 
töretet - tölgy vagy fenyőágból - és azt 
kalapunk bal oldalára feltűzzük, ha 
egyedül vadászunk, valamint kalapunk 
levételével  is megadjuk a végső tisztes-
séget az elejtett vadnak. 

Ha kísérővel vadászunk a kalaptöre-
tet a kísérő saját kalapjára helyezve adja 
át az elejtőnek, jobb kézzel kezet fog és 
ezt mondja: “Üdv a vadásznak!”

Erre az elejtő válasza: “Köszönöm a 
vadászatot”. 

Ha vadunk eredményes utánkeresés 
után került terítékre soha ne feledkez-
zünk meg a részünkre átnyújtott töret-
ből letörni egy kis darabot és a kutya 
nyakörvébe tűzni.

Bárkiben jogosan felmerülhet az a 
kérdés, hogy júliusi búzatarlón, vagy 

téli vaddisznóhajtáson honnan vegyünk 
leveles ágat? Nos az előrelátó hivatásos 
vadász vagy vendéglátó, már a vadászat 
megkezdése előtt gondoskodik erről az 
apróságról!

Ha a vadászaton, mint vadászta-
tó veszünk részt, a kimúlt vadhoz a 
vendéget minden esetben engedjük 
előre, készítsünk terítéket, annak rend-
je módja, valamint az elejtett vadfajnak 
megfelelően.

Ha a vendég az elejtett vadból élete 
első vadját ejti el, az avatás ceremóniá-
ját végezzük el.

Biztosítsuk az elejtett vad fotózási 
lehetőségét. Fotózáskor a vad mögé tér-
delünk, a vadra legfeljebb csak a pus-
kát támaszthatja az elejtő. A fényképen 
a téma a vad, s nem az elejtő. Kalapun-
kat mindig vegyük le! A vadat felnyi-
tott oldala felől soha ne fényképezzük.

Az elejtő valamint mindenki, aki a 
vadászaton részt vesz, a zsákmánynál 
viselkedjen szerényen. A vadat lábbal 
illetni és átlépni szigorúan tilos! 

Minden társas vadászat végén az 
eredménytől függetlenül készítsünk 
terítéket, mely ünnepélyességét mág-
lyákkal, levágott lombos ágakkal, díszít-
hetünk.

A vadászat vezetője a terítékkel 
szemben állva foglalja el a helyét, a 
vadászok a teríték jobb oldalára, a haj-
tók a bal oldalra állnak. A vadászatve-
zető jelentését fogadó vadásznak a terí-
ték előtt, a vadászok oldalán (néhány 
lépéssel előbb) kell állnia.

A karácsonyi és újévi társasvadásza-
tokat talán tekinthetjük úgy, mint az 
egész éves munka gyümölcsének ara-
tását, ahol nem magunknak, hanem 
mindenkinek szeretnénk örömöt okoz-
ni. Természetesen ekkor sem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy bizonyos 
fegyelmi és etikai szabályok betartása 
ekkor is fontos és kötelező.

A vadászat szervezőinek a feladata a 
megfelelő előkészítés, a résztvevők szá-
mára pedig erkölcsi kötelesség az utasí-
tások betartása. 
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„A Miskolci Vadászklub annak a 
régi óhajnak a beteljesedése, mely évek 
óta kívánsága megyénk vadásztársadal-
mának. A klub alkalmat ad vadászaink 
rendszeres találkozásának, tapasztalat-
cseréknek, kulturált, vadászias környe-
zetével a szabadidő hasznos és kellemes 
eltöltésére. A klub megalakításával nem 
titkolt szándék, hogy megyénk székhe-
lyén Miskolcon a rendezvények útján 
is bővüljön a megye vadászainak szak-
ismerete és javuljon közmegelégedésre 
a vadászetika és a vadászkulturáltság. 
A klub vezetősége szeretettel várja és 
hívja a megye vadászati rendezvényei-
re, a klub rendszeres látogatására, szol-
gáltatásainak igénybevételére.”  
(Részlet a Klub vezetőségének 1983-as 
tájékoztató füzetéből)

Nos, a hívogatás, f igyelemfelkel-
tés szerencsésen találkozott az akkori 
vadásztársadalom és érdeklődő körei-
nek igényeivel, 1983. december 14-én a 
MAVOSZ megyei Intézőbizottságának 

kezdeményezésére megkezdte működé-
sét a Miskolci Vadászklub. Havi, vagy 
néha még ennél is gyakoribb rendsze-
rességgel követték egymást a rendezvé-
nyek. Változatos és magas színvonalú 
szakmai, társadalmi, művészeti prog-
ramok sokasága formálta, fejlesztette s 
irányította a hallgatóság igényeit, ízlés-
világát. A vadászati kultúra, a vadász-
etika, a vadászerkölcs ápolása, bemuta-
tása, elemzése lett az elsődleges téma, 
de bál, szakmai kirándulás, gyakorló 
lövészet, baráti találkozók is bővítet-
ték az eseményeket. A klub lelkes láto-
gatói elemi erővel igényelték mindezt, 
a 60-80 fős rendezvények rendszeressé 
váltak.

Idén a klub élete egy kisebb hul-
lámvölgy, majd egy újjáalakulás után 
elérte a huszonötödik évet. E negyed-
évszázadra emlékezett ünnepi külsősé-
gek között december 12-én a Pannónia 
szálló konferenciatermében az egyko-
ri és mai tagság – tisztelettel emlékez-

ve a már örökre eltávozott előadók-
ra, törzstagokra, vadászcimborákra. A 
rendezvény méltó emléket kívánt állí-
tani e nemes kezdeményezés támoga-
tóinak, résztvevőinek, közönségének. 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-
magyarországi Területi Szövetsége és az 
Országos Magyar Vadászkamara Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Területi 
Szervezete által megszervezett ünnepsé-
get a klub méltatása és szóbeli tájékoz-
tatók mellett dokumentum kiállítás is 
színesítette. A kiállításon túl elkészült 
egy ismertető kiadvány is, mely a klub 
eddigi életét, a magas szakmai mércével 
jelzett előadásokat, régi és mai rendsze-
res látogatóit mutatja be. 

Nagy Gábor

Az alábbi, a klub emlékkönyvéből 
kimásolt irat a megalakulást követő 
egyik kiemelkedő előadó bejegyzése.
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Lassan már három éve, hogy elin-
dult a sorozat és csendül fel az MR6 
Régió Rádiójában a jól ismert szignál.

Ezen időszak alatt megszólaltak a 
műsorban a vadászok, a kamara és a 
szövetség tisztségviselői, képviselői, 
miként a hatóság szakemberei is. Figye-
lemmel kísérhették hát a vadásztársak 
egymás sorsának vagy éppen a másik 
vadásztársaság sorsának alakulását. 

És figyelemmel kísérhették a laiku-
sok is a vadászok életének legjelesebb 
eseményeit, így például az évenkénti 
vadásznapot.

Az MR6 Régió Rádiójának vadászati 
magazinműsora valamennyi programról 

DIANÁK ÉS HUBERTUSOK HÍVEI 
AZ MR6 RÉGIÓ RÁDIÓJÁBAN
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tájékoztatta az ország északi régiójában 
élőket. Riportok hangoztak el olyan 
szakmai találkozókról, továbbképzések-
ről, amelyek témájuk, előadójuk vagy 

valamilyen más ok miatt, a vadászok 
életében nagy jelentőséggel bírtak.

A kéthetente jelentkező, mintegy 
háromnegyed órás műsorban – amely 

Mint azt előző lapunkban is jelez-
tük, a B.-A.-Z. megyei MGSZH Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság az Európai Unió illetékes 
szakbizottságának utasítására sertés-
pestisre irányuló megfigyelési zóna 
létesítését rendelte el Borsod-Abaúj-
Zemplén megye közigazgatási terü-
letének a Heves és a Nógrád megyei 
megyehatár, a szlovák-magyar államha-
tár, a 26-os főút, az M30-as és az M3-as 
autópályák által határolt részén, továb-
bá Miskolc Megyei Jogú Város teljes 
közigazgatási területén.

A monitoringgal kapcsolatban az 
EU Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-
egészségügyi Hivatala (FVO) az ősz 
folyamán felügyeleti ellenőrzést hajtott 
végre megyénkben.

Az ellenőrzés kapcsán az érintett 
jogosultak részére az alábbi előíráso-
kat határozták meg a korábban kiadott 
közigazgatási határozatban foglaltak 
folyamatos betartásán túl.

1.) A saját célra (kompetencia) elej-
tett és feldarabolt vaddisznó húsát – a 
sertéspestisre vonatkozó vizsgálati ered-
mény megérkezéséig – a vadász saját 
háztartásának hűtőjében, mélyhűtőjé-
ben vagy fagyasztóládájában nem tárol-
hatja! A saját célra elejtett vaddisznót 
a vadfelvásárló cég által működtetett 

vadbegyűjtő helyen, vagy a vadásztár-
saság által létesített, ún. jogosulti vad-
gyűjtőben (hűtőkamrában, nagymé-
retű hűtőszekrényben, mélyhűtőben, 
vagy fagyasztóládában) kell tárolni. A 
jogosulti vadgyűjtőket az Igazgatóság-
nak be kell jelenteni és ezeket nyilván-
tartásba kell venni. 

2.) A vadfeldolgozók által működte-
tett vadbegyűjtő helyekre leadott vad-
disznó testekkel együtt át kell adni az 
emberi fogyasztásra alkalmatlan állati 
hulladékot (gyomor-bélcsatorna, lábvé-
gek, stb.) is, szivárgásmentes műanyag 
fóliazsákba csomagoltan. A hulladé-
kot tartalmazó zsákra rá kell ragaszta-
ni a nagyvad-azonosító jel számát tar-
talmazó címkét. A vadásztársaság által 
létesített jogosulti vadgyűjtő esetében 
szintén gondoskodni kell az említett 
állati hulladék elkülönített tárolásáról. 
E célra könnyen takarítható és fertőtle-
níthető, zárható fedelű műanyaghordó 
vagy - kuka is megfelelő. Ezekben az 
állati hulladék, a november 1. és márci-
us 1. közötti időszakban, hűtés nélkül 
is tárolható. 

3.) Az állati hulladék körjáratszerű 
begyűjtését heti egyszeri alkalommal – 
erre vonatkozó bejelentés után – az Igaz-
gatóság szervezi meg. A bejelentést a 
kerületi főállatorvosi hivatalok fogadják. 
Az állati hulladék elszállítása és ártalmat-
lanítása állami költségen történik. 

4.) A társasvadászatok szervezé-
sét előzetesen, írásban be kell jelen-
teni a vadászat helye szerint illetékes 
kerületi főállatorvosi hivatalnak. A tár-
sasvadászatok után összegyűjtött állati 
hulladékot az Igazgatóság a SZATEV 
ZRt. közreműködésével állami költsé-
gen szállíttatja el.

A társasvadászatokra vonatkozó beje-
lentésben lényeges a kapcsolattartó sze-
mély neve és mobiltelefonszáma azért, 
hogy az állatorvosi ellenőrzés időpont-
ját, majd az állati hulladék körjáratsze-
rű begyűjtését egyeztetni tudják. 

5.) Az elejtett vaddisznókhoz tarto-
zó mintaazonosító lapok tőpéldánya-
it és a laboratóriumi vizsgálati leletek 
másolatát legalább 2 évig meg kell 
őrizni hatósági ellenőrzés céljára. 

Az Igazgatóság futárszolgálattal 
minden munkanap vizsgálatra küldi a 
leadott vér- és mandulamintákat.           

6.) A vaddisznó-sertéspestis elleni 
védekezési terv egyik fontos követelmé-
nye az, hogy a vizsgálatra kerülő álla-
tok legalább 20%-a az 1 évesnél fia-
talabb korosztályt képviselje. 

Kérjük, hogy az előírásokat, köte-
lezettségeket minden esetben tartsák 
be, hiszen azok vaddisznóállományunk 
jövőbeni sorsát, fenntartását is jelent-
hetik, ami közös érdekünk.

Tóth Á. Dénes

A SERTÉSPESTISRŐL...
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TISZTÚJÍTÁS TÖRTÉNT „AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADGAZDÁL-
KODÁSÉRT” ALAPÍTVÁNYNÁL. A VADÁSZSZÖVETSÉG ÉS AZ OMVK 
TERÜLETI SZERVEZETE, MINT ALAPÍTÓ TAGOK, A KURATÓRIUM 
ELNÖKÉNEK SZANISZLÓ SÁNDORNAK, TAGJAINAK, DR. LENÁR 
GYÖRGYNEK ÉS SZATMÁRI GYULÁNAK, VALAMINT A FELÜGYE-
LŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK, BÁTHORI GÁBORNAK, DR. LIPUSZ 
GYÖRGYNEK ÉS LEZÁK ZOLTÁNNAK A MEGBÍZATÁSÁT TOVÁBBI 3 
ÉVRE, 2011. SZEPTEMBER 15-IG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK.
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Telkibányán rendezte meg a Borsod 
megyei Vadászkamara If júsági Szak-
bizottsága és a VKE közösen az első 
szarvasbőgő ifjúsági táborát, 30 gyer-
mek részvételével.

A helyi és környékbeli vadgazdál-
kodóknak köszönhetjük a lehetősé-
get, hogy a többnapos esti és hajnali 
lesek alkalmával a tábor minden lakója 
hallott bőgést és látott is szarvasbikát. 
Az időjárás október végi időt sejtetett, 
ez azonban senkinek nem szegte ked-
vét. A gyerekek már az első este megis-
merkedtek a terítékkészítés szabályaival 
és a felnőttekkel közösen ravataloz-
ták fel az aznap elejtett 9,01 kilogram-
mos agancsárt, majd figyelhették meg 
a szakszerű zsigerelést. Bár az éjszaka 
igen rövidre sikerült, a hajnali gyüle-
kezőnél senki sem hiányzott. Volt, aki 
már felöltözve feküdt le, nehogy lema-
radjon a reggeli lesről. 

Napközben előadást hallhattak a 
gímszarvas életéről, vadászatáról, majd 
mindenki megpróbálkozhatott a bőgés-
sel is. A délutáni szalonnasütés, íjászat, 
valamint az esti les után senkit sem kel-
lett álomba ringatni. 

Utolsó reggel a légpuskalövészet szí-
nesítette a programokat, ahol egy bőgő 
bika alakon elemezhették ki a találato-
kat. A vadásztotó kitöltését követően 

Telkibányán megtekintették a gyerekek 
néhai Mester László erdőmérnök közel 
száz zempléni trófeáját és vadászati 
gyűjteményét, majd a település határá-
ban lévő vaddisznós kertet is.

Az emlékpólók és az ajándékok 
kiosztása után, az együtt töltött órák 
emlékével indulhatott mindenki útnak. 
Az első alkalommal megrendezett 
szarvasbőgő tábor ugyan véget ért, 
azonban jövőre a bikák újra megszó-
lalnak és reményeink szerint ennek az 
eseménynek a gyerekekkel együtt mi is 
újra szem- és fültanúi lehetünk majd.

Ui.: És azóta mi történt a gyerekekkel?

- Thököly Balázs (15 éves) a gim-
názium második osztályából szeretett 
volna átiratkozni Csongrádra, de mivel 
ez egy felnőtteket képző intézmény, 
még várnia kell egy évet.

- Szabó Luca (12 éves) hazatérve 
légpuskát kért édesapjától ajándékba 
annak ellenére, hogy a tábor előtt még 
soha sem lőtt ilyennel. Az iskolában 
pedig beiratkozott zenekari vadászkürt 
oktatásra és ezek után gondolom nem 
meglepő, hogy karácsonyra vadászkür-
töt kért szüleitől.

Bótáné Batta Olga

az 1116-os középhullámon és az FM 
102.3-on hallható – sok-sok vadász élet-
útjával, szenvedélyével ismerkedhettek 
meg a hallgatók. Férfiak, vagy éppen a 
gyengébb nem képviselői idézték fel leg-
emlékezetesebb vadászatukat, vallottak 
arról, hogyan ismerkedtek meg e nemes 
szenvedéllyel, mit jelent számukra a ter-
mészet, a természet romlatlan szépsé-
gének látványa. Fiatalok és idősebbek 
egyaránt megszólaltak és megszólal-
nak még a jövőben is a műsorban, s 
ily módon részben a hangtárban, rész-
ben cd-ken örök nyomot hagynak az 
utókornak. De megörökítődnek a vadá-
szati törvény változásával járó módosu-
lások épp úgy, mint a vadászkürtösök 
vetélkedői, koronglövők versenyei, egy-
szóval mindaz, ami a vadászélet vele-
járója. 

A műsor lehetőséget ad arra is, hogy 
a vadászattal kapcsolatos színvonalas 
előadások eljussanak azokhoz is, akik 

valamilyen elfoglaltság miatt nem tud-
tak részt venni a rangos fórumon. A 
hírek, rövid interjúk vagy éppen tudó-
sítások pedig alkalmat adnak az új 
jogszabályok vagy éppen a vadászok 
aktuális teendőinek /engedélyek meg-
újítása, fegyvervizsga stb./ ismertetésé-
re, a figyelem felhívására. 

Azt hiszem, hogy a Vadászkürt 
című sorozat és a sorozatot életben 
tartó megyei Vadászkamara és Szövet-
ség elérte célját. Lehetőséget adott a 
laikus nagyközönségnek arra, hogy a 

vadászat új oldalával ismerkedjenek 
meg, hogy igazi, elhivatott vadászokat 
ismerjenek meg, s hogy némi bepillan-
tást nyerjenek a vadászok nagy családjá-
ba, a nemes szenvedély összetartó erejé-
be. Egy valami ugyanis nem változott, 
és nem is fog: az a szenvedély, amely a 
vadászt a természettel és a természet-
ben élő állatokkal összeköti.

Monos Márta  
a kéthetente jelentkező

vadászműsor szerkesztője

VADÁSZKÜRT 

A MINAP CÍMŰ 85.000 PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGJELENŐ, INGYE-
NES MAGAZINBAN KÉTHETENTE VADÁSZATI TÉMÁJÚ RÖVID HÍREKKEL, 
AKTUALITÁSOKKAL, FIGYELEMFELHÍVÁSSAL JELENTKEZÜNK, MIND A 
VADÁSZÓ, MIND A NEM VADÁSZÓ TÁRSADALOM SZÁMÁRA.
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A Borsodi Vadászkürt Egyesület 
2008. október 3.-5. között a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesüle-
te felkérésére részt vett a budapes-
ti HungExpo területén megrendezett 
Európa Kutyakiállításon, melyen közel 
15.000 kutya vett részt. A rendezvény 
megnyitó ünnepsége kürtszóval vette 
kezdetét, majd a Himnusz és a hiva-
talos megnyitó beszédek után megkez-
dődtek a III., VI., VII., X. fajtacsopor-
tok bírálatai. A nap folyamán került 
sor a magyar vadászkutyafajták must-
rálására is. Az erdélyi kopó, a drót-
szőrű és rövidszőrű magyar vizsla és a 
magyar agár fajtagyőztesének kiválasz-
tásakor a bírói körökben is felhangzott 
a kürtszó. Jóleső érzés volt, ahogy más 
vadászkutya fajták tulajdonosi is felkér-
tek bennünket, hogy az általuk felveze-
tett fajta bírálati körét is tiszteljük meg 
jelenlétünkkel. Az igazi látványos prog-
ram azonban a délutáni Best In Show-
val vette kezdetét. Ennek keretében 
került sor a fiatal felvezetők versenyé-
re, a nap folyamán bírált fajtacsoport 
győztesek, a legszebb magyar vadászku-
tya és a nap legszebbjének kiválasztásá-
ra. Minden győztes kutya kiválasztását 
kürtszó kísérte és tette felejthetetlen-
né tulajdonosaik és a közönség szá-
mára. A második nap folyamán a II., 
V., VIII. fajtacsoportok bírálata zajlott. 

BORSODI KÜRTSZÓ AZ EURÓPA KUTYAKIÁLLÍTÁSON
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Ezzel egyidőben került sor a külön-
böző fajtaklubok szervezésében meg-
rendezett klubkiállításokra is. Ezen a 
napon is jelen voltak a kürtösök azok-
ban a bírói körökben, ahol vadászku-
tyák bírálata folyt. 

A harmadik nap, egyben a kiállítás 
zárónapja, a legnagyobb közönséget 
vonzotta, ugyanis itt választották ki a 
háromnapos kiállítás legszebbjeit. Ter-
mészetesen ezt a műsort is végig kürt-
szó kísérte. Összességében egy nagyon 
látványos és színvonalas kiállítást sike-

rült megrendezni a MEOE-nak, mely-
hez Korózs András elnök úrnak külön 
gratulálunk. Szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akiknek a segítsége 
nélkül nem tudtunk volna ilyen ered-
ményesen szerepelni e rendezvényen. 
Végezetül hálámat fejezem ki az egye-
sület kürtöseinek, akik tudásuk és oda-
adásuk legjavát nyújtották a kiállítás 
ideje alatt.

Fehér Tamás
Borsodi Vadászkürt Egyesület 

elnöke

2008-BAN KÉT ALKALOMMAL, KÉT HELY-
SZÍNEN RENDEZTÜK MEG A VADÁSZKUTYÁK 
ALKALMASSÁGI VIZSGÁJÁT, VÁLTOZÓ ÉRDEK-
LŐDÉS MELLETT.

Az elsőt Ongán az ongai tónál 
(2008. szeptember 27.) a MEOE Drót-
szőrű Magyar Vizsla Szakosztállyal 
közösen. A VAV-ra 8 kutya érkezett, 
jobbára rutinos, több szezont végigva-
dászó kutyák, így nem okozott gondot 
a vizsga letétele. Volt egy igazán figye-
lemre méltó vizsgázó, egy 7 hónapos 
drótos magyar vizsla, Bolhafészek Bics-
ka, aki nagyszerűen, fegyelmezetten 
vette az akadályokat és sikeres vizsgát 

tett úgy, hogy még az előző vadászsze-
zonban meg sem született, tehát nem 
volt lehetősége egy igazi vadászaton 
gyakorlatot szerezni. 

A második vizsga helyszíne Bor-
sodivánka volt (2008. október 5.), ahol 
nagyon szép számmal jelentek meg a 
kutyák gazdáikkal. Sajnos az idő nem 
igazán kedvezett nekünk, lévén az egész 
napot hűvös záporesőben kellett meg-
tartanunk. 25 kutya tett sikeres vizsgát, 
bár a vízen igencsak nehezen boldogult 
néhány vadászeb. Itt két kutya különö-
sen érdekelt, hiszen egyik tanítómeste-
rem tenyészetéből valók voltak, és nem 
csalódtam, mindkét vizsla szuka gyö-

nyörű fejű, jó orrú, kitűnő vadászkutya 
volt, nagyon tetszett a nyugodt, meg-
bízható vízi munkájuk és a kimért, ele-
gáns, nyugodt viselkedésük.

Összegezve a látottakat meg kell 
jegyezni, hogy a vizslák tanítottságán 
még volna mit javítani, de az általános 
vadászati feladatokra a vizsgán átmenő 
kutyák alkalmasak.

Ezúton szeretném megköszönni a 
két házigazda vadásztársaságnak a ren-
dezvények lebonyolításához szükséges 
terület és vadigény biztosítását.

Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság elnöke

VADÁSZKUTYA VADÁSZATI
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK A MEGYÉBEN
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A RENDŐRSÉG VÁLASZOL
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A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KEZDEMÉNYEZÉ-
SÉRE, EZ ÉV OKTÓBERÉBEN ÉS NOVEM-
BERÉBEN A MEGYÉBEN MŰKÖDŐ VAD-
GAZDÁLKODÓKKAL KÖZÖS ÉRTEKEZLETEK 
MEGTARTÁSÁRA KERÜLT SOR. A VÉGRE-
HAJTÁS RENDŐRKAPITÁNYSÁGONKÉNTI 
MEGSZERVEZÉSE AZ ENGEDÉLYÜGYI ELŐ-
ADÓK FELADATA VOLT. A TALÁLKOZÓKON 
ÖRÖMMEL TAPASZTALTUK AZT, HOGY A 
VADÁSZTÁRSASÁGOK KOMOLY ÉRDEKLŐ-
DÉST MUTATTAK A TALÁLKOZÓK IRÁNT, 
HISZEN A MEGYÉBEN MŰKÖDŐ JOGOSUL-
TAK KÖZÜL MAJDMINDENKI KÉPVISELTET-
TE MAGÁT.

Ezen megbeszélések megtartásának 
két alapvető oka volt. 

Az egyik, hogy az utóbbi időben 
hazánkban bekövetkezett vadászbalese-
tek intő jelként megmutatták, hogy a 
rendőrhatóságnak is szerepet kell vállal-
nia az ilyen jellegű esetek megelőzésében 
azzal, hogy felhívják a figyelmet azokra  
a hatályos jogszabályokra, melyek a fegy-
vertartási szabályokat határozzák meg, s 
melyek betartásával a balesetek egy része 
megelőzhető lett volna.

A másik ok, hogy a Rendőr-főka-
pitányság és a Vadászkamara, illetve a 
Vadászszövetség között 2008. áprilisá-
ban megkötött együttműködési megál-
lapodásban a két fél kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy minden évben közösen 
értékelik az együttműködés helyzetét. 
Ahhoz, hogy érdemben tudjuk értékel-
ni az együttműködés helyzetét elenged-
hetetlen, hogy képet kapjunk a vállat 
feladatok végrehajtásának helyzetéről és 
nem csak a kapitányságok szemszögé-
ből, hanem a vadásztársaságok részéről 
is, hisz ők vannak szinte napi kapcso-
latban a KMB-sekkel, az őrsök, kapi-
tányságok járőreivel. Szerettük volna 
minél jobban megismerni a gondjai-
kat, problémáikat, megtudni, és lehető-
ség szerint megválaszolni azokat a kér-
déseket, amelyek a mindennapok során 
felmerülnek. Éppen ezért igyekeztünk, 
hogy ezek a találkozók inkább fórum 
jelleget öltsenek és kötetlenebb formá-
ban beszélhessük meg a felvetet témá-
kat.

A vadásztársaságok képviselői által 
feltett kérdések túlnyomó többsége 
ugyanazokra a témákra vonatkozott, 
melyekből összeszedtünk ízelítőül néhá-
nyat a leggyakoribb kérdések közül, ter-
mészetesen válaszokkal együtt. 

- Társasvadászat során a vadászat 
utáni vacsora nem mindig a vendégva-
dászok szálláshelyén van. Vacsora köz-
ben elfogyasztanak 1-2 pohár alkoholt. 
Jogszabály szerint a fegyver szállítása, 
használata során az engedélyes szeszes-
italt nem fogyaszthat. Milyen megol-
dás, lehetőség van arra, hogy a vadász 
a jogszabályi követelményeknek is ele-
get tegyen, ugyanakkor mégis nyugod-
tan fogyaszthasson szeszesitalt is?

A fegyverekről és lőszerekről szóló 
253/2004. (VIII.31.) Kormányrende-
let (továbbiakban: Kr.) lehetőséget ad 
lőfegyver, lőszer átadásra olyan sze-
mély részére, aki az átadott lőfegyver-
tartási céljának és jellegének megfelelő 
lőfegyver tartására jogosító engedéllyel 
rendelkezik. Az átadás tényét az illeté-
kes rendőrhatóságnak be kell jelenteni. 
A hatóság a bejelentés átvételéről iga-
zolást állít ki, melyet mind az átadó, 
mind az átvevő köteles az átadás idő-
tartama alatt magánál tartani.  Ebből 
adódó megoldást jelenthet a kérdésre, 
hogy vadászat előtt a vadászaton lévők 
adatainak megadásával a vadásztársaság 
képviselője bejelenti a rendőrhatóság-
nak, hogy a vadászatot követően (pl.: 
2008.10.18. 18.00 órától 2008.10.19. 
10.00 óráig) a vadászok fegyvereiket 
egy előre kijelölt, a feltételeknek meg-
felelő személynek (vadászmesternek, 
hivatásos vadásznak) átadják tárolásra, 
őrzésre. Ugyanakkor a tárolás tárgyi fel-
tételeit is teljesíteni kell.

- Mi az átadás és átengedés közti 
különbség?

Az átadás feltételeit az előzőekben 
leírtuk. Az átadás során a lőfegyver a 
tartási engedéllyel rendelkező felügye-
lete alól kikerül, azt hetekre vagy akár 
hónapokra is átadhatja.

Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó 
lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartá-

sára jogosultnak engedhető át. A fegy-
ver átengedése során a lőfegyvert a 
tartási engedéllyel rendelkező felügye-
lete alatt használja - vadászaton néhány 
lövés erejéig - az akinek átadta, vagyis 
nem kerül ki a felügyelete alól! Az áten-
gedés nem bejelentés köteles, nem kell 
róla igazolást kérni.  

- Vadásztársaság tagjai közül néhá-
nyan úgy döntenek, hogy együtt men-
nek vadászni. A vadászat lezárásaként, 
vagy azért, mert olyan „díjnyertes” 
vadat sikerült kilőni szeretnének 1-2 
pohár alkoholt elfogyasztani. Milyen 
megoldás, lehetőség van arra, hogy a 
vadász a jogszabályi követelményeknek 
is eleget tegyen, ugyanakkor mégis nyu-
godtan fogyaszthasson szeszesitalt is? 
A fegyver akkor is a vadász birtokában 
van, ha otthon a tároló helyen tartja és 
akkor sem lehet szeszesitalt fogyaszta-
ni? Mi van akkor, ha alkatrész kiszere-
lésével működésképtelenné teszi a fegy-
vert?

Az olyan esetekben, amikor nem 
előre tervezett a vadászat és így nincs 
meg, nem lehet meg az átadás feltétele, 
akkor először el kell vinni a fegyvereket 
azok tároló helyére, aztán lehet ünne-
pelni. A Kr. 38. § (1) c) pontja szerint 
„A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert 
tartó személy fegyverét nem szállíthatja, 
nem viselheti és nem használhatja sze-
szes italtól befolyásolt állapotban, illet-
ve, ha szervezetében kábítószer, illetve 
pszichotróp anyag van;” a jogszabály 
a használatot és a szállítást emeli ki, 
a tárolást nem, vagyis - értelemszerű-
en - arra ez a tilalom nem vonatkozik. 
A Kr. a lőfegyver használatának, szál-
lításának a szabályait határozza meg 
és attól, hogy a puska működésképte-
len, még lőfegyver kategóriába tartozik, 
tehát a részleges szétszerelés, működés-
képtelenné tétel nem megoldás!

- Vadászatot követően a vadásztársa-
ság vadászaton résztvevő tagjai szükség 
szerint feltöltik a területükön lévő vad-
etetőket. A munka során a fegyverek 
csak nehezítik, hátráltatják a dolguk. A 
fegyvereket a munka idejére a vadász-
házban hagyhatják-e, akkor, ha a táro-
lás feltételei biztosítottak? 
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A Kr. úgy határozza meg, hogy az 
engedélyesnek a lőfegyverét az általa 
állandóan lakott lakásban ürített álla-
potban, biztonsági zárral rendelkező 
lemezszekrényben, illetéktelen szemé-
lyektől elzárva kell tárolnia. A jogsza-
bályból adódóan egy engedélyesnek 
csak egy tároló helye lehet. Ugyanak-
kor, ha a vadászházban a Kr-ben meg-
határozottak szerinti tároló hely kiala-
kításra került, és a munkavégzés idejére 
a fegyverek ott kerülnek elhelyezésre s 
ezáltal az engedélyes/ek megtesz/nek 

A ROZSNYÓI TERÜLETI VADÁSZSZÖVETSÉG 
ÉS AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADÁSZ-
SZÖVETSÉG EZÉV MÁJUSÁBAN A PUTNOKI 
MEGYEI VADÁSZNAPON EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ.

A vadászszervezetek közötti kapcso-
lat elmélyítését szolgálva - az Együtt-
működési Megállapodásra alapozva - a 
határ menti térségben élő és tevékeny-
kedő vadászszervezetek kinyilvánítot-
ták, hogy a magyar és szlovák együtt-
működés kiszélesítéseként a Sajó-Rima 
Eurorégió Határon Átnyúló Együttmű-
ködés demokratikus egyesülethez csat-
lakozva, azon belül létrehoznak egy 
vadásztagozatot, melynek alapító nyi-
latkozatát 2008. október 9.-én Rozs-
nyón az alapító tagok aláírták.

A tevékenységi köröket tekintve az 
alapító tagok 2010-ig az alábbi tevé-
kenységeket határozták meg:

•  A vadászati kultúra népszerűsítése
•  A vadászhagyomány ápolása, tovább-

adása, megőrzése a következő nem-
zedékek számára

•  Vadgazdálkodással kapcsolatos 
monitoring

•  Szakmai értekezletek, konferenciák 
megtartása

•  Kiadványok, prospektusok, tájékoz-
tató információs anyagok szerkesz-
tése, terjesztése

•  Vadásznapok, kulturális és egyéb 
rendezvények megszervezése, a két 
régió vadászszervezetei közötti kap-
csolat elmélyítése, a vadászat, a vad-
gazdálkodás és a természetvédelem 

mindent a szabályos tárolás érdekében, 
akkor - álláspontom szerint - kötelezett-
ség szegést nem valósít/anak meg.  

Várközi Lajos 
r. alezredes

A szerk. megjegyzése

Az igazságügyi miniszternél kez-
deményeztük – miután az EU-ban 
már elfogadásra került – a fegyvertör-

vény, illetve végrehajtási rendeleté-
nek mielőbbi újbóli napirendre tűzé-
sét, ugyanis másfél évvel korábban már 
több munkacsoport foglalkozott a tör-
vény módosításával, majd hivatkozva 
arra, hogy az EU-ban még nem került 
elfogadásra, a munka leállt. Szükséges-
nek tartjuk a jogszabály újbóli napi-
rendre tűzését, mivel, mint ahogyan a 
cikkből is láthatjuk, a jelenleg érvényes, 
betarthatatlan jogszabályok miatt sok 
vadásztársunk került és kerülhet hátrá-
nyos helyzetbe.

MAGYAR-SZLOVÁK EURORÉGIÓS VADÁSZTAGOZAT 
ALAKULÁSA 2008. OKTÓBER 9. ROZSNYÓ

VA
D
Á
SZ

TA
G
O

ZA
T 

A
LA

K
U
LÁ

SA

szerepének társadalmi elismertetése 
céljából

•  Közös pályázatok kidolgozása a fent 
megjelölt célok finanszírozására

A vadásztagozat alapító tagjai:

• Sajó-Rima Eurórégió (társelnökök 
Tamás Barnabás és Frantisek Kar-
dos)

•  Észak-magyarországi Vadászszövet-
ség (elnök Dr. Székely László)

•  Rozsnyói Vadászszövetség és Vadász-
társaság (elnök Ing. Ján Valentík)

•  Alsó-Gömöri Vadásztársaság (elnök 
Gyurán János)

Dr. Székely László
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SZARVASBŐGÉS SZÁMOKBAN
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A vadászati idény kezdetétől október 
10-ig 177 db gímbika került bemutatás-
ra a trófeabíráló bizottság elé, melyből 
az érmes arány 37%-os volt. 

A 65 db. érmes bikából 2 darab 
arany, 19 darab ezüst és 44 darab 
bronzérmes volt.

A terítéket tovább elemezve: bérva-
dászok 39 db-ot ejtettek el, melyből 
15 db volt érmes, ez 8% (arany 1 db, 
ezüst 3 db, bronz 11 db). 

A vadászatra jogosultak egyéb terí-
tékei 138 db, ebből 28%, vagyis 50 
db érmes bika (1 arany, 16 ezüst, 33 
bronz)

A megyénkben, hosszú évekre visz-
szamenőleg is rendkívül jó eredmény-
nek számító és minőségű teríték ismer-
tetésénél meg kell említenünk azt is, 
hogy 38 db - 21% - hibás, úgyneve-
zett mínusz pontos lelövés is történt. 
Ugyan ez a jelenleg hatályos jogszabályi 

rendelkezések miatt törvényi szankció-
val nem jár, de ennek ellenére gondos 
szakmai munkával és önmérséklettel 
csökkenthető és elkerülhető lett volna 
ez a magas arány.

Szólnunk kell a gazdálkodási idő-
szak - a vadállomány életkörülményeit 
meghatározó - sajátosságairól is. 

A 2007-2008. évi enyhe téli időjá-
rás (hóállás 1-2 hét, fagyos időszak 3 
hét), a tavaszi és nyári megfelelő, ked-
vező mennyiségű csapadék, elősegítet-
te a csülkös vad állományok mennyi-
ségi növekedését, és a gímbikáknál az 
agancsfelrakásra is igencsak pozitívan 
hatott.

Ezen túlmenően fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a vadászatra jogo-
sultak is jelentős erőfeszítéseket tet-
tek az élőhelyek fejlesztésére. Idén 250 
hektárral nagyobb a vadföldek terüle-

te, mely így már eléri az 1723 hektárt 
megyei szinten.

A művelt vadlegelők területe is 
növekedett, 1513 hektárral és már 3585 
hektár nagyságú. A felhasznált lédús 
takarmány mennyisége 1561 tonnával 
nagyobb mint az elmúlt években, így 
elérte a 4210 tonnát. A tápokból 250 
tonnával növekedett a felhasználás, ösz-
szesen 585 tonna került kihelyezésre.

A kedvező időjárás, a vadgazdálkodá-
si környezet táplálékának kínálata, vala-
mint az imént említett vadgazdálkodá-
si fejlesztések együttesen segítették azt, 
hogy Borsod–Abaúj-Zemplén megye 
nagyvadas vadászterületein ismét szá-
mottevő nagyságú agancsot viselő gím-
bikák kerüljenek terítékre.

Az arany és ezüstérmes bikák mére-
teiből néhánynak a részletes adatait is 
közreadjuk az alábbi táblázatban.

Kadlicsek János
Hivatásos vadász alelnök

SÚLY (KG) TÁJEGYSÉG VADGAZDÁLKODÓ EGYSÉG CIC-IP ÉREM FOTÓ

10,86 Cserehát Martonyi és Vidéke Vt. 213.46 A 1.
10,53 Dél-Bükk Kisgyőri Vt. 217.03 A 2.
9,76 Cserehát Csereháti Cseppkő Vt. 203.93 E 3.
9,66 Cserehát Északerdő Zrt.
  Tölgy-Csemete Kft. 208.55 E 4.
9,54 Zemplén-hegység 658410 FTVK. 200.94 E 5.
9,11 Észak-Borsod Hangonyvölgye EB Vt. 198.91 E 6.
9,01 Zempléni-hegység Kéked és Körny. FTVT. 192.75 E 7.
9,00 Zempléni-hegység Zempléni Boldogkő Vt. 193.37 E 8.
8,88 Cserehát Martonyi és Vidéke Vt. 197.48 E 9.

7x50-es jó állapotú Meopta céltáv-
cső eladó. 
Tel: 30/239-4920

0 km-es MAHINDRA 4x4 diesel 
Pick-Up-ok vadászoknak engedmé-
nyes áron eladók 
Tel: 87/580-340

Monostori László preparátor és 
dermoplaszikai műhely Miskolc, 
Madarász Viktor u. 12. 
Tel: 46/348-013, 20/9335-457

A 2008. ÉVI SZARVASNÁSZ GÍMBIKA TERÍTÉKEI REMÉLJÜK, 
HOGY SOKÁIG SZÓBESZÉD TÁRGYÁT KÉPEZIK VADÁSZAINK 
KÖZÖTT, HA MEGISMERIK A RÉSZLETEKET.
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VADÁSZ HÍRMONDÓ

ERDÉSZEK ÉS VADÁSZOK NEGYEDIK 
BOR ÉS PÁLINKA VERSENYE
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NEVEZNI LEHET SAJÁT TERMELÉSŰ BOROK-
KAL ÉS VALÓDI GYÜMÖLCS ALAPANYAG-
BÓL KÉSZÜLT BÉRFŐZETŰ PÁLINKÁKKAL. 

A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JANUÁR 20.

A verseny célja, hogy a bírálatra kerü-
lő borok és pálinkák ne csak a bor 
és pálinka alap-bírálati szempontok-
nak feleljenek meg, hanem a termelők 
és fogyasztók gasztronómiai igényeit, 
ajánlásait is vegyék figyelembe. 

A kategóriák legkiválóbb termékei-
nek tulajdonosai, ezen készletük meg-
létéig jogosultak a rendezvény emblé-

májának használatára, továbbá külön 
tárgyi és szakmai elismerésekben is 
részesülnek.

Bővebb információ a Vadászszövet-
ség székházában (Miskolc, Tass u. 18.) 
Tel: 46/504-125, 46/504-126.

 A VADÁSZLŐFEGYVER TARTÁSÁNAK FELTÉTELE AZ ÉRVÉ-
NYES VADÁSZJEGY, MELYNEK HIÁNYÁBAN A RENDŐRHATÓ-
SÁG VISSZAVONHATJA A FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYT. A 
FENTIEKRE HIVATKOZÁSSAL AJÁNLATOS MINDEN VADÁSZNAK 
2009. MÁRCIUS 1-JÉN MÁR MEGÚJÍTOTT VADÁSZJEGGYEL ÉS 
ÉRVÉNYES FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZNIE.

VADÁSZATRA JOGOSULTAKNAK ELŐZETES TELEFONOS 
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN– GYORSÍTOTT, SORONKÍVÜLI ÜGY-
INTÉZÉS MELLETT – LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A CSO-
PORTOS VADÁSZJEGY KIVÁLTÁSÁRA IS. ELŐZETES IDŐPONT 
EGYEZTETÉS 46/504-125 VAGY A 46/504-126 TELEFON-
SZÁMOKON.

VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS

A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ

KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL:

• VADÁSZJEGYÉT

• 2008/2009 ÉVI EGYÉNI LŐJEGYZÉKÉT

• SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁT, 
 LAKCÍMKÁRTYÁJÁT

• FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYÉT

AZ ÉRVÉNYESÍTÉS DÍJA:
• VADÁSZ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 1000 FT.
• KAMARAI TAGDÍJ 3000 FT.
• VADÁSZJEGY 10 000 FT.

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

Leskó Tibor
(Miskolc) 30/922-4042

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

FELHÍVJUK KEDVES VADÁSZTÁRSAINK FIGYELMÉT, HOGY AZ OMVK B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVE-
ZETE 2009. JANUÁR 5-ÉN KEZDI MEG A VADÁSZJEGYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, MEGÚJÍTÁSÁT.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00 ÓRÁIG. PÉNTEKI NAPON NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.


