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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

melyet 2011. február 19-én miskolcon, a népkerti vigadó étteremben

(gÖrgey artúr u. 23.) rendezünk meg.  

Jegyek elővételben kaphatók a Tas utcai székházban.
A báli belépő díja személyenként 7.500.- Ft

megyei
vadászbálrava

d
á
sz

b
á
l

2010. október 22-én az Északerdő ZRt. szelcepusztai vadászháza környezetében 
került megrendezésre az „Északerdő Zrt. II. Trófeamustrája”. 
A kiállítás során Zay Adorján vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd 
Vadász István Vadászati és Halászati osztályvezető ismertette a szarvasbőgés 
megyei tapasztalatait. 

Ezt követően Szentléleki Tibor a Zrt. vadászati és idegenforgalmi osztályveze-
tője mutatta be a vadgazdálkodási eredményeket. A bőgés során az erdőgazdaság 
területein 90 bika került terítékre, ez az éves tervezettnek több mint 60%-a. Az 
idei átlagsúly 5,57 kg, az érmes arány 27%. Az idei „csúcs” bika a Jósva-Tornai 
Erdészet területén esett (9,08 kg; 199,12 IP, ezüstérem).

Az időjárás kegyes volt, napsütéses, igazi késő őszi időben, kellemes és tanulságos 
szakmai programban volt része minden érdeklődőnek.

trófeamustra szelcepusztán

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a Vadászszövetség
természetvédelmi 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
2010. 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.

Kedves vadásztársaK!
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2010. évi gímtrófeáK bemutatKoznaK
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye terüle-
tén vadgazdálkodást folytató vadászat-
ra jogosultak lapzártáig 339 db gím-
trófeát mutattak be a trófeabíráló 
bizottságnál, ami alatta marad a meg-
előző évek decemberéig lebíráltatott 
darabszámnak, és ez a szám még csak 
a háromnegyede sincs az egész évben 
várhatónak. A trófeákat 63 jogosult 
vadászterületén ejtették el, ami azt is 
jelenti, hogy vannak olyan vadgazdál-
kodók, akik rendelkeznek gímbika lelö-
vési lehetőséggel, de még nem bíráltat-
tak egy gímtrófeát sem jelen időpontig. 
Nagyon tartottunk attól, hogy mit fog-
nak eredményezni az időjárási anomá-
liák. Május második felében és júni-
us elején is óriási árhullám vonult le a 
megyénk területén megsemmisítve óri-
ási mezőgazdasági termőterületeket. Az 
eddig még nem látott vízállás sok prob-
lémát vetett fel a vadgazdálkodók előtt, 
de a legnagyobb problémát a júniusi 
gátszakadások következményei okoz-
ták. 
Az itt gazdálkodó vadászatra jogosul-
taknak nem volt esélyük felkészülni és 
segítséget nyújtani a területeik vadállo-
mányának.  
A bemutatott gímtrófeák jóval nagyobb 
hányadát (86,1%) hazai vadászok, 
míg a kisebbik hányadát (13,9%) kül-
földi bérvadászok ejtették el. 
Nézzük ezek után, hogyan alakulnak a 
rendelkezésre álló adatokból kiindulva 
az érmes trófeák és arányai.
Az elejtett gímbikák trófeái közül 
28,9%-os mértékű az érmes arány. 
Ezzel szemben viszont, az elejtett 
bikák 29,4%-a kapott hibás lelövés 
minősítést. 
És itt álljunk meg egy szóra!
Úgy gondolom, hogy külön f igyel-
met érdemel a 2010-es szezonban eddig 
bírálatra került 14 db -3 pontos minő-
sítésű gímtrófea, ami az összes hibás 
elejtés 25,9 %-át teszi ki. Úgy hiszem, 
megállapíthatjuk, hogy a megyénk terü-
letén találhatóak kimagaslóan megfon-
tolt, céltudatos és a gímszarvas állo-
mánnyal is okszerű vadgazdálkodást 

folytató vadászatra jogosultak (akik 
eredményeire büszkék lehetünk és 
vagyunk is), viszont a fenti szám azt is 
láttatja velünk, hogy azok a vadászat-
ra jogosultak is jelen vannak (sajnos 
nem kis számban) akik bizonyos okból 
(ezt viszont ne részletezzük) nem tart-
ják szem előtt a szakmailag okszerű 
gazdálkodást. Annak ellenére, hogy 
nagyon sok helyen hallottam általános 
szállóigeként azt, hogy „amit mi eddig 
óvtunk, azt majd az újak tönkreteszik”, 
külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy 
a 2007-ben alakult vagy újjá alakult 
vadászatra jogosultak között sok eset-
ben tapasztalom, hogy az örökölt vad-
állományt nem csak szinten tartó, de 
még magasabb szinten és előre mutató 
vadgazdálkodással hasznosítják.
Odafigyelve erre, tovább növelhetőek 
megyénk eredményei, bár az elkövet-
kező időben leginkább az elszenvedett 
károk helyreállításáé, a csökkent vad-
állomány pótlásáé, újra neveléséé és a 
türelmes önmegtartóztató vadgazdálko-
dásé lesz a legfőbb szerep.
A megyénk gímállományára a 4-7 kg 
közötti súlyú agancsok jellemzőek, 
ezek aránya 63,7%. A legjellemzőbb 
kategória (80db – 23,6%) az 5-6 kg 
közötti csoportból származik. Szezo-
nonként előfordul egy-egy 10 kg köze-
li trófeasúlyú gímbika, de ebben a sze-
zonban 2 db soha nem látott, kima-
gaslóan nagy súlyú trófea is puska-
végre került, de ezek egyenlőre csak a 
kivételek, amelyek erősítik a szabályt. 
(Csereháti Cseppkő Vt. 12,30 kg, 

Martonyi és Vidéke Vt. 11,28 kg)
Visszatérő dilemmám, hogy az eredmé-
nyek sorba rendezése kapcsán melyik 
értékmérő tulajdonság legyen a kiindu-
lási alap. A gímbika trófeák esetében 
is rangsorolhatok csupán gazdasági ala-
pon, 24 órás (fizető) súly alapján, de 
talán akkor sem hibázok, ha a komplex 
nemzetközi képlet alapján kialakult (IP) 
pont szerint veszem a sorrendet. Mivel 
jelen esetben sem egyezik meg a két 
rangsor, azaz ugyanazon agancs akár 4 
helyezéssel is eltér egyik vagy másik alap-
ján szemlélve, ezért mind a két rangsort 
közre adom és döntsék el a vadászok, 
hogy kihez melyik áll közelebb.

Galambos Kálmán
Vadgazdálkodási és Vadvédelmi

Bizottság elnöke

A legjobb 10 gímbikát bemutató vadászatra jogosultak:
(A bal oldalon IP pont alapján, a jobb oldalon trófea súly alapján rangsorolva)

Csereháti Cseppkő 
Vt. 12,30 kg

A megyénkben eddig bíráltatott gímbika trófeák sorrendje

Bírálati pontszám alapján Bírálaton mért trófeasúly alapján

CIC Kg Vadászatra Jogosult Kg CIC Vadászatra Jogosult

1 228,93 12,30 Csereháti Cseppkő Vt. 1 12,30 228,93 Csereháti Cseppkő Vt.

2 217,09 11,28 Martonyi és Vidéke Vt. 2 11,28 217,09 Martonyi és Vidéke Vt.

3 214,69 9,65 Váraljai Gazdák Vt. 3 9,94 205,67 656710 FTVK

4 205,67 9,94 656710 FTVK 4 9,78 201,73 659410 FTVK

5 205,13 9,77 Abaúji Aranyszarvas Vt. 5 9,77 205,13 Abaúji Aranyszarvas Vt.

6 204,40 7,81 Zempléni Hubertus Vt. 6 9,65 214,69 Váraljai Gazdák Vt.

7 202,51 9,58 Abaúji Aranyszarvas Vt. 7 9,58 202,51 Abaúji Aranyszarvas Vt.

8 201,73 9,78 659410 FTVK 8 9,08 199,12 Északerdő Zrt. Szín

9 200,85 8,91 Északerdő Zrt. Tállya 9 8,91 200,85 Északerdő ZRt. Tállya

10 199,88 8,56 Hangonyi Zöldmező Vt. 10 8,68 190,40 Zempléni II. Rákóczi Vt.
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g 20 éves az észaK-magyarországi vadászszövetség

A 80-as évek végén nagy társadalmi változások forrong-
tak országszerte. A vadászati közéletet ebben az időszakban a 
MAVOSZ irányította a megyei Intéző Bizottság útján. Ez már 
nem felelt meg a kor igényeinek.

A vadásztársadalom kifejezésre jutatta, hogy szüksége van 
egy alulról építkező, erős, legitim érdekképviseletre, amely 
megyei szinteken önálló jogi személyiséggel rendelkezik, dönté-
seit önállóan, tagjainak akarata szerint hozza, vezető és ügyinté-
ző szerveit demokratikusan maga választja.

A megye vadásztársaságainak döntő többsége – az akkor 
Bíróságon bejegyzett 73 vadásztársaságból – 67 vadásztársaság 
szabad, demokratikus elhatározással és akarattal, az Egyesüle-
ti törvény alapján 1990. augusztus 25. napján tartott alaku-
ló Választmányi ülésén létrehozta a Vadászok és Vadgazdál-
kodók Észak-magyarországi Területi Szövetségét. A megyei 
Szövetségek képviselői országos közgyűlésükön határozatilag 
kimondták a MAVOSZ feloszlását és megalakították az 
Országos Magyar Vadászati Védegyletet.

Vadászszövetségünk 1990. évi alakuló ülésén a Választmány 
kinyilvánította, hogy „a megújulás elkerülhetetlen, meg kell 
újulni szellemben és szervezetben is. Változtassuk meg kímé-
letlenül, ami fölött eljárt az idő, ami bár korábban eredményes 
volt ma gátja az előrelépésnek, de őrizzük meg mindazt, ami 
értéket, a vadászat színvonalának fenntartását, hagyományainak 
továbbélését jelenti”. Kinyilvánította azt is, hogy a vadásztársa-
dalom csak cselekvőképes egységben képes saját sorsának for-
málására.

Alapszabályában Szövetségünk valamennyi B.-A.-Z megyei 
vadász, vadásztársaság és vadgazdálkodó szervezet 

• érdekeinek feltárását, közvetítését, képviseletét és védelmét
• vadászati lehetőségek fenntartását,
• a kölcsönös együttműködés és a kölcsönös érdekeltség meg-

teremtését 
• vadászati kultúra ápolást, hagyományok megőrzését
• a vadászat színvonalának növelését, a vadászetika fejlesztését
• közreműködést a természetvédelemben,
• a szakmai képzés és oktatás megszervezését
• szolgáltató és tanácsadó tevékenység felvállalását

mint kiemelt célkitűzéseket rögzítette és ezek a célok, felada-
tok határozták meg – napjainkig is – a Vadászszövetség stra-
tégiáját, napi munkáját.

Már megalakulását követően határozottan megfogalmazó-
dott a szolgáltató szövetség koncepciója, amely a tagszerve-
zetek igényeinek kiszolgálását, s egyben a Szövetség működőké-
pességéhez szükséges bevételi források megteremtését is célozta.

A Szövetség szolgáltató tevékenysége az évek során természe-
tessé vált, folyamatosan bővült, melyet keretes anyagunk szemlél-
tetően mutat be.

Az eltelt 20 esztendő nagy kihívások elé állította a 
vadásztársadalmat, s ennek kapcsán a vadászati érdekképvi-
seletet is.

Gondoljunk csak a rendszerváltás utáni időben a vadászok 
fegyvertartási szabályainak megváltoztatására, az újravizs-
gáztatásra. Vagy a földtulajdonhoz kötött vadászati jogot bizto-
sító új vadászati törvényre, a vadászterületek határainak újra 
rajzolására. Mindkét szabályozás bizony „átrendezte” a vadász-
társadalmat. S még meg sem nyugodtak a kedélyek, amikor 
ismertté vált a 300 hektáros vadászterület elképzelése. Árvíz-bel-
víz is sújtotta megyénket, ami a vadászterületek élőhelyeit és a 
vadállományt tizedelte. Volt tennivaló bőven!

Természetesen az élet újra és újra megfogalmazta kihívása-
it. Az EU csatlakozás jogszabályi konzekvenciái, a Natura 
2000, a 10 éves haszonbérleti szerződések lejárata ismét 
csak átrendezte a vadászok életét.

Ezek során igazolódott a szövetség azon alaptevése, hogy a 
vadásztársadalom csak cselekvőképes egységben képes a kihí-
vásoknak megfelelni. Az időközben megalakult Vadászkama-
ra is - amely az egyéni vadászok érdekképviseletét tűzte zászla-
jára- ennek az egységnek fennmaradása mellett tette le voksát, 
így az akadályokat sikerült kisebb-nagyobb botlásokkal, de sike-
resen leküzdeni.

Tovább erősítette ez irányú meggyőződésünket és egyben 
emelte tevékenységünk eredményességét, hogy 2005-től Köz-
hasznú Társadalmi Szervezetként működik szövetségünk 
teljes nyilvánossággal, s mint ilyen civil szervezet széleskörű tár-
sadalmi támogatottságra is támaszkodhat. Jóleső érzéssel nyug-
tázhatjuk, hogy ma is szolgálhatjuk és élvezhetjük a vadgazdál-
kodók többségének támogatást, hiszen ma 78 tagszervezet 
alkotja szövetségünket.

A megye vadásztársadalmának elkötelezettségét közös ügye-
ink iránt jól példázza az egyre aktívabb és színesebb vadá-
szati közélet is. A Miskolci vadászklub 25 éves évfordulója, 
a vadásznapok közel 20 éves hagyománya, az évente visszaté-
rő vadászati kiállítások, melyek közül kiemelkedik a millen-
niumi kiállítás Sárospatakon, az immár 20. évfolyamát ünnep-
lő  Vadász Hírmondó népszerűsége, a rendszeresen megjelenő 
kiadványaink, a külön is méltatható Megyei Vadászati Alma-
nach és sorolhatnánk.

Gyönyörű vadászati hagyományainkat közösen ápoljuk és 
ezek sorát talán sikerült itt a megyénkben néhány újjal is bőví-
teni: a Vadászok megyei zászlaja, az Új vadászok esküje és ünne-
pélyes avatása, a Hivatásos vadászok napja, a Vadászkürtös moz-
galom elterjesztése… 

Jól példázzák mindezeket azok az évenként felvillantott fon-
tosabb események, amelyek alapján áttekinthető a Szövetség 20 
éve.

Amikor az érdekérvényesítésről, a szolgáltatásokról, a vadá-
szati közéletről szólunk, akkor tetten érhetően mindig legfőbb 
célkitűzésünk - a vadászati lehetőségek fenntartása és bőví-
tése - elérésének kereteit, a jobb és színvonalasabb vadgazdálko-
dás megvalósítását tartjuk szem előtt, hiszen szervezetünk végül 
is a vadgazdálkodók szövetsége. 

Fáradságos, de sokszínű út volt a Szövetség 20 éve, számos 
sikerélmény, sok szép emlék, sokrétű és elkötelezett tevékeny-
ség, amely az ebben résztvevőknek a közös vadászösvényen, a 
közügyek vadászösvényén való aktív és emlékezetes „cserkelést”, 
elkötelezett igaz vadászati közéleti tevékenységet jelentett.

Ezúton is szeretném köszönetemet nyilvánítani mind-
azoknak, akik tevékeny részvétellel, vagy támogató elfogadás-
sal segítették a Vadászszövetség munkáját, mert az elért sike-
rek a megye vadászati életének, az egész magyar vadászat ügyé-
nek sikerei igazán.

Igaz szívvel kívánom minden kedves vadásztársamnak, hogy 
az egyéni vadász sikerek mellett hosszú évtizedeken keresztül 
éljék meg és élvezzék a vadászati közösségekben, a közéleti tevé-
kenységben is fellelhető vadászélményeket, a vadászok közötti 
„erdőzúgás” varázslatos élményét.

Dr. Székely László
elnök
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Sok minden történt, sok minden változott ez alatt az idő-
szak alatt. Azoknak, akik részesei voltak jó érzés végig gon-
dolni az eseményeket, hiszen számos közös emléket jelentenek, 
a többi vadásztársunknak pedig új információkat nyújthatnak, 
esetleg útmutatásul szolgálhatnak a jelen és a jövő problémái-
nak megoldásában.

Ennek jegyében - a teljesség igénye nélkül - a következőkben 
felvillantanánk néhány eseményt, történést a Szövetség életéből:

1990.  Megalakul a Vadászszövetség! (08.25.)

1991.  Megjelenik az első megyei Vadász Hírmondó
 Vadász szakmunkás képzés megszervezése
 Erdélyi tanulmányút
  
1992.  A vadászok újra vizsgáztatása fegyvertartásból.
 Első megyei Vadászati vitafórum
 Első megyei Vadásznap (Lillafüred 09.17.)

1993.  Székházat vásárol a Vadászszövetség (Tas u. 18.)
 Tanulmányút Burgenlandba
 Beindul a könyvelési szolgáltatás

1994.  Megállapodás a megyei Rendőr Főkapitánysággal
 Az első megyei St. Hubertus mise 
 Tanulmányút Ausztriába 
 
1995.  Országos Vadászati Konferencia Lillafüreden
 „Vadászat Észak-magyarországon” c. kiadvány 
  Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (09.09.-én)
 
1996.  Új vadászati törvény (1996. évi LV. törvény)
 A NATUREXPO -n önálló standdal mutatkozunk be
 Vadászok és Fegyverek c. kiállítás a Múzeumban
 Közreműködés az új vadászterületek kialakításában

1997.  Új vadászatra jogosultak,
 Megyei Vadászfórum (02.13.)
 A Vadászszövetség bejegyzett „Szakértő iroda” 
 Vadgazdálkodási üzemtervek készítése
 Megalakul a Vadászkamara
 Vándorkiállítás a természeti érékekről a megyében

1998.  A Vadászszövetség és az OMVK együttműködése
 „Vadászturizmus lehetőségei BAZ megyében” kiadvány 
 Vadászok megyei Zászlójának felszentelése 
 
1999.  7.500 db fácán az árvízkárosult társaságoknak
 10 éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyása 
 
2000.  Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (05.25.)
 Megjelent a Vadászszövetség rövidtávú programja
 Kopjafa állítás elhunyt vadászok emlékére Galvácson 
 Dr. Székely László - az OMVV Választmányának Elnöke

2001.  Millenniumi kiállítás Sárospatakon 
 Megjelentettük a megyei Vadászati Almanach-ot 
 Nemzetközi megállapodás a Tőketerebesi Vadászszöv-el

2002.  Új szolgáltatásunk a „Hivatásos Vadászok Szaküzlete”
 36 vadgazdálkodási pályázat
 Bódva-völgyi vadásznap
 
2003.  Új színfolt a vadászati közéletben a Kácsi vadászfesztivál
 Hivatásos vadászok napja – hagyományteremtő rend.
 „Vadgazdálkodók Országos Konferenciája”
 Sátoraljaújhelyi vadétel főző verseny és vadászfesztivál  

2004.  Magyarország EU csatlakozás (kihívás a vadászatban is)
 Együttműködési megállapodás a Nemzeti Parkokkal.
 „BAZ megye Vadászatért Érdemérem” alapítása
 „Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány 
 
2005.  A Szövetség Közhasznú társadalmi szervezet 
 Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (06.01.)
 Ünnepi konferencia: 15 éves a Vadászszövetség

2006.  Haszonbérleti szerződések megújítása
 Vadgazdálkodó konferencia a terület megújításokról
 Vadászkürtös tanfolyam

a vadászszÖvetség tisztségviselői
az elmúlt 20 évben

Elnök: Dr Székely László (1990-  )
Alelnök: Tóth István (1990-95); Dr. Kocsis Gyula (1990-2000); Szaniszló 
Sándor (2000- ); Szatmári Gyula (2000- )

Titkár: Kiss László (1990-1991); Szendrei Mihály (1991-2006),
          Tóth Á. Dénes (2006- )
FB. Elnök: Báthori Gábor (1990-2005); Lezák Zoltán (2005- )
Elnökségi tagok: Babits László (2005-2010), Báthori Gábor (2005-2010), 
Boschánszky Iván (1990-1995), ifj.Büdi Sándor (2000-2010), Cserlaki Lász-
ló (1995-2000), Csuhai István (2005- ), Dr. Czerődi Sándor (1990-1995), 
Dr. Gabnai Sándor (1990-1995), Galambos Kálmán (2010- ), Gyurán 
János (2010- ), Kadlecsek János (1990-1995), Koppányi Miklós (1995-
2000) Kriston Nándor (2005- ), Dr Lipusz György (1995-2005), Majo-
ros László (2000-2005), Molnár György (1990-1995), Novák József (1995-
2000), Szabó László (2005-2010), Szendrei Mihály (1995-2005), Tóth Á. 
Dénes (2010- ), Tóth József (2010- ), Varga Zoltán (1990-2000).
Gazdasági vezető: Rauszné Béres Aranka (1992- )
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a vadászszÖvetség szolgáltatásai

 1.  Számviteli szolgáltatás: teljeskörű könyvvezetés
  (könyvelés, analitikák, havi, évközi, évvégi bevallások);  
  számviteli, adózási szaktanácsadás;
 2.  A vadásztársaság üzemeltetésével kapcs. nyomtatványok;
 3.  Jogszabályfigyelő;
 4.  Vadgazdálkodási eszközök beszerzése;
 5.  Vadkereskedelmi tájékoztatás (lőttvad, vadásztatás);
 6.  Éves vadgazdálkodási terv készítés;
 7.  10 éves vadgazdálkodási üzemterv készítés;
 8.  Vadgazdálkodási szaktanácsadás;
 9.  Vadkár szakértés;
 10.  Vadászati létesítmények felértékelése;
 11.  Vadász-vadtenyésztő szakm.képző tanfolyam szervezése;
 12.  Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam szervezés;
 13.  Klf. tanfolyamok szervezése;
 14.  Szabályzatok előkészítése;
 15.  Pályázatok elkészítése;
 16.  Vadász Hírmondó című lap kiadása;
 17.  Kiadványok, kiállítások szervezése;
 18.  Vadásznap szervezése;
 19.  Vadászbál szervezése;
 20.  Továbbképzések, konferenciák szervezése;
 21.  Tanulmányutak szervezése;
 22.  Hivatásos vadászok szaküzlete;
 23.  Szövetség Hírlevél havi szolgáltatása: aktuális teendők;
  gazdálkodás; jogi infók; hírek, információk;
  szövetségi hírek, mire szabad vadászni tartalommal
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Persze, az első az emberélet, ezért 
senki sem foglalkozhatott a vadállo-
mánnyal, miközben házak százai dől-
tek össze, és több ezer embert telepí-
tettek ki, mely tényeket a vadásztársa-
dalom is mélységes megdöbbenéssel és 
együttérzéssel fogadta. Ennek tükrében 
a Vadászkamara szervezetei a minden 
vadász utáni 100 Ft-os támogatás-
sal hatmillió forintot adományoztak 
Szendrő, Onga-Ócsanálos, és Sajóecseg 
önkormányzatainak.

Szendrőben a kapott összegből,     
- a más forrásokból érkező összegek-
kel együttesen - sikerült helyreállítani 
az Idősek otthonát, a Gondozóházat 
és a város két részét összekötő, lesza-
kadt közúti hidat is.

Onga-Ócsanáloson a Közössé-
gi Ház teljes felújítását végezték el, 
mely magába foglalja a Kultúrházat, a 
Könyvtárat és az Orvosi rendelő épü-
letét is.

Sajóecsegen nagy károkat szenve-
dett el az Óvoda épülete és udvara, 
melyet az adományoknak köszönhető-

en még szeptember előtt sikerült hely-
reállítani. 

A lakossági károk, településeken 
kárt szenvedett létesítmények segítése 
mellett eközben már javában gyűltek a 
támogatások a vadgazdálkodók megse-
gítésére is. 

Ennek eredményeként 11, legin-
kább rászoruló vadgazdálkodó részé-
re kárenyhítésként – mintegy 3 mil-
lió Ft értékben - 4000 darab előne-
velt fácánt tudtak a megyei és orszá-
gos szervezetek vásárolni. A fácáno-
kat az érintett vadásztársaságok augusz-
tus 24-én Csobádon, valamint 25-én 
Taktaharkányban vehették át, melyeket 
szakszerű utógondozás mellett adtak 
vissza a természetnek. A telepítés 1:4 
ivararányban történt, mely bizonyít-
ja, hogy az elsődleges cél a veszteségek 
pótlása, a törzsállomány növelése volt, 
bízva abban, hogy a következő eszten-
dőben a kihelyezett madarak megfele-
lő szaporulattal gyarapítják a természe-
tes állományt. 

A kárenyhítésben résztvevő, rászoru-
ló vadászatra jogosultak vállalták, hogy 
a fácánokat természet közeli helyen, 
de hálók mögött védik és gondoz-
zák, majd az utónevelés után is foko-
zott figyelmet fordítanak a kihelyezett 
állományra és továbbra is folytatják az 
etetést és ragadozógyérítést. A telepítés 
helyén ezen felül vadászati tilalom is 
elrendelésre került.

Az eddigi visszajelzések és a novem-
beri helyszíni szemlék, területbejárá-
sok alapján  elmondható, hogy ezidáig 

sikeres volt a támogatás ilyen formában 
történő megvalósítása, mivel az érintett 
területeken jelenleg szép számban lát-
hatóak a kihelyezett madarak.  

A fácántelepítéssel párhuzamo-
san mindenképpen meg kell említe-
ni a VKE Diana Klub által gyűjtött 
támogatások felajánlását is. A vadász-
hölgyek felhívásának köszönhetően az 
országosan összegyűlt adományokat, 
közel 700e Ft-ot, valamint takarmányt, 
premixet és 50 db előnevelt fácánt szin-
tén a károsult vadászatra jogosultaknak 
osztották el egyenlő arányban. 

A premix átadására a közelmúltban, 
november hónap közepén került sor, 
amikor is a Vitfoss Hungaria Kft. 3 
tonnányi mennyiséget adott át a káro-
sultaknak. A program házigazdája a 
Bőcs és Vidéke Vadásztársaság veze-
tése volt, akik a vadászházukban ezen 
alkalomból egy tartalmas ebéddel is 
kedveskedtek a részvevőknek.

Természetesen az elmondottak mel-
lett tudjuk azt, hogy árvízi károkat 
csak igen kis részben sikerült enyhíteni, 
tudjuk azt, hogy a tönkrement mező-
gazdasági kultúrák hatására a takar-
mányárak is az egekbe szöktek, és hogy 
sok-sok évnek kell eltelnie, míg az ere-
deti állapotok visszaállhatnak, de mégis 
úgy véljük, hogy erőnkhöz mérten 
megtettünk minden tőlünk telhetőt. 
Ezért továbbra is arra kérünk minden-
kit, hogy vadászati önmérséklet tanúsí-
tása mellett tegyen meg mindent vadál-
lományunk érdekében!

Tóth Á. Dénes
megyei fővadász

 Új vadászok ünnepélyes avatása és eskütétele 
 Együttműködés a Borsodi Rádióval, rendszeres műsor 

2007.  Országos Diana Vadászbál Sárospatakon
 Területmegújítások: átrendeződik a Szövetség tagsága 
 Tíz éves vadgazdálkodási üzemtervek készítése 
 Tas utcai székház felújítása
 Vadászati kiállítás a Gömör-expon
 Bemutató vadászat szervezése a sajtó részvételével

2008.  Sertéspestis megfigyelési zóna dél-Borsodra
 Új együttműködési megállapodás a rendőrséggel
 Nemzetközi megállapodás a Rozsnyói Vadászszöv-el
 Soproni tanulmányút 
 Sajó-Rima Euro Régió vadásztagozat létrehozása

 Ifjúsági szarvas bőgő tábor Telkibányán
 25 éves a Miskolci Vadászklub-emlékünnepség 

2009.  A Szövetség bejegyzett „Felnőttképzési intézmény”
 Vadászatvezető képző tanfolyam
 Szalonka monitoring program beindítása
 Ifjúsági vadásztábor Szögligeten

2010.  Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (06.10.)
 4000 db fácán az árvízkárosult társaságoknak
 Megyei Vadásznap Taktaharkányban
 Ifjúsági vadásztábor Guthon (dám barcogás)
 Vadászati kiállítások: Aszaló, Putnok, Miskolc, 

Szirmabesenyő
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A rendezvény elsődleges célja a formá-
lis kapcsolattartás mellett egy szoro-
sabb, közvetlen, folyamatosan működő 
kapcsolatrendszer kiépítése volt.
A találkozó egy hagyományos „Huber-
tus-misével” kezdődött. Az Istentisz-
telet alatt az oltár előtt tölgyravatalon 
egy golyóérett bika feküdt, aki a ren-
dezvény hajnalán még belebőghette 
vágyait a ködbe burkolózott csernelyi 
erdőkbe, majd eljött hozzánk – elmúl-
ni...
A mise záróakkordjait egy emberként, 
felállva énekelték a vén fenyőfák alatt 
vendégeink és így messze szállt a völ-
gyön a Magyar Himnusz örökké szép 
dallama…
Az Istentiszteletet követően Dr. 
Mecser Tamás r. ezredes, a B.-A.-Z. 
MRFK Bűnügyi Igazgatója és Dr. 
Varga László r. alezr., az Ózdi RK 
kapitányságvezetője nyitotta meg a 
találkozót.
A köszöntő szavakat szakmai előadások 
követték a színpadon, melyek elsődle-
ges célja a rendőrök és a vadászok köl-

csönös továbbképzése volt, a mindkét 
együttműködő felet érintő problémák 
és témakörök felvetésével, ismertetésé-
vel, elemzésével. 
A vendégek részére – már a konferen-
cia alatt is – egész napos légpuskás 
lövészet, íjászat, főzőverseny, vadá-

Megborzongunk. Gyorsan terjed a hír, 
többünket vadászat közben ér. Auto-
matikusan adjuk tovább a szomorú 
tényt, elhunyt „Zoli bácsi”, vadásztár-
sunk, hivatásos vadász. Emlékképek 
villannak fel. Már nem vele beszélge-
tünk, de róla. Nem vele együtt idézzük 
a vadásztörténeteket, nem vele együtt 
emlékezünk, de rá. Felidézzük közel 
40 éves vadásztevékenységének egyes 
momentumait, hivatásos vadászként 
több mint 20 éven át a Hejőmenti 
Vadásztársaságnál végzett lelkiismere-

tes munkáját. Szerény, becsületes vadászember volt. Őszin-
tén tudott örülni mások, vadásztársai sikereinek. Tapasztala-
tait önzetlenül adta át. Szakmai tevékenységét a Hubertusz 
Kereszt Ezüst fokozata kitüntetéssel ismerték el. Emlékét 
kegyelettel megőrizzük, őszinte vadásztisztelettel búcsúzunk. 
Nyugodj békében!

szati termékek vására, bemutatója 
(kések, faragások, festmények, borok, 
stb.) álltak rendelkezésre a rendezvény 
teljes időtartama alatt. 
Emellett vadászkürtös, szarvasbőgő, 
vadász és rendőrkutya, solymászbe-
mutatót is megtekinthettek az érdek-
lődők.
A találkozó összességében igen jól sike-
rült, a megyei rendőri és vadászati veze-
tők és a kilátogatók véleménye szerint 
egy megyei vadásznappal ért fel, azóta 
is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett 
kapitányságunkra.

Molnár Tamás r. fhdgy.
hivatalvezető

SZITKOVITS
ZOLTÁN
1933-2010

K  Ö  N  Y  V  E  S  P  O  L  C

Avarffy Elek: Vadászképek, Bán István: A medve árnyé-
kában, Harc az elemekkel, Békés Sándor: A termé-
szet bűvöletében, Elröppent évek, Csiák Gyula dr.: A 
pagony dalnoka, Deák I.: A nagyvad és vadászata Erdély-
ben, Fekete István: A magam erdeiben, Az erdő ébredé-
se, Gazdag József: Csallóközi vadászatok, Kászoni: A 
Kárpát-medencei vadaskönyv, Nagy-Nagyné:Vadászatok 
és vadételek, Nadler Herbert: Vadásznapok, vadász-
évek, Nemeskéri Kiss Géza: A Felső-Nílus mentén, 
Pető János: Megismerni a vadászt, Schmidt Egon: A 
vadászat mellékszereplői, Szálka Róbert: Kalandozá-
sok Máramarosban, Széchenyi Zsigmond: Alaszkában 
vadásztam, Szilágyi Virgil: Pirosbetűs vadásznapok, 
Szilágyi Ferenc dr.: Ébredés az erdőn, Ugray Tamás: 
Gavallérral a csúcsokon.
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Sokan izgultak, hogy jól sikerüljön 
a program, s valljuk meg őszintén, az 
előző nap szélviharos, esős időjárása jó 
okot adott erre. Ám szerencsére másnap 
délelőttre már tisztulni látszott az idő, 
s így mindenki nyugodtabban hallgat-
hatta meg a Hubertus Ökumenikus 
Istentiszteletet. Ezt követően a rendez-
vény főszervezője Szatmári Gyula, a 
Takta Vadásztársaság elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket, s szólt néhány mon-
datot a vadgazdálkodás jelentőségéről, a 
vadászok szép hivatásáról, szenvedélyé-
ről, mely – hangsúlyozta – a vendéglátó 
taktaköziekre különösen jellemző. 
Ezután dr. Székely László, az 
OVMK alelnöke, a B.-A.-Z. megyei 
Vadászkamara és Vadászszövetség elnö-

ke a magyar vadászat elismert múltjáról 
szólt, s az átörökítésre méltó értékek 
megőrzésének jelentőségére hívta fel 
a figyelmet. Szólt ugyanakkor a 2010-
es esztendő egyik nagy tragédiájáról, az 
embereket otthonaiktól megfosztott ár- 
és belvíz pusztításairól, arról a viszon-
tagságos időjárásról, amely jócskán 
megtizedelte a vadállományt is.

Dr. Bognár Lajos helyettes szak-
államtitkár a taktaközi vadászok pél-
damutató gazdálkodását dicsérte hoz-
zászólásában és elmondta azt is, hogy 
ma már a vadászat a mezőgazdaság 
egyik kiemelt ágazata és egyre jelentő-
sebb szerepet kap a hosszú távú elkép-
zelések körében is. Befejező mondatai-
ban kiemelte, a magyar vadászat hírne-
vének megőrzése valamennyiünk érde-
ke, miként az ágazat előtt álló felada-
tok közös megoldása is. 
Simicskó István, a Honvédelmi 
Minisztérium államtitkára a hon-
védség és a vadászok közti kapcsolatról 
szólt. Mint mondta, ma már kétszer 
olyan nagy a vadásztársadalom, mint a 
magyar honvédség létszáma. Létszám-
ban, fegyelemben és fegyverismeretben 
és nem utolsó sorban döntéshozatali 
képességük szempontjából tehát példát 
lehet venni a magyar vadászoktól, az 
egyik legősibb tevékenység művelőitől. 
A műsor ezek után kitüntetések, elis-
merések átadásával, majd az új vadá-
szok eskütételével és avatásával foly-
tatódott. 
Az esküt tett vadászok ezzel tagjai let-
tek a borsodi vadászok nagy családjá-
nak, akik szeretteik és barátaik köré-
ben múlathatták ezt a napot, mely-
nek programjából természetesen nem 
maradhatott ki ezúttal sem a vadásza-
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A MEGYEI VADÁSZNAP SORÁN
KITÜNTETETT SZEMÉLYEK

a magyar vadászatért érdemérem:
Kismartoni Károly

nimród vadászérem:
Rónai Kálmán, Tóth Á. Dénes, Kövér János,

Lakatos Lajos, Barzsó Imre

borsod-abaúj-zemplén megye vadászatáért

érdemérem:
Vadász István, Rácz László, Kerchner József,

Dr. Hajtós István

hubertus kereszt arany fokozat:
Mester András, Bodnár Mihály, Hudák József,

Csizmadia Sándor, Madarasi Ferenc, Dr. Bazsó Péter,
Dr. Lévai László, Palkó András, Bán György 

posztumusz hubertus kereszt arany fokozat:
Gál István

gróf nádasdy ferenc emlékplakett:
Háromkő-Bérc Vadásztársaság

ti és trófeakiállítás és a megye gazdag 
állat- és növényvilágát bemutató diorá-
ma sem.
A trófeakiállítás helyszínén ezúttal stí-
lusában a rendezvény hangulatához 
illő kézimunka, és könyvritkaságokból 
összeállított gyűjteményében is gyö-
nyörködhettek a látogatók.
Emellett a Muray Galéria és műhely, 
valamint fotókiállítás, könyvbemuta-
tó,- vásár is csábította a látogatókö-
zönséget.
A hivatalos ceremónia után csakha-
mar kezdetét vették a különféle bemu-
tatók, programok, miközben az udvar 
másik részéről áradó illatok jelezték, a 
vadételfőző verseny résztvevői hama-
rosan készen állnak a megmérettetésre. 
Számos program szólt a legkisebbek-
nek is. Rajzverseny, képragasztás, állat-
felismerés szórakoztatta a gyermekeket.
A vadásznap programjai ugyan a vad-
ételfőző,- és gyermekrajzverseny ered-
ményének kihirdetésével hivatalosan 
befejeződtek, azonban a társaságok 
főzősátrai alatt a jókedv és hangulat 
folytatódott, továbbra is felhőtlen volt.
A vendéglátó taktaharkányiak, az oda 

látogató vendégek, családok, barátok 
és persze nem utolsó sorban a vadász-
társak körében egyaránt sikeres volt 19. 
borsodi vadásznap, mely szervezéséhez 

ezúton is megköszönjük a támogatók, 
résztvevők segítségét. 

Tóth Á. Dénes

Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve januártól 
újra forgalmazza a Larsen, élvefogó csapdákat (és a hoz-
zájuk való rugókat), mely a dolmányos varjú mellett leg-
főképpen a szarka elfogására használható rendkívül nagy 
eredményekkel. A megyében az elmúlt évben már több 
helyen csapdát használók visszajelzései szerint egy csap-
da naponta 2-4 szarkát is képes befogni. Így a tavaszi sze-
zonban egy vadászterületről akár 60-80 szarka is eltávolít-
ható, nem beszélve a kieső szaporulatról, mely hiánya így 
jelentős segítséget jelent az apróvadállománynak. 

A csapdák ára 12.500 Ft + áfa.
A rugók ára 200 Ft + áfa
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2010. április 2-től a fegyvertartás szabá-
lyait tartalmazó jogszabályi rendelkezé-
sek a közelmúltban szigorodtak.
Fontos, és alapvető változás, hogy a fegy-
ver szállításával kapcsolatos bizton-
sági követelmények kiegészültek asze-
rint, hogy a szállított lőfegyver az enge-
délyes felügyelete alól nem kerülhet ki. 
Ez a vadászélet rutinjában azt is jelenti, 
hogy a fegyvert zárt gépjárműben sem 
lehet felügyelet nélkül hagyni, azt a táro-
lás és a használat között tokban, kiürít-
ve minden körülmények között magánál 
kell tartania a vadásznak.
Szigorodtak a lőfegyver, lőszer tárolá-
sának szabályai is. Tíz darabot megha-
ladó lőfegyver vagy 1000 darabnál több 
lőszer tárolása esetén a tárolásra szolgá-
ló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy 
ultraerős biztonsági fóliával kell ellát-
ni, valamint távfelügyeleti rendszerbe 
bekötött elektronikus riasztóberendezés-
sel kell ellátni. Valamelyest egyszerűsöd-
tek azonban a tárolóhely bejelentésének 
feltételei: az engedélyes által állandóan 
lakott lakást nem a lakcímkártyán sze-
replő lakóhellyel azonosítja a hatóság, 
attól eltérő is lehet a tárolóhely címe. 
A tárolás helyének változását azonban 
mindig köteles bejelenteni az engedélyes.
A lőfegyver átadásának feltételei is 
változtak valamelyest. A hatályos ren-
delkezések szerint nem csak az átadás 
tényét, hanem várható időtartamát is 
írásban kell bejelenteni az átadás helye 
szerinti rendőrkapitányságnak. Az átadó 
és az átvevő félnek is érvényes fegyver-
tartási engedéllyel kell rendelkeznie, az 
átadás időtartama az engedélyek érvé-
nyességi időtartamáig terjedhet. Szol-
gálati (munkavégzési célú) lőfegyvert 
nem lehet átadni sportvadásznak, mert 
a lőfegyver, tartási célja az átadó és az 
átvevő viszonylatában nem egyezik meg. 
A fegyvertartás orvosi alkalmassá-
gi feltételeinek vizsgálatában is van-
nak újdonságok, mind annak tartalmát, 
mind az időbeli érvényességet tekint-
ve. A II. alkalmassági csoportba tartozó 

sportvadászok esetében a fegyvertartás 
első esetben történő engedélyezésének 
feltétele az előzetes orvosi és pszicho-
lógiai vizsgálat. Gyakorlati lebonyolítása 
úgy történik, hogy az illetékes háziorvos 
küldi szakpszichológushoz az ügyfelet, 
mely vizsgálat eredményét és saját meg-
állapításait összegezve állapítja meg a 
kérelmező előzetes alkalmasságát és adja 
ki az erről szóló igazolást. Sportvadásza-
ti célú fegyvertartási engedéllyel rendel-
kezőknek ezen túlmenően csak kivételes 
esetekben szükséges további pszicholó-
giai vizsgálaton részt venni. A további-
akban a háziorvos időszakos orvosi vizs-
gálatot végez. Általános esetben a II-es 
alkalmassági csoportban 60 év alatt 5 
évre változott, vadászok esetén 60 év 
fölött 2 évente, 70 év fölött pedig éven-
te szükséges az időszakos orvosi alkal-
massági vizsgálat.   
A közelmúltban több kérdés felvetődött 
az európai lőfegyvertartási engedély-
lyel kapcsolatban. Az okmány rend-
eletetése az, hogy a fegyver birtokosa 
az Európai Unió bármely tagállamába 
kiutazva ezzel igazolja, hogy lőfegyver-
ét az európai lőfegyvertartási engedélyt 
kiállító állam joga szerint szabályszerű-
en tartja magánál. Kiváltása akkor cél-
szerű, ha a lőfegyvert az annak tartására 
jogosult személy sportvadászat céljából 
magával kívánja vinni valamely uniós 
tagállamba - ezen okmány kereskedel-
mi vagy elidegenítési célú kivitelre nem 
jogosít. Csak olyan személy kérelmezhe-
ti, aki érvényes fegyvertartási engedéllyel 
rendelkezik.
Az európai lőfegyvertartási engedélyt 5 
évre álltja ki a fegyver magyarországi tar-
tásának engedélyezésére hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező rendőrhatóság. 
Kiállítása a nemzeti fegyvertartási enge-
dély hatályosságát nem érinti. Ebben az 
okmányban is egyidejűleg szerepeltethe-
tő több, engedéllyel tartott fegyver.
Fontos azonban, hogy mielőtt az unió 
bármely tagállamába szóló vadászati 
meghívásnak saját fegyverünk birtoká-

ban tennénk eleget, az európai lőfegy-
vertartási engedély kiváltásán kívül az 
illetékes külképviseleten, vagy egyéb ille-
tékes hatóságnál előzetesen tájékozód-
junk, hogy az adott országba nem til-
tott-e az adott típusú fegyver kivitele, 
illetve nincs-e szükség egyéb, speciális 
engedélyre.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a lőfegyver hatósági táro-
lásának elrendelésével kapcsolatos 
jogok, kötelezettségek érvényesítése, 
illetve teljesítése nehézségeket okoz a 
fegyver felett rendelkezési joggal bírók 
számára. A hatósági tárolás elrende-
lése nem érinti a lőfegyverrel, lőszer-
rel kapcsolatosan fennálló rendelkezési 
jogokat: 180 napon belül kérhető a 
lőfegyver, lőszer lőfegyver-kereskedő-
nél történő értékesítése, vagy megszer-
zési engedéllyel rendelkező személynek, 
szervezetnek történő elidegenítése, kez-
deményezhető annak megsemmisítése, 
érték nélküli leadása, illetve – külön térí-
tés ellenében – hatástalanítása. A ható-
sági tárolás díja naponta, fegyverenként 
150 Ft.
Amennyiben a jogosult a fent jelölt 
határidőn belül nem él rendelkezé-
si jogosultságával, a rendőrség a tárolt 
lőfegyvert, lőszert megsemmisítheti, 
vagy kereskedelmi szakértői értékbecs-
lést követően lőfegyver-kereskedőnek 
átadhatja értékesítésre. A fegyver, lőszer 
értékesítéséből származó összeget - a fel-
merült költségek levonása után – a tulaj-
donos részére ki kell fizetni.
Ha a rendelkezésre jogosult az értékesí-
tés mellett dönt, a hatóság az erre irá-
nyuló kérelemének akkor adhat helyt, ha 
egyidejűleg pontosan megjelöli az átvé-
telre meghatalmazással rendelkező fegy-
verkereskedelmi egységet vagy azt a sze-
mélyt, aki érvényes megszerzési engedé-
lye birtokában a fegyvert megvásárol-
ni kívánja. Öröklés esetében a hatósá-
gi tároláson lévő lőfegyver vonatkozá-
sában, a hagyatékátadó végzés jogerőre 
emelkedésétől terheli az örököst a táro-
lási díj fizetési kötelezettség, rendelkezé-
si joga szintén a fentiek szerint áll fenn.

Bogacskó József r. őrnagy
kiemelt fegyver engedélyügyi főelőadó

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
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2006. december 2.-án a Bélusvölgyi 
Vt. területén bérvadászok részére tar-
tott vaddisznó hajtóvadászaton halá-
los baleset történt. A vadászat során 
egy sebzett vaddisznó az egyik lőállás 
felé vette a rohanás irányát, ahol egy fa 
előtt elhelyezett széken ült a későbbi 
áldozat. A vadász kb. 15 m-ről leadott 
lövésével a fején eltalálta a vadat, de az 
folytatta az útját a stand felé.
A vadász a fát megkerülve srégen hát-
rafelé menekült, amikor a szomszé-
dos lőállásban álló vadász lövést adott 
le irányába. A lövés olyan súlyos sérü-
lést okozott, hogy a sértett a helyszí-
nen meghalt.
A balesetet okozó vadász a tárgyalások 
során állította, hogy ő a cserjék takará-
sából a fa mögül kibukkanó vaddisz-
nóra adta le a lövést, amelyet már nem 
fedett a tiltott lőirányt jelző szalag. Az 
elkövető állítása nem felelt meg a való-
ságnak, mert a vaddisznó a vadász-
szék előtt 60 cm-re eldűlt, ennélfog-
va már nem dughatta ki az orrát a fa 
mögül. Egyértelmű tehát, hogy a bal-
esetet okozó vadász mozgásra adta le 
a lövést.
A szalag elhelyezésével kapcsolatosan 
– melynek végpontja fedte a szomszéd 
lőállást - a szakvéleményemben kihang-
súlyoztam, hogy a jelölésnek az a sze-
repe, hogy segítséget nyújtson a közele-
dő vad miatt izgatott s esetleg terepis-
merettel sem rendelkező vadász számá-
ra  arra vonatkozólag, hogy merre van 
az a tiltott lőirány, amelyet a felvezető 
vadász a leállításkor megmutatott és a 
hajtástérképen is szerepel.
Bár a baleset bekövetkezését nem befo-
lyásolta, de a vizsgálat során megállapí-
tást nyert, hogy az elkövető a számára 
kijelölt helyet csaknem 4 m-rel elhagy-
ta. A tárgyaláson elhangzott, de általam 
elfogadhatatlannak tartott vélemény 
szerint, ha a vadász a vad mozgását 
követve a tiltott lőirány jelzései között 
változtatja a helyét, az nem jelenti a 
lőállás elhagyását.
A 2010-es év folyamán befejeződött 
elsőfokú eljárás során a bíróság úgy a 
tiltott lőirány jelzésére, mint a lőállás 
elhagyására vonatkozóan kifejtett véle-
ményemet elfogadta és az elkövetőt 
elmarasztalta.

A hasonló esetek elkerülése céljából 
tanúságként szükségesnek tartom a 
következőkre felhívni a vadászok és 
a vadászatot vezetők figyelmét:

• A tiltott lőirányt a vadászok számá-
ra minden esetben a felvezető által 
a karjaival bemutatott irányok jelen-
tik, a szalagok és a felfestések csak 
segítik a vadászokat annak rögzí-
tésére, hogy mely irányokba nem 
szabad semmilyen körülmények 
között lövést leadni.

• Nyomatékosan fel kell hívni a vadá-
szok figyelmét, hogy a szabad irány-
ba lövést leadni csak akkor szabad, 
ha a vadat minden kétséget kizá-
róan felismerte és a lövéssel 
mások életét, testi épségét, ill. 
vagyonbiztonságát nem veszé-
lyezteti.

• A történtek után fontosnak tartom a 
vadászat előtti eligazításkor kihang-
súlyozni, hogy a kijelölt lőállást 
jobb pozíció keresése céljából a 

vadászat vége előtt tilos elhagyni, 
továbbá, hogy a rendelkezés meg-
szegőjét a vadászatvezető azonnal 
kizárja a vadászatból.

• Amennyiben a vadászat során mégis 
bekövetkezne lőfegyver által okozott 
baleset, akkor a vadászati törvény 
végrehajtási rendeletének idevonat-
kozó rendelkezése értelmében nem-
csak a kiürített fegyvert vagy fegy-
vereket, amely(ek)ből lövést adtak le 
kell lefoglalni, hanem a kitárazott 
lőszert is át kell venni a vadászatve-
zetőnek, mert akkor nem fordulhat 
elő olyan eset, mint a szóbanforgó 
vadászaton, hogy a leadott lövés 
lőszerhüvelye rejtélyes módon eltűnt 
és később a balesetet okozó vadász 
nem emlékezett arra, milyen gyárt-
mányú lőszert használt.

Kismartoni Károly
igazságügyi szakértő

vadászKutya info

A rendezvény lebonyolítására a MEOE 
Drótszőrű Magyar Vizsla Szakosztállyal 
közösen került sor. Ők biztosították a 
bírókat, és közel 30 kutyával érkeztek 
az ország különböző pontjairól, még 

Dunántúlról is. Sajnálatosan meg kell 
jegyeznem, hogy megyénkből mind-
össze 4, azaz négy darab kutya jelent 
meg a vadászati alkalmassági vizsgán, 
úgy, hogy előtte két felkészítő napot is 
szerveztünk.

Ennek az volt a célja, hogy bárki elő-
zetesen felmérhesse kutyájának képzett-
ségi szintjét, és a következő időpontra 
pótolhassa az esetleges hiányosságokat. 
Számomra mindmáig megválaszolat-
lan kérdés maradt, hogy az ország más 
területén egy-egy VAV vizsga alkalmá-
val akár 20 kutya is vizsgázik, nálunk 
pedig, - annak ellenére, hogy vannak 
kitűnő apróvadas területek – elvétve 
egy pár darab.

Akik eljöttek mindannyian kitűnően 
érezték magukat, jól szórakoztak, sike-
res vizsgát tettek, finomat ettek és egy 
kis tapasztalatcserére is nyílott lehető-
ség.

Éles Tibor
Kynológiai szakbiz. Elnöke
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November 16-tól kezdődően egy hétig nyitva tartó kiállítás 
került megrendezésre a település Művelődési Házában, ahol 
a kiállított trófeákon túl festmények, fotók, vadászati esz-
közök is láthatóak voltak. Ezen felül preparált állatokból, 
főként az iskolások és óvodások részére egy erdei-mezei élet-
kép, dioráma is bemutatásra került. 
Bízunk benne, hogy most a megyének ebben a részében, az 
idén immár negyedszer sikerült olyan kiállítást megszervez-
ni, ahol közelebb tudtuk hozni a vadászatot a kevésbé isme-
rők számára, be tudtunk mutatni egy ősi tevékenységet, kul-
túrát és a hozzá kapcsolódó lehetőségeket.
A hét során közel 200 gyermek és több száz érdeklődő 
tekintette meg a tárlatot, akiknek így lehetősége nyílt meg-
ismerni a vadászélet szépségét, képet kaphattak a vadászat 
eredményeiről, és legfőképpen arról, hogy a vadászat és vad-
gazdálkodás csak egy igen kis szegmense szól csak a vad 
tényleges elejtéséről, a fegyver elsütéséről.

Tóth

Bótáné Batta Olga, a program kitalálója, valamint az előkészí-
tő munkák élharcosa nem mindennapi ötlettel állt elő, ami-
kor először felvetette, hogy a dámbarcogás kellős közepén sze-
retne a fiatalokkal három napra hazánk egyik legjelentősebb 
vadászterületére „beköltözni”. Miután az erdészet részéről ked-
vező fogadtatásra talált a terv, megvalósulhatott a kirándulás: 
a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendég-
szeretetét, miközben megismerkedtek a lapátosok életével, sok 
újdonságot tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, bővíthették 
a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhí-
rű dámállományt. 
A máskor igencsak szilaj kamaszok – akik lehet, csupán évek 
múlva fogják fel, mekkora kegyben részesítette őket a sors azzal, 
hogy beléphettek a hazai vadászok álombirodalmába – mind-
végig fegyelmezetten viselkedtek. Hát persze: a hely szelleme… 
De nem csak az ő lelküket érintette meg az a patetikus hangu-
lat, amely végigkísérte a hétvégét, a felnőtt segítők, az önzet-
len támogatást nyújtó erdészek és hivatásos vadászok, valamint 
maga az erdészetigazgató is fájó szívvel búcsúzott el egymás-
tól, abban a reményben, hogy jövőre ismételten lehetőség nyí-
lik majd pár boldog – és az „utánpótlás nevelés” szempontjá-
ból hasznos – órát a vadászpalántákkal együtt eltölteni a nyír-
ségben.
Az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezeté-
nek a gyermekek számára tervezett következő kirándulása már-
cius végén a Mátra Múzeum, valamint a Mátrafüredi Szakközép 
iskola meglátogatása lesz, melyre Bótáné Batta Olgánál lehet 
jelentkezni. Tel.:30/637-5455.

Wallendums Péter



1320. évfolyam  3. szám

Vadász Hírmondó

vadászszövetségi-vadászKamarai híreK

h
ír

eK

• Az őszi szalonkamonitoring idén 2010. 
szeptember 14-én kezdődött el, amelynek 
az a célja, hogy ezévben is tudományos ala-
possággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a 
húzásokról és a vonulás nagyságáról, dina-
mikájáról szóló megbízható adatokat, infor-
mációkat. A program során 14 keddi napon 
a megfigyeléseket, a már megszokott formá-
ban dokumentálni kell, majd azt leadni a 
Vadászszövetségünknek, ahol mi az adato-
kat feldolgozva juttatjuk el azokat a gödöl-
lői Egyetemnek. 

• Az ősz folyamán két alkalommal (szept. 
és nov.) került lebonyolításra vadászvizs-
ga felkészítő tanfolyam. A képzés során 
a hallgatók megismerkedhettek a vizsgán 
megkövetelt tananyaggal, a vadászat-vadgaz-
dálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá 
a fegyverismeret és biztonságos fegyverke-
zelés szabályaival. Oktatóink nagy alapos-
sággal, a tételeket részletesen leadva ismer-
tetették a tananyagot. A tanfolyam során a 
lőkészség elsajátítását sportlőtéren és számí-
tógépes virtuális vadászati program segítsé-
gével biztosítottuk. 

• Állami Vadászvizsgát október 5-én és 
november 25-én szerveztünk. A vizsgák során 
53 fő jelent meg, akik közül 29 főnek sike-
rült eredményes vizsgát tenni, és bizonyít-
ványt szerezni. A következő vizsga időpontja 
március végén lesz, melyre február 28-ig lehet 
jelentkezni a Tas utcai Székházban.

• Vadászkamarai kezdeményezésre a Vidék-
fejlesztési Minisztériumban, november 

24-én sertéspestissel kapcsolatos értekez-
let került összehívásra.
A felvetett problémákra reagálva Dr. Bog-
nár Lajos államtitkár elmondta, hogy vizs-
gálják annak lehetőségét, hogy a következő 
vadászati év kezdetén, tehát március 1-jén 
feloldásra kerüljenek megyénkben a fertő-
zött zónára érvényes előírások. Természete-
sen az adminisztrációs folyamatok is eltarta-
nak egy ideig, valamint az Unió jóváhagyása 
is szükséges, de reméljük, hogy ha tovább-
ra sem lesz víruspozitív eset, akkor a lehető-
ség megvalósításra kerül, és mentesülünk a 
jelenlegi problémáktól. Mindaddig viszont 

az előírások szigorú és következetes betartá-
sára van szükség!

• Szövetségünk Hivatásos Vadász Szak-
üzlete továbbra is változatlan áron forgal-
mazza a hivatásos vadász formaruhákat a 
megye vadgazdálkodói részére. 

•  A Vadászkamara területi szervezete és 
a Vadászszövetség továbbra is támogatja a 
térségi vadásznapok szervezését! A támo-
gatási igényre a pályázatokat a fenti szerve-
zetekhez kell benyújtani. Bővebb felvilágo-
sítás: 46/504-125, 30/239-4920

gondolatoK
a vadKárról!
A Vadászati Hatóság általában a kalászos 
kultúrák tejes érési időszakától a kukorica 
kultúrák betakarítási időszakáig adja meg a 
fegyverlámpa használatának engedélyét 
vaddisznó vadkárelhárító vadászat céljából. 
Általában ez az időpont tárgyév novem-
ber hó 15. napjában kerül meghatározás-
ra, mely időpont külön eljárási díj mel-
lett meghosszabbítható, de kérdezem med-
dig. Logikus volna a fegyverlámpa engedély 
végét akár december hónapban egységesíte-
ni. Nem mondanám, hogy a rendes gazdál-
kodás körébe tartozik az, ha valaki decem-
ber hónapban takarítja be a kukoricáját, 
sajnos ez évben a gazda akarata ellenére 
mégis lesz néhány ilyen eset. Természetesen 
a még ekkor is lábon álló kukorica poten-
ciális táplálékforrás a vad számára, melynek 
következtében a termelő és vadászatra jogo-
sult között a feszültség tovább fokozódhat, 
ugyanis a törvény értelmében a vadkár beje-
lentési időszak után bejelentett vadkárt is le 
kell folytatni, de jó lenne azt fegyverlámpa 
segítségével csökkenteni is.
Tisztázni kellene, hogy a rendes gazdál-
kodás körébe tartozik-e az, ha valaki egy 
adott területen gyümölcstelepítést léte-
sít, és azt nem keríti körbe, mert szerintem 
nem. Mert míg mondjunk egy kalászos kul-
túra termesztése során egy évre, addig egy 
gyümölcskultúra esetében több évre, sőt 
akár évtizedekben kell tervezni. Ne büntes-
sük a vadászatra jogosultat a gazda felelőt-
lensége miatt, mert a telepítéssel az adott 
területen búvóhely is kialakul, melyet akar-
va akaratlanul is birtokba vesz a vad, ha 
kellő módon, felelősen kerítéssel körbe 
nem kerítjük. 
Érthetetlen számomra az is, hogy egy vadá-
szatra jogosult esetében, hogy lehetséges az, 

amikor milliós vadkár következik be 1- 2 
hónap alatt. Itt felmerülhet a vadgazda fele-
lőssége is, ismerni kell azokat a helyeket, 
ahol ilyen jelentős károk bekövetkeznek, és 
idejében riasztani kell a vadkárelhárítás-
ra a vadásztársakat. Egy ilyen alkalom akár 
több évre, vagy súlyosabb esetben akár vég-
legesen is megpecsételheti a társaság életét. 
Problémának látom azt a tényt is, hogy 
nagyon sok esetben évekre visszamenő-
en egy ugyanazon területen több százezres 
vadkár következik be, mert az adott tábla 
a vadászterület adottságait figyelembe véve 
fokozott vadkárveszélyes helyen találha-
tó. Az előzőek mellett néhány esetben érző-
dött az irányítottság a termőhely gyengesé-
géből adódóan, ami már súrolta a káron 
szerzés haszon témakörét. Nem szabad 
több éven át halogatni, olyan megoldást 
kell alkalmazni amely végleg megoldja, és 
mentesít a további évek jelentős káresemé-
nyeitől, akár saját erőből is.
Az iménti elvet tudom javasolni azon a 
helyeken is ahol a vadászatra jogosultak 
közötti határszakaszon következik be a 
vadkár, főként ha az egyik társaság terüle-
tén a vad búvóhelye van, a másik társaság 
területén pedig a károkozás, tehát az erdő-
ből kivált a mezőgazdasági kultúrába a vad.  
Még egy utolsó gondolat, ami a termelők 
felelősségéhez kapcsolódik. Szabályozni kel-
lene azt, hogy bizonyos táblaméret után a 
gazdálkodó biztosítsa a vadászatra jogosult 
részére a vadkár elhárítás lehetőségét. Értem 
ezalatt pászták kialakítását, alacsony, magas 
kultúrák váltakozását. Mindezek mellett az 
árkok, patakok mentén a kaszált táblaszegély 
kötelező alkalmazását pillangós vagy vetett 
fűkeverék kultúrákkal, melynek eredménye-
ként a kisebb vadkár mellett a táj állatvilágá-
nak sokszínűsége is gazdagodhatna. 

Orosz Zoltán
Vezetőségi tag

tisztújítás az 
omvv-nél

Az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet országos választmánya 
december 3-án tartotta tisztújító 
ülését. 

Védegylet elnökének a jelenlé-
vő küldöttek Dr. Semjén Zsol-
tot, miniszterelnök-helyettest, alel-
nököknek Dr. Bodnár Józsefet a 
Baranya megyei Vadásztársaságok 
Szövetsége elnökét és Dr. Jámbor 
Lászlót a Sopron Tájegységi Szö-
vetség elnökét, Ügyvezető elnök-
nek Pechtol Jánost, Felügyelő 
bizottság elnökének Imre Jánost 
választották.
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a vaddisznóK KlassziKus sertéspestise
(Ksp) elleni védeKezés aKtuális
feladatai megyénKben
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Az Európai Unió Bizottságának több-
ször módosított 2008/855/EK határo-
zata értelmében Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye nyugati része a vaddisznók 
klasszikus sertéspestisével (KSP) fer-
tőzött régiók közé tartozik. A fertő-
zötté nyilvánított területet a Heves és 
a Nógrád megyei megyehatár, a szlo-
vák-magyar államhatár, a 26-os főút, az 
M30-as és az M3-as autópályák hatá-
rolják. (A térképvázlaton piros színnel 
jelezve).
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal (MgSzH) Központja az előbbi terü-
let körül 10 km széles surveillance (puf-
fer) zónát jelölt ki, amelyet a térképváz-
laton kék szaggatott vonallal jeleztünk.
A megye előbbi zónákon kívüli terü-
letei jelenleg KSP-től mentesnek tekin-
tendők.
A KSP-től mentes területen az elej-
tett vaddisznók közül a vadászatra jogo-
sultak az illetékes kerületi főállatorvos 
határozatában előírt mintaszámban 
kötelesek KSP-re irányuló laboratóri-
umi vizsgálatot végeztetni. A vizsgálat 
alá vont, elejtett vaddisznók testének 
felhasználásához nem kell megvárni a 
laboratóriumi vizsgálati eredményt. Az 
állati hulladék ártalmatlanítására külön 
állategészségügyi előírás nincs. A vizs-
gálatok az MgSzH debreceni állategész-
ségügyi intézetében állami költségen 
történnek. A két évnél fiatalabb álla-
tok életkorát hónapokban kell feltün-
tetni a mintaazonosító lapon. Fontos a 
vér- és mandulaminták szakszerű gyűj-
tése, csomagolása és jelölése.
Az állategészségügyi hatóság a labora-
tóriumi vizsgálatokról nyilvántartást 
vezet, amely alapján kiderült, hogy 
november végéig több jogosult nem 
teljesítette az előírt mintaszámot. E tár-
saságok legkésőbb 2011. január végéig 
pótolhatják a hiányzó vizsgálatokat.
A KSP surveillance zónában elej-
tett valamennyi vaddisznóból kötele-
ző a vér- és mandulaminta levétele és 
ezeket az MgSzH budapesti állategész-
ségügyi intézetében kell megvizsgáltat-
ni állami költségen. E zónában sem 
kell megvárni a laboratóriumi vizsgálat 

eredményét az elejtett vaddisznó saját 
célú (kompetencia) vagy vadfeldolgo-
zó üzemi felhasználásához. Különösen 
ügyelni kell a vér - és mandulaminták 
szakszerű gyűjtésére, csomagolására és 
jelölésére. (A színes fényképen nyíl jelzi 
a mandulákat.) 
Két év alatt a vaddisznó becsült élet-
korát hónapokban kell megadni a min-
taazonosító lapon. Az egyéni és a tár-
sasvadászatok során keletkező állati 
hulladékkal kapcsolatban külön állat-
egészségügyi követelmény nincs, mert e 
zónában elejtett állatok hulladékai nem 
tartoznak az 1774/2002/EK rende-
let hatálya alá. A kerületi főállatorvosi 
hivatal intézkedik az elhullva talált, az 
országúton elütött vagy betegség tüne-
tei (pl.: megváltozott viselkedés) miatt 
kilőtt vaddisznók KSP-re irányuló vizs-
gálatáról, valamint ezek ártalmatlanítás-
ra való elszállításáról.
Ha a laboratóriumi vizsgálati kötele-
zettségeket az előbb említett zónákban 
nem teljesítik, akkor élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti bírságot kell kiszabnunk. 

A KSP-vel fertőzött megyei régió-
ban az emberi fogyasztás céljából elej-
tett valamennyi vaddisznóból, valamint 
az elhullva talált, az országúton elütött 
vagy betegség tünetei miatt kilőtt vad-
disznókból is kötelező elvégeztetni a 
KSP-re irányuló vizsgálatot állami költ-
ségen. E vizsgálatokra csak az MgSzH 
budapesti állategészségügyi intézete 
jogosult. A vizsgálati mintákat Igazga-
tóságunk Miskolc, Vologda u. 1. szám 
alatti központjából minden kedden és 
csütörtökön reggel szállítjuk el Buda-
pestre.
Az elhullottan talált és vizsgálatra 
átadott vaddisznók után fizethető cél-
jutalom pénzügyi kerete 2010. novem-
ber elején megszűnt.
Az utóbbi időben visszatérő problémát 
okozott az állatok életkorának becslé-
se, valamint a vizsgálati minták szak-
szerű gyűjtése, ezért a fertőzött régi-
óban működő vadászatra jogosultak 
hivatásos vadászainak Miskolcon 2010. 
november 17-én továbbképzést tartot-

tunk. A fertőzött régió vadászatra jogo-
sult társaságai részére körlevelet is kiad-
tunk a KSP elleni védekezés aktuális 
helyzetéről. 

AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY 
KÖVETELMÉNYT KÜLÖN 

KIEMELEK

• A fertőzött régióból hazánk más 
területeire vagy külföldre élő vaddisznó 
nem szállítható ki.
• Az MgSzH Központ 02.3/ 
1700/1/2010. számú utasítása szerint a 
2010/2011-es vadászati év végén Igazga-
tóságunk valamennyi vadászatra jogo-
sultnál köteles ellenőrizni a vadászati 
hatóságnak elhullottként jelentett, vala-
mint a hullaként vizsgáltatott vaddisz-
nók egyedszámát. Jelentős eltérés kimu-
tatásakor élelmiszerlánc-felügyeleti bír-
ságot kell kiszabnunk. Az elhullott és 
KSP-re vizsgáltatott vaddisznók eseté-
ben a vizsgálati megrendelőn a nagy-
vad-azonosító jel (krotália) számát min-
den esetben fel kell tüntetni.
• 2010. december 1-től az emberi 
fogyasztásra elejtett, továbbá az elhul-
lott, az országúton elütött, betegség 
tünetei miatt, vagy diagnosztikai cél-
ból kilőtt vaddisznók életkorát szak-
szerűbben kell megbecsülni. Az állat-
orvos által kitöltendő, új típusú labo-
ratóriumi vizsgálati megrendelőkön az 
eddigiek helyett négy korcsoport (3 hó 
alatt, 3 hó -1 év között, 1-2 éves és 2 
év felett) szerepel. Két év alatt a becsült 
életkort hónapokban kell feltüntetni a 
mintaazonosító lapon és az új típusú 
vizsgálati megrendelőn is.
• A vadászatra jogosultak birtoká-
ban lévő, négypéldányos mintaazono-
sító-lapokat a fenti változás nem érinti, 
azok továbbra is használhatók.
• Az MgSzH Központ 02.3/ 1700/ 
1/2010. számú utasítása kiterjesztette a 
diagnosztikai célból kilőtt, rizikó cso-
portba sorolható vaddisznók felső súly-
határát.  November elejétől az 1 évnél 
f iatalabb malacok, valamint a 30 kg 
testtömeg alatti, 1 évnél idősebb csö-
kött vadmalacok és süldők egyaránt a 
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rizikó csoportba tartoznak. Ezek vizs-
gálatra való dokumentált leadása után 
a vadászatra jogosult társaság részé-
re 20.000.-Ft/egyed állami kártalanítás 
fizethető. A diagnosztikai célból kilőtt 
állatok becsült életkorát hónapokban 
kell feltüntetni a diagnosztikai célú 
átadást/leadást igazoló formanyomtat-
ványon.
• A fertőzött régióban elejtett vaddisz-
nók teste – a 2010/354/EU bizottsági 
határozat és a 02.3/1700/2010. számú 
központi utasítás értelmében – csak 
akkor használható fel saját célra (kom-
petencia) vagy szállítható ki vadfeldol-
gozó üzembe, ha a vérminta és a man-
dula minta egyidejű vizsgálata KSP-re 
negatív.
• Amennyiben mandula helyett viroló-
giai vizsgálatra alkalmatlan egyéb szerv-
mintát küldtek laboratóriumba, akkor 
az MgSzH Központ 02.3/1799/2010. 
számú utasítása alapján az érintett vad-
disznótestet a kerületi főállatorvosi 
hivatal állami kártalanítás nélkül elko-
bozza. 
Emiatt is fontos a szakszerű mintavétel, 
ezért a beíró könyvben el kell helyez-
ni a novemberi továbbképző értekezle-
ten átadott fényképeket és mintagyűjté-
si útmutatót. 
• A társasvadászatok alkalmával célsze-
rű kiképzett szakembert (pl.: képesített 
vadhúsvizsgálót) megbízni a mandula-
minták gyűjtésével. Ha fej- vagy torok-
lövés miatt mandula nem gyűjthető, 
akkor az egyik veséből kb. két ujjbegy 
nagyságú darabot kell a mandulagyűj-

tő sárga pohárba tenni. Ilyen esetben 
a mintaazonosító lap „Egyéb, kiegészí-
tő információ…” rovatában az említett 
tényt közölni kell. 
• Amennyiben a társasvadászatok 
során olyan vaddisznókat is elejtettek, 
amelyek saját célú vagy vadfeldolgo-
zó üzemi felhasználása sem lehetséges, 
akkor erről a kerületi főállatorvosi hiva-
talt telefonon vagy faxon értesíteni kell 
az állami kártalanítás és ártalmatlaní-
tás elrendelése céljából. Az ilyen esetek 
eljárási és dokumentálási követelménye-
it az MgSzH Központ 02.3/1700/2010. 
számú utasítása tételesen meghatározta.

• A fertőzött régióban szervezett vadá-
szatok során keletkezett állati hulla-
dék begyűjtése és ártalmatlanításra való 
elszállítása a szikszói SZATEV ZRt. 
közreműködésével, heti egyszeri körjá-
rattal, állami költségen történik. A fer-
tőzött régióból begyűjtött vaddisznó 
eredetű hulladék az 1774/2002/EK ren-
delet hatálya alá tartozó, I. kategóriájú 
állati melléktermék.
Az ilyen hulladék átmeneti tárolásá-
ért felelős személy legkésőbb a hét 
első munkanapján 13.00 óráig Igazga-
tóságunk központjától telefonon (06-
46-342-905) vagy faxon (06-46-342-023) 
rendelheti meg az elszállítást. A beje-
lentéskor a tárolási hely pontos címét 
és a kapcsolattartó személy telefonszá-
mát kell közölni.

Az MgSzH Központ mellett műkö-
dő KSP nemzeti szakértői csoport 
úgy véli, hogy a fertőzött régió kiter-
jedése Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyékben 2011-ben már csökkenthe-
tő lesz, ha ezt kedvezőtlen járványügyi 
esemény nem akadályozza meg.
Az EU Bizottság részére készíten-
dő jelentés lényeges elemei a megfele-
lő számban és szakszerűen elvégzett 
vizsgálatok. Ehhez kérem a vadászat-
ra jogosultak együttműködését és türel-
mét.

Dr. Hajtós István
hatósági főállatorvos

= fertőzött terület
= + 10 km széles (surveillance) zóna
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Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2011. január 3-án kezdi 
meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek 
hiányában a rendőrhatóság visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadász-
nak 2011. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00

Pénteki napon nincs ügyfélfogadás.

A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL:
• vadászjegyét

• 2010/2011. évi egyéni lőjegyzékét
• személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját

• fegyvertartási engedélyét

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett - lehető-
séget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 46/504-126 tele-
fonszámokon.

VADÁSZJEGY
ÉRVÉNYESÍTÉS

Nevezni lehet saját termelésű borok-
kal és valódi gyümölcs alapanyagból 
készült bérfőzetű pálinkákkal. A verse-
nyen való részvétel díjtalan.

NEVEZÉSI
HATÁRIDŐ:

2011. JANUÁR 21.
BŐVEBB

INFORMÁCIÓ:

Vadászszövetség székházában
(Miskolc, Tass u. 18.) 

Tel: 46/504-125, 46/504-126

ERDÉSZEK ÉS VADÁSZOK HATODIK BOR
ÉS PÁLINKA VERSENYE

VADHÚSVIZSGÁLÓ 
TANFOLYAM

Megyei Kamarai szervezetünk az 
MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Igazgatóság-
gal közösen - megfelelő számú jelent-
kező esetében - újra megszervezi és 
lebonyolítja a tanfolyamra jelentke-
zők oktatását, illetve vizsgáztatását.
A képesített vadhúsvizsgálók képzé-
se hatósági szakképzésnek minősül. 
A tanfolyamon való részvétel alap-
követelménye középfokú végzettség 
(nem feltétlenül szakirányú) és állami 
vadászvizsga megléte.

Jelentkezni lehet:  OMVK B.-A.-Z. 
Megyei Területi Szervezete, 3526 
Miskolc Tass u. 18.

46/504-125, 46/504-126


