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Magyar Vadászatért érdemérem:
Kismartoni Károly

Országos Magyar Vadászkamara
Aranyérme: Csuhai István

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: 
Hangonyvölgye Erdőbirtokossági Vt.
Nimród érem: Galambos Kálmán,

Mérész Lajos, Heinemann Pál,
Kozmóczki István, Dienes István 

Borsod megye vadászatáért érdemérem:
Farkas Endre, Novák József, Dr. Hajtós István, 

Kanyok Zsolt, Babits László, Gajdosi Lajos,
Dr. Czerődy Sándor, Dr. Paragh Lajos 
Hubertus kereszt arany fokozat:

Hauksz József, Varga László, Robert Kovac,
Pál János, Hercsik István, Nagy István,

Kurucz Zoltán, Basa Bertalan, Gyenes Albert 
Hubertus kereszt ezüst fokozat:

Balázs László, Misurda Viktor, Novák Zoltán 

Immár két évtizedes hagyomány, 
hogy megyei vadásznapokat tartunk, 
amikor is a vadászok bemutatkoznak 
környezetüknek, a természetszerető 
nagyközönségnek, megemlékeznek vadá-
szati hagyományaikról, mélyítik egymás-
sal is barátságukat és mindezt ünnepi 
külsőségek között. A kiválasztott tavaszi 
időpont, a megújulás és az őzbakvadá-
szati szezon, a vadászok számára önma-
gában is ünnepélyessé teszi az eseményt. 
A Gömöri, Sajó völgyi vadászok és vad-
gazdák példás tevékenységükkel méltán 
kiérdemelték az ünneplést.

Előző számunk lapzártáját követően, 
április 30-án került sor a legnagyobb 
megyei kulturális rendezvényünkre 
Putnokon, ahol a Gömör-Expo kere-
tein belül, háromnapos vadászati kiállí-
tással egybekötve került megrendezésre 
a 2011. évi megyei vadásznap. 

Más vadásznapoktól eltérően ez a 
rendezvény nem csupán a magyar vadá-
szati kultúrát szolgálta, hanem a szlovák 
- magyar vadászati kapcsolatok tovább 
erősítését is, hiszen a Rozsnyói és az 
Észak-magyarországi Vadászszövetség 
között három évvel ezelőtt alakult meg 
a Sajó-Rima Eurorégió Vadásztago-
zata, amely a magyar és a szlovák vadá-
szati hagyományok, vadászkultúra köl-
csönös megismertetését tűzte zászlajára.

A reggeli Hubertus-ökumenikus 
istentiszteletet követően az ünnepé-
lyes megnyitón Dr. Székely Lász-
ló elnök üdvözlő köszöntőjében szólt 
a természetvédelem és vadászat közös 
céljainak fontosságáról, valamint arról 
is, hogy bár a 2010-es év időjárása, az 
árvizek meglehetősen sok kárt okoztak, 

mind az embereknek, mind a természet-
ben, megmutatkozott azért az összefo-
gás is. A vadászok sok segítséget nyúj-
tottak, nemcsak anyagilag, hanem embe-
rileg is a bajba jutottaknak. Utána Ríz 
Gábor, megyei önkormányzat alelnö-
ke és Tamás Barnabás, Putnok pol-
gármestere - országgyűlési képviselők 
köszöntötték a vadászokat és a Megyei 
Vadásznap résztvevőit és hangsúlyozták 
az ilyen rendezvények fontosságát. Ezt 
követően Tóth Á. Dénes megyei főva-
dász szólította színpadra a térség és a 
megye legkiválóbb szakembereit, vadá-
szait, akik eddigi tevékenységük elisme-
réseként vehették át kitüntetéseiket. Az 
oklevelek és emlékérmek átadását köve-
tően már hagyományosan a közelmúlt-
ban vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó 
új vadászok, rituális szertartásokkal tar-
kított avatására került sor.

Szép számú érdeklődő gyűlt össze a 
délutáni programokra is. Természete-
sen volt solymász, vadászkutya és állat-
hang imitáló, vadhívó bemutató, mely 
után nagy sikert arattak a néptáncosok 
és a vadászkürtösök is. Sok látogató-
ja volt a vadászati és trófeakiállításnak, 
melyen idén újdonságként egzotikus 
trófeákat is megtekinthettek az érdek-
lődők.  Nagy látványosság volt a tel-
jes nyakba preparált jávorszarvas, kaf-
ferbivaly és hogy mást ne mondjunk, a 
24 kg-os agancssúlyú wapiti bika is. A 
bemutató mellett festményeket, egyedi 
vadászbútorokat, könyveket is láthattak 
az idelátogatók, valamint vásárolhattak 
a számos vadászportékát árusító sátor 
között. A gyerekeket gyermekjátszótér, 
ugráló vár, virtuális vadászat, valamint 

díszmadár és hüllő kiállítás is várta. 
Mindeközben a vadásztársaságok üst-
jeiben sokféle finomságot főztek, így a 
nap folyamán mindenféle ínyenc falat 
is „terítékre” került.

Végezetül, de természetesen nem 
utolsó sorban meg kell említeni azt 
is, hogy a vadásznapon két világre-
kord és egy megyei rekord is szüle-
tett. Mivel mindhárom, - mint külön-
legesség - vadászokhoz köthető, nem 
maradhat szó nélkül.

Az egyik rekord, a Lezák Pékség 
által készített 64 kilogrammos fehér 
kenyér volt, amely 25,21 méteres hosz-
szával bekerült a Guiness rekordok köny-
vébe. Ehhez kínálták azt az ezeradagos 
gömöri szénégető gulyást, amely 120 
kg vegyes vadhúsból és 20 kiló erdei 
gombából készült, sok zöldséggel, jófé-
le fűszerekkel, amely biztosította, hogy a 
vadásznapról senki se távozzon éhesen. 
Ilyen étket ezt megelőzően senki sem 
készített még a világon.

A megyei rekorder pedig Hauksz 
József lett, aki 91. életévével, mint Bor-
sod megye legidősebb vadásza, Huber-
tus kereszt arany fokozatú kitünte-
tést vehetett át, úgy, hogy mind a mai 
napig aktív vadász. 

Mindannyiunk nevében elmond-
hatjuk, hogy a térség vadásztársaságai, 
a rendező szervek kitettek magukért, 
minden elismerést megérdemelt a cso-
dálatos vadászati kiállítás, a trófeák, a 
festmények, a fotók, a könyvek soka-
sága, és a színes vadásznapi forgatag. 
Ezúton is köszönet érte a segítőknek 
és a támogatóknak!

Tóth Á. Dénes

A klub szervezésében augusztusban 25 
fő részvétekével a Vajdaságban töltöttünk 
néhány felejthetetlen napot. A kirándu-
lás első napján a Palicsi-tó melletti állat-
kertet néztük meg, majd tovább utaztunk 
szálláshelyünkre, Adára. A második napon 
Űrményi Ferenc vendéglátónk szervezésé-
ben városnézésen vettünk részt, a vacso-
ra után pedig előadásában tájékoztatta a 
jelenlévőket a szerbiai vadászati viszonyok-
ról, gazdag képanyaggal szemléltetett hazai 
és külföldi vadászatairól. A harmadik nap 
hajnalán fürj-vadászatra mentünk, ahol 12 
puska 49 madarat hozott terítékre. A jó 
hangulatú kulináris élvezetekben bővelkedő 
vacsora után a negyedik napon Zenta érin-
tésével léptük át a határt és befejező prog-

ramként az Ópusztaszeri Nemzeti Történel-
mi Emlékparkot tekintettük meg.

Következő programok:

• október 27. Pintér Norbert vadászíró elő-
adása

• november 24. Szilágyi Sándor vadászél-
mények

• december 29. Trófeáink bemutatkoznak

Helyszín: Kisavas I. sor 24. pince
További információ:
Heinemann Pál 30/553-4935

Minden érdeklődőt szeretettel vár a szerve-
zőbizottság!

Miskolci nagy lajos Vadászklub 
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Az 1941-ben született, gépész-
mérnök, informatikából dokto-
rált mérnök-közgazdász képzettsé-
gű szakember évtizedeken keresz-
tül volt Miskolcon elismert műsza-
ki-, közigazgatási-, pénzügyi veze-
tő, banki manager, akinek sikeres 
életpályáját végig kísérte a vadá-
szat, a vadászat ügyének elkötele-
zett szolgálata. 
Akik mint vezető managert ismer-
ték, sokan nem tudták róla, hogy 
szenvedélyes vadász ember, akik 
pedig mint vadászati vezetőt ismer-
ték, többen azt gondolták ez utóbbi 
a hivatása. Erről az életmunkásság-
ról beszélgetünk a nevezetes alka-
lomból.

* Hogyan emlékszik vissza erre a több 
évtizedes sokirányú szakmai életpályára?

- Mérnök emberként mindig tuda-
tos, rendszerben gondolkodó, az inno-
vációt, a megújulást kereső személyiség 
voltam, akinek megadatott, hogy min-
dig szerettem azt amit csináltam: az 
egyetemi oktató éveket, az LKM fejlesz-
tési-beruházási erőfeszítéseit, a nagyvá-
ros városrendezési-városfejlesztési kihí-
vásait, az új  kereskedelmi bankháló-
zat létrehozásának gyötrelmeit, a nagy 
nemzetközi bankok managementjének 
multikulturális elvárásait  vagy éppen 
a banki informatika fejlesztésének nagy 
precizitást igénylő alaposságát. Szak-
mai életutamat így folyamatos alkotás-
nak éltem meg, gazdag tapasztalatokkal 
s persze feszültséget is generáló stressz 
helyzetek sokaságával, állandó harcban 
a „bezártság” érzésével, amit a vadászat 
élményei által nyújtott szabadság érzé-
se tudott oldani.  

* A vadászatban többek között az a cso-
dálatos, hogy az ember kiszabadul a négy 
fal közül és évente sok-sok órát, napot tölt-
het szabad ég alatt, a télen-nyáron gyönyörű 
természeti környezetben. Különösen igaz ez 
azokra az emberekre, akiket, mint dr. Szé-
kely Lászlót is, munkája az író- és tárgyaló-
asztalok, számítógépek világába kényszerít. 
De hogyan kezdődött?

- Jó harmincöt esztendővel ezelőtt 
hálózott be ez a szép szenvedély. Nem 
kis szerepe volt ebben mentoromnak, 
Bartucz Ferencnek, aki addig-addig csa-
logatott, hívogatott, de főleg tanított, 
míg magam is úgy éreztem, jó lenne 
e sajátos társaság igazi tagjává lenni. 
Családomban egyébként senki nem 
vadászott, viszont a hétvégi erdőjá-
ró túrák, a természetben töltött vasár-
napok rendszeresek voltak. Egyébként 
1978-ban tettem vadászvizsgát, 1980-tól 
vagyok a Borsodi Bányász VT. tagja, 
melynek 10 évig Titkára és immár több 
mint 15 éve Elnöke vagyok.

* Vadásztársból később a vadászok érde-
keit védő tisztségviselő lett. Önként vállalt 
feladatáról a következőket mondta:

- A vadászat, mindig is társas tevé-
kenység volt. A vadat ápolni, gondoz-
ni kell, és bizony olykor biztosítani szá-
mára a megfelelő életteret. Mindezekért 
a vadásztársaságok tehetik a legtöbbet. 
A nyolcvanas éveket jellemző nagy tár-
sadalmi változások a vadásztársadalmat 
sem kerülték el. A vadásztársadalom is 
kereste az utat saját feltételrendszerének 
köz(ös)életének demokratizálására. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
mint elnöke részese lehettem 1983-ban 
Miskolcon az ország első vadászklub-
ja megalakításának. Akkor megfogal-
mazott célunk volt „a vadászati kultú-
ra és a hagyományok ápolása, az eti-
kus vadászat normáinak terjesztése; az 
oktatás, nevelés, a kulturált szórakozás 
lehetőségeinek, a baráti találkozások és 
együttlétek sokszínűségének megterem-
tése, amely új kereteket és távlatokat 
adhat a vadászat ügye iránt elkötelezett 
vadásztársaink közösségi tevékenységé-
nek”. Távlatos cél, hiszen ma is ez a 
vadászati közélet fő erőfeszítése.

S a Klub tevékenységével sajátosan 
bekapcsolódtunk az érdekképvisele-
ti munkába is. Egyre határozottabban 
fogalmazódott meg, hogy szükség van 
egy alulról építkező, erős érdekképvise-
letre, amely megyei szinten önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik, döntéseit a 

tagok akarata és az egyesületi törvény 
szerint hozza. Ennek jegyében alakult 
meg 1990-ben a Vadászok és Vadgaz-
dálkodók Észak-Magyarországi Terüle-
ti Szövetsége. Az a megtiszteltetés ért, 
hogy a megyei választmány megválasz-
tott a Szövetség Elnökének, mely tiszt-
séget  azóta is betöltöm.

* A B.-A.-Z megye vadászati közéletben 
az utóbbi harminc év alatt számos olyan 
jeles esemény történt, ami említést érdemel. 
Ön ezek közül mit emelne ki?

- Tényleg megszámlálhatatlan ese-
ményt lehetne felemlíteni, amire e helyt 
nincs mód. De talán néhányra, ame-
lyek mérföldkövet jelentettek jó közö-
sen visszaemlékezni. Ilyen a már emlí-
tett vadászklub megalakítása 1983-ban, 
két esztendővel később pedig az első 
megyei vadászbál megszervezése. 1990-
ben a Szövetség megalakulása, 1991-ben 
pedig az első Vadász Hírmondó megje-
lentetése (aminek ma a 21. évfolyamát 
olvashatjuk), 1992-ben nagy sikerrel ren-
deztük meg Lillafüreden az első megyei 
vadásznapot, 1993-ban székházat vásá-
roltunk a Szövetségnek.

A vadászok önkéntes szerveződése-
ként 1997-ben megalakult az Országos 
Magyar Vadászkamara, melynek megyei 
szervezete megtisztelt azzal, hogy meg-
választott Elnökének, mely tisztséget 
ma is betöltöm. 

S lehetne még hosszan sorolni a 
mérföld köveket, pl. 1998-ban felavat-
tuk a megye vadászainak zászlaját, 
2001-ben millenniumi vadászati kiállí-
tást szerveztünk Sárospatakon, megje-
lentettük 2600 példányban a megyei 
vadászati Almanachot, létrehoztuk 
a B.-A.-Z. megye Vadgazdálkodásá-
ért Alapítványt, hagyományt terem-
tő módon rendszeresek évről- évre a 
vadászati kiállítások és vadásznapok, 
az új vadászok nyilvános eskütétele, 
a bemutató vadászatok. Sajnos voltak 
tragikus események is, ha pl. az árvízi 
károkra emlékszünk. Ekkor a vadász-
szolidaritás kapott hangsúlyt: ennek 
során 1999-ben hétezer ötszáz, 2010-
ben pedig négyezer előnevelt fácánt 
juttattunk el a kárt szenvedett vadász-
társaságoknak.

Természetesen ezzel a felsorolással 
nem kisajátítani akarom az eredmények 
értékét, mert ezek a megye vadásztár-
sadalmának közös eredményei, sikerei. 
De mindenképpen „mérföldkövek”.
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nyek érése, a betakarítás, a gyümölcs- 
és szőlőszüret, no meg a szarvasbőgés, 
hanem a gombavilág ismétlődő látvá-
nyos bemutatkozása, tehát a gombasze-
zon is jellemzi. A gombaszedés, gyűj-
tés kellemes és hasznos elfoglaltság, de 
veszélyes is lehet, ha nem ismerünk 
néhány szabályt, ha nem tartjuk be a 
szakemberek tanácsait.

A legveszélyesebb mérgezést okozó 
gyakori gombafaj a gyilkos galóca. A 
termőtestet a változó színű kalap mel-
lett a mindig fehér lemezek, a tönkön 
a jellegzetes gallér, a tönk alján pedig 
a bocskor megléte jellemzi. A gomba 
minden része igen mérgező vegyülete-
ket tartalmaz. 

Milyen más, ehető gombák-
kal téveszthető össze a gyilkos galó-
ca? Elsősorban a csiperkék jöhetnek 
szóba. A legfontosabb alaktani különb-
ség a csiperkék lemezeinél f igyelhető 
meg, hiszen azok fiatalon rózsaszínű-
ek, amely szín később barnássá, barná-
vá, illetve akár feketévé változik. 

Vigyázni kell az igen fiatal gomba 
leszedésével is: fejlődése folyamán 
ugyanis a galóca egy burokban fejlő-
dik, és tojásszerű képletet mutat, ami 

újabb tévesztésekhez vezethet. A gyak-
ran előforduló bimbós pöfeteg f ia-
tal, fehér termőtestei például nagyon 
hasonlíthatnak a galóca „tojásokhoz”, 
ráadásul azonos erdei termőhelyen fej-
lődhet mindkettő. A pöfeteg belül egy-
nemű, homogén jellegű, a galóca tojás-
ban azonban felismerhetők a fiatal ter-
mőtest részei.

Az összetéveszthető gombapárok 
következő példája a mezei szegfű-
gomba - susulyka lehet. A közkedvelt 
mezei szegfűgomba kalapja néhány cen-
timéteres, előbb domború, majd lapos. 
Színe világos, lemezei pedig a kalap-
pal egyező színűek. Lemezei ritkán áll-
nak, a tönkje karcsú, kissé merev (külö-
nösen a tönk alsó részén), ezért csak 
a kalapot és a tönk felső részét gyűjt-
sük. A susulykák lemezei sűrűn állók, a 
kalap kúpos, felülete sugarasan szálas, a 
tönkje törékeny (nem szívós), szaga kel-
lemetlen. A mezei szegfűgomba gyűjté-
se során más tévesztés is előfordulhat. 
Így a parlagi tölcsérgomba szintén 
gyepekben, füves társulásokban, ker-
tekben vagy útszélen fordulhat elő. E 
gombafaj mérete, színe és termőhelye 
hasonlít a mezei szegfűgombáéhoz, a 
kalapja domború, majd később tölcsér 

alakú. A szegfűgomba közé keveredve 
súlyos mérgezést okozhat!

Volt már példa a világító tölcsér-
gomba és a rókagomba tévesztésé-
re is. A világító tölcsérgomba lombos 
fák faanyagán, tuskóin általában cso-
portosan nő, néhol gyakori faj. Kalap-
ja kezdetben domború, behajló szélű, 
később inkább tölcséres. Színe sárga, 
aranysárga, idősödve egyre sötétedik.  
Közepesen súlyos mérgezést okozhat. 

A rókagomba kalapja és tönkje két-
ségkívül sárga, sárgás, de a kalap alsó 
részén lévő képletek nem lemezek, 
hanem ráncok, melyek mélyen, hosz-
szan lefutnak a tönkre, tehát a termő-
test szerkezete igen eltér a világító töl-
csérgombáétól. A rókagomba sokfé-
le célra felhasználható, kiváló étkezési 
gomba. 

A fenti példákkal azt szerettük volna 
bemutatni, hogy az egyébként csodála-
tos gombavilág rejteget olyan hasonló-
ságokat, melyek kétségkívül megnehezí-
tik a biztonságos eligazodást. 

A megoldásnak két módja lehet: 
ismerjük meg minél jobban őket, illet-
ve a család asztalára szánt csemegéket 
mindig ellenőriztessük hivatásos gom-
baszakértővel!

* Mint ismeretes nem csak a megyei, 
hanem az országos vadászati közéletben is 
aktív szerepet vállal. Szólna erről is?

- B.-A.-Z. megye vadásztársadalma 
jelentős súlyt képvisel az országban, 
így ennek felelősségét is fel kell vállal-
ni a közéletben. Ennek kívántam meg-
felelni, amikor 1995-ben beválasztottak  
az Országos Magyar Vadászati Védegy-
let Elnökségébe, melynek azóta is tagja 
vagyok. 2000 -2005 között az Orszá-
gos Választmány Elnöke is voltam. Az 
OMVK 2001-ben megválasztott orszá-
gos sportvadász alelnöknek, mely tiszt-
séget jelenleg is betöltöm.

Ezek az országos tisztségek nagyon 
megtisztelőek és igen felelősségteljesek, 
hiszen a vadásztársadalom joggal várja 
el képviselőitől érdekeinek képviseletét, 
érvényesítését, s meg kell mondani ez 
utóbbi nem mindig maradék nélküli.                                                                

Ugyanakkor, e tisztségek lehetősé-
get is jelentenek a közös értékek hang-
súlyos megjelenítésére: sokan azonosu-
lunk a gondolattal, miszerint a vadá-
szati kultúra évezredes örökségét védel-
mezni kötelességünk. Meg kell őriz-
ni az utókornak azokat az értékeket, 
hagyományokat, amelyek ezt az ősi 

szenvedélyt jellemezték egykoron és 
jellemzik ma is. Legalább ennyire fon-
tos megtanítani az örökünkbe lépőket 
arra a fegyelemre, önfegyelemre, amely 
nélkül nemes vadászatról nem lehet 
beszélni… 

* Ma már feltehetően több ideje van 
ilyen jellegű teendőkre, mint aktív munkál-
kodása idején volt…

- Azelőtt a vadászat számomra a 
kikapcsolódást, a lazítást, a felüdülést 
és feltöltődést jelentette. Nagy szük-
ségem volt rá a feszült hétköznapok 
során. Később ez a feszesség enyhült, 
hiszen az aktív munkától visszavonul-
tam, nyugdíjas vagyok, de a szabad 
időm ma sem korlátlan. A vadászok 
érdekvédelme, a szövetségi és kamarai 
munka komoly megbízatás és ugyan-
csak sok elfoglaltsággal jár. 

* Olykor talán konfliktusokkal is…
- Sokat változtak a vadászati szo-

kások, és az évek múlásával egyre 
nagyobb szerepe lett az érdekvédelem-
nek is. Gondoljunk csak a rendszervál-
tás utáni időben a vadászok fegyvertar-
tási szabályainak megváltoztatására, az 

újravizsgáztatásra. Vagy a földtulajdon-
hoz kötött vadászati jogot biztosító 
új vadászati törvényre, a vadászterüle-
tek határainak újra rajzolására. Bizony 
mindkét szabályozás „átrendezte” a 
vadásztársadalmat. És még meg sem 
nyugodtak a kedélyek, amikor ismert-
té vált a 300 hektáros vadászterületre 
vonatkozó elképzelés. Ár- és belvíz is 
sújtotta a megye vadászati élőhelyeit, 
ami jócskán tizedelte a vadállományt. 
De sorolhatnám még tovább a vadá-
szok életére nagy hatást gyakorló vál-
tozásokat az uniós csatlakozással járó 
jogszabályi változások konzekvenciái-
val, a Natura 2000-el, a tíz éves haszon-
bérleti szerződésekkel…

S ebbe a sorba beletartozik a vadá-
szati etika fenntartása, a vadász-kultúra 
fejlesztése, a vadászok sorsának figye-
lemmel kísérése, munkájuk segítése épp 
úgy, mint a tényleges szakmai érdek-
képviselet. Szóval, volt és persze ma is 
van tennivaló bőséggel….

* További sikeres tevékenységet és mind-
ehhez jó egészséget kívánunk!

- Monos- 
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térségi Vadásznapok
Vadételfőző Versenyek szerte megyénkben
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Az alábbi összeállításban a közel-
múltban lezajló vadételfőző versenyek-
ről, térségi vadásznapokról kívánunk 
beszámolni.

• Június 12-én és 13-án Füzér-
radványban a Károlyi Kastély kertjé-
ben „Pünkösdi Vigasságok és Dere-
lyefesztivál” került megrendezésre. A 
kétnapos rendezvény során a kulturális 
programok között az érdeklődők meg-
tekinthették az ifjúsági tagozat előadá-
sában a Kölyök és a Vetró-dombi bak 
történetét.

Ezen túlmenően az első napon 
vadételfőző verseny és a Károlyi múlt 
hagyományaival élve szabadtéri trófea-
kiállítás is várta a látogatókat. (Szemán 
Jenő)

• Június 18-án Sátoraljaújhely-
Széphalmon rendezték meg a IX. 
nemzetközi Vadételfőző versenyt. 
A főzőversenyen összesen 62 csapat 
vett részt, 72 nevezett étellel. A csapa-
tok közül 13 érkezett Szlovákiából, 1 
pedig Erdélyből. A rendezvényre meg-
hívott protokoll vendégek között meg-
tiszteltek bennünket a B.-A.-Z. megyei 
és a szlovákiai vadászati- és erdésze-
ti szakhatóságok képviselői is. A ren-
dezvény igazi meglepetése Schmitt Pál 
köztársasági elnök személyes jelenléte 
volt. Vadász kategóriában 18 csapat 24 
nevezett étellel nevezett. Itt első helye-
zést értek el a Sóváradi Vadászok, Kár-
páti barnamedve hús sóváradi módra 
étkükkel. Második lett a Mikóháza és 

Környéke Földtulajdonosi Közösség, 
akik Fekete-hegyi vaddisznó pörköltöt 
erdei gombával, rétesben sült túrós csu-
szával kínáltak fel. Harmadik helyen a 
Magyar Királyi Erdészek csapata vég-
zett, Vaddisznó borsos tokánnyal. (Mol-
nár Levente)

• Országos Vadételfőző Verseny 
és Fesztivál volt június 25-én a cso-
dálatos természeti környezetű Kácson. 
A rendezvényt 1998-ban rendezték meg 
először. Azóta hagyományosan minden 
évben a kácsiak e rendezvényt nemcsak 
a vadhús, hanem a vadászok ünnepé-
nek is szánják. Az evéssel, ivással, gaszt-
ronómiai bemutatókkal, versenyek-
kel gazdag rendezvényen a jó hangula-
tot változatos kísérőprogramok garan-
tálták. Kács szelleme máskor is meg-
idézhető, ugyanis a vadfőző verseny-
ben indított recepteket összegyűjtik, s 
a Kácsi Szakácsok című sorozat kötete-
iben évről-évre könyv alakban is kiad-
ják.

• Augusztus 20-án Szent István és 
az új kenyér ünnepén került sor a II. 
Hernádvölgye Vadásznap programja-
inak megrendezésre Aszalón. A helyi 
vadászokon kívül meghívott vendégek 
között szerepeltek a környező és más 
megyei vadásztársaságok is. Az ünnep-
séget Tóth Á. Dénes megyei fővadász 
nyitotta meg, méltatva a vadászatot és a 
vadászokat a nagyszámú nézőközönség 

előtt, majd a vadásztársak Bótáné Batta 
Olga kürtkísérete mellett a vadászhim-
nuszt énekelték el. A település tájhá-
zában kiállításra kerültek a helyi, illet-
ve a szomszédos vadásztársaságok tró-
feái, preparátumai, régi hagyatékai, és 
Szlovákiából is láthattunk 5 különleges 
őzbak trófeát.

A megnyitó után került sor a 
Nagyidai- és az Aszalói Öregfiúk foci-
meccs találkozójára, ahol a helyi csa-
pat diadalmaskodott. A továbbiakban 
minden vadásztársaság kitett magá-
ért remek gasztonómiai ételkülönle-
gességekkel, ahol a Hajdúszoboszló-
iak chilis babja vadgerlemell f iléből 
és a Nagyidaiak juhtúrós sztrapacská-
ja (bryndza halusky) vitte el a pálmát. 
(Durda Péter Pál)

• Szintén augusztus 20-án, - 
immáron a harmadik évi hagyományt 
folytatva -, a Négy Évszak Vt. és a 
Perkupai Egyetértés Vt. vadászai is 
úgy döntöttek, hogy vadásznapjukat az 
államalapítás, az új kenyér ünnepéhez 
igazítják. A közös rendezvény helyszí-
néül ezúttal a Rakacai-tó partján lévő 
vadászház szolgált, ahol már a regge-
li óráktól kezdődően több bográcsban 
rotyogott a halászlé, vadpörkölt és a 
töltött káposzta. A délelőtt során meg-
érkező vadászok először focimeccsen 
mérték össze erejüket, ami után lég-
puskalövészet és tekebajnokság követ-
kezett. A délelőtti sportfoglalkozások 
után az elmúlt évben és az idei sze-
zon első felében elejtett trófeás vadak-
ból készült kiállítást tekinthették meg 
az érdeklődők. Az egész napos bará-
ti összejövetelt díjátadóval, tombola-
sorsolással, majd élőzenével egybekö-
tött szabadtéri mulatság zárta. (Tóth Á. 
Dénes) 

• Hagyományteremtő szándék-
kal került megrendezésre, augusz-
tus 27. napján Bükkzsércen, az I. 
Országos favágó verseny és találko-
zó, valamint Regionális vadásznap. 
A helyi erdész-vadász emberek ötletét 
felkarolva, a 652410. számú FTK. és a 
Bükkzsérci Önkormányzat közös össze-
fogással hívta életre ezt a rendezvényt.
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A favágó csapatverseny négy, míg az 
egyéni verseny két külön álló számban 
zajlott.

A feladatot mind a 12 elindult csa-
pat becsülettel és legjobb tudása sze-
rint teljesítette, és az időeredmények 
alapján kialakult a végleges eredmény, 
mely alapján első helyen a Mecsekerdő 
csapata, második helyen a Bakó fivérek 
csapata, harmadik helyen az Ipolyerdő 
csapata végzett.

nál-f inomabb illatot terjesztő vadból 
készült ételek. Természetesen itt is volt 
eredményhirdetés, ahol első helyezett a 
Tardi II. Rákóczi Vt. második a 652510. 
sz. FTK, harmadik a Diana Vadásztár-
saság lett. Különdíjat a Vászonvőgyi 
Vadászklub csapata kapott.

A résztvevő vadászatra jogosultak a 
település művelődési házában nagysza-
bású 455 darabos trófea kiállítást alakí-
tottak ki, a saját maguk által, a térség-

ben zsákmányolt vadak trófeái-
nak felsorakoztatásával, amelyet 
37 preparátummal és 12 db vad-
bőr bemutatásával tették színe-
sebbé. Ugyan e helyen különál-
ló állványzaton kerültek bemu-
tatásra, a meghirdetett 
„I. Bükkzsérci Rendelle-
nes trófeák versenyének” 
benevezett trófeái is. 

Ezen a nemes ünne-
pen Hubertusz keresz-
tek átadásával is megkö-

szönték az arra érdemes vadász-
társaknak, hivatásos vadászok-
nak a vadgazdálkodás, a vadász-
hagyományok, a vadászati kul-

túra ápolása, valamint az ifjú vadászok 
nevelésében tett erőfeszítéseiket.

Arany fokozatú kitüntetést vehe-
tett át Vasas Benedek, Dusza Bertalan, 
Köteles István és Németh Ottó. Ezüst 
fokozatot Ocella József, bronz fokoza-
tot Kiss János és Bartók Árpád kapott.

A szombati napon zajló események 
sorozata, az ehhez csatlakozott óriá-
si érdeklődés, valamint az egész napot 
átitatott kiváló hangulat biztos alapot 
ad arra, hogy mindannyiunk nevében 
kijelenthessük: Megérte ennyi ener-
giát belefektetni és ezzel biztos ala-
pot teremteni a folytatáshoz, mert 
Bükkzsérc lakossága nem látott még 
ilyen attrakciót. (Galambos Kálmán)

Július 17-23. között, a hagyomá-
nyokhoz híven, ebben az esztendőben 
is Telkibányán tartotta meg közös, egy-
hetes vadásztáborát a Vadászati Kultu-
rális Egyesület If júsági Tagozata és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadász-
kamara. 

Az esti vadmegfigyelő lesek mellett 
mindenkinek alkalma nyílt arra, hogy 
a kalandparkban vagy az éjszakai túrán 
próbára tegye a bátorságát, a kézműves 
foglalkozásokon és a horgászversenyen 
tesztelje az ügyességét, és a gombászat-
ról, állatviselkedésről, növény- és állat-
ismeretről, valamint a vadászviselkedés-
ről tartott előadások során felmérje s 
persze bővítse tudását. A tábor köz-
ponti témája ezúttal a vadászati kultúra 
és a hagyományápolás volt, nem vélet-
len tehát, hogy a fiataloknak alkalmuk 
nyílt tevőlegesen bepillantást nyerni-
ük a solymászat, az agarászat, az íjá-
szat, a terítékkészítés és a vadászkürt-
ölés rejtelmeibe. Az aggteleki kirán-
dulás során a nemzeti park természe-
ti értékeivel ismerkedhettek meg a rész-
vevők, amiből nem maradhatott ki a tá
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cseppkőbarlang meglátogatása sem. A 
Gömöri Tanulmányi Vadásztársaság 
területén kialakított tizenkét kilomé-
teres tanösvény feladatrendszere sok-
szor még a vizsga előtt álló vadászjelöl-
tek számára is komoly fejtörést okoz, 
hogy a fizikai igénybevételről már ne is 
beszéljünk. Nos, a gyerekek kivétel nél-
kül végigjárták, eredményeikkel és lel-
kesedésükkel bebizonyított, hogy nincs 

okunk aggódni az eljövendő vadász-
generáció szakmai felkészültsége vagy 
szemlélete miatt. A tábor záróakkordja-
ként a résztvevők elültettek egy tiszafát, 
amely az év fája, s a kis csemetét körül-
állva elénekelték a vadászhimnuszt, 
majd a viszontlátás reményében elbú-
csúztak egymástól és az Aranygombos 
Telkibányától…

W.P.

Amíg a balták csattogtak és a motor-
fűrészek zúgtak a 15 vadászcsapat sátrai 
alatt több mint 20 bográcsban és sza-
badtűzön főttek, sültek a f inomabb-
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Kovács László könyvéből egy ameri-
kai vadászima idézete:

„Add, hogy tisztán lőjek, tisztán 
öljek, és ha nem tudok tisztán ölni, Ó 
Uram, add, hogy tisztán hibázzak!”

És egy idézet a vadászatról szóló tör-
vény végrehajtására kiadott 79/2004. 
(05.04.) FVM rendeletből, ahol a máso-
dik mondatra sokan nem emlékeznek:

22.§. (1) bekezdés: „A sebezett vadat 
addig kell keresni, amíg a megtalálására 
esély van. Nagy vadra leadott lövésnél 
akkor is utánkeresést kell folytatni, ha 
a helyszínen sebzésre utaló jelek nem 
találhatók.”

Tehát az első és a legfontosabb fel-
adatunk, elkerülni a sebzést. 

Mit tegyünk ennek érdekében?

• Lőtéren gyakoroljuk a lövést, ismer-
jük meg a fegyverünk tulajdonságait,

• a felszerelésünk legyen jól karbantar-
tott, a céltávcső precízen beállított,

• használjuk a vadnak és a körül-
ményeknek megfelelő fegyvert és 
lőszert, kaliberben inkább eggyel 
nagyobbat válasszunk, és ne sajnál-
juk a pénzt a „legjobb” lőszerre,

• a lövés leadása előtt legyünk türel-
mesek, higgadtak, várjuk ki, hogy a 
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vad megfelelő pozícióban, tisztán, 
és számunkra megfelelő távolságban 
álljon.

Ha mindezek ellenére sebzés törté-
nik, további szabályok betartása fon-
tos, de előtte néhány szó a sebzés faj-
táiról: alapvetően kétféle sebzésről 
beszélhetünk, amelyből az első tulaj-
donképpen nem is sebzés. A vad halá-
los találat után is akár 100-200 métert 
is megtehet, és fedett terepen, külö-
nösen vér nélkül, komoly problémát 
jelenthet a dermedt vad megtalálása. 
A másik eset, amikor a vad „könnyű” 
sebet kap, és esetleg csak napok múlva 
pusztul el, vagy felépül a sérüléséből, 
túléli a lövést. 

Tehát a szabályok:

• A lövés után hallgassuk, hogy van-e 
becsapódás, és igyekezzünk a hang 
alapján követni a sebesült vad moz-
gását.

• A megfelelő idő kivárása után, keres-
sük meg a rálövés helyét, a rálövés-
nél talált lőjelekből következtethe-
tünk a találat helyére és súlyosságá-
ra.

• Úgy kezdjük (és folytassuk) a kere-
sést, hogy később lehessen újra-
kezdeni, megmaradjanak a nyo-
mok. Sajnos a vadászok a nyomok 
nagy részét széttapossák, eltüntetik 
maguk után.

• Ne a csapán haladjunk, mellette és 
folyamatosan jelöljük meg a talált 
vérnyomokat. A jelölésre a papír 
zsebkendő és a vécépapír a legmeg-
felelőbb.

Rövid időn belül kiderül, hogy érde-
mes-e kutya nélkül folytatni a kere-
sést, rátalálhatunk-e a dermedt vadra. 
Ha nem, ebben az esetben a kereséshez 
tacskó, tacskókopó vagy például foxi 
jól használható. A keresésre alkalmas 
fajta önmagában kevés, lehetőleg kép-
zett kutyával keressünk. Az udvaron, 
házőrzésre tartott kutyával ne kísérle-
tezzünk. 

Ajánlott ilyen esetben már a hiva-
tásos vadász segítését igénybe venni, 
aki nagyobb tapasztalattal, gyakorlat-
tal rendelkezik. Ha a vérnyom fogy, a 

csapajelek gyengülnek, vérebbel érde-
mes kezdeni vagy folytatni a keresést. 
A képzett és gyakorlott vérebbel – ha 
a nyomokat nem tettük teljesen tönk-
re – jó eséllyel kézre keríthető a sebzett 
vad. A véreb képes adott fajon belül 
az egyedek szagát is megkülönböztet-
ni és követni. A még élő vadat hajszáz-
za, és egy idő után megállítja, ahol a 
vadat meg lehet váltani a szenvedései-
től a kegyelemlövés megadásával. 

Fontos, hogy a vérebvezetővel minél 
előbb vegyük fel a kapcsolatot. Jó 
tudni, hogy vérebbel a keresés, a nyom 
kihűlése után, tehát 3-4 órával kezdhe-
tő meg. Természetesen egyéb körülmé-
nyeket pl. a hőmérsékletet is figyelem-
be kell venni.

Nagy terítékű vendégvadásztatá-
sok vagy hajtóvadászatok előtt célsze-
rű előre egyeztetni a vérebvezetővel, 
mikor tud rendelkezésre állni, hogyan 
és mikor hívható, a reggeli vagy esti 
sebzés után mikor tudja kezdeni a kere-
sést. Kellő odafigyeléssel, előrelátással 
csökkenthetjük a sebzések számát, az 
eredményes utánkereséssel értékes vad-
húst vagy trófeát menthetünk meg és 
ami a legfontosabb, a sebzett vadat 
megválthatjuk a szenvedéseitől. 

Leskó Tibor

UTÁNKERESÉST 
VÁLLALNAK

Csontos Béla (telkiBánya) 
30/854-73-91

erdős tamás (répáshuta) 
20/926-10-86

kaCzúr andrás (tolCsva) 
30/263-55-08

leskó tiBor (miskolC)
30/922-4042

németh szaBolCs (méra) 
20/3162-522

ruszinkoviCs FerenC

(Felsővadász) 70/261-40-21
szaBó ádám (szögliget) 

30/986-2556

A VADÁSZAT SORÁN SAJNOS 
ELŐFORDUL, HOGY AZ ELEJTE-
NI KÍVÁNT VAD, A LÖVÉS UTÁN, 
NEM MARAD TŰZBEN, RÖVI-
DEBB-HOSSZABB TÁVOLSÁGOT 
TESZ MÉG HALÁLOS LÖVÉS 
ESETÉN IS. AZ IS ELŐFORDUL, 
HOGY CSAK MEGSEBEZNI SIKE-
RÜL A VADAT. SZERENCSÉSEBB 
ESET AZ, HA HIBÁZÁS TÖR-
TÉNIK, A VAD SÉRTETLENÜL 
ELMENEKÜLHET.
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ii. zeMpléni családi 
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Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy 
amennyiben valakit egyszer varázshatal-
mába kerített a lőporfüst bódító illata, 
egy életre rabja és szerelmese lett a pus-
káknak. A vadászok egy része a saját 
lőszerszámát már-már családtagként 
tiszteli, de valószínűleg a nagy átlag is 
elragadtatással viseltet a golyósa vagy 
sörétese iránt.

A fegyvert azonban nem elég szeret-
ni, használni is tudni kell! Márpedig a 
biztonságos és etikus fegyverhasználat 
csínját-bínját nem lehet – és nem is sza-
bad – élő vadon, kint a vadászterületen 
elsajátítani, mint ahogyan a lőkészség 
pallérozására sem egy vaddisznó- vagy 
éppenséggel fácánhajtás a legmegfe-
lelőbb alkalom. Mese nincs: valahol 
gyakorolni kell! Vagy lőtéren, vagy az 
olyan rendezvényeken, mint amilyen az 
idén második alkalommal megvalósu-
ló Zempléni Családi Lövészfeszti-
vál volt.

Az előző esztendő sikerein és a ked-
vező fogadtatáson felbuzdulva idén is 
puskaszó töltötte be a Telkibányától 
néhány kilométerre található – csodás 
környezetben lévő, ám régen szebb 
napokat látott – koplalói erdészház 
melletti rétet.

Augusztus 13-án reggel szikrázó 
napsütés és frissen sült kenyérlángos 
várta a puskatokkal a kezükben érke-
ző versenyzőket és azok családtagjait, 
hiszen ezúttal a vadászfeleségek, vala-
mint a gyerekek számára is bőven nyúj-
tott látni-, kóstolni meg tennivalót a 
programkínálat.

A vadászhimnusz közös eléneklését 
követően Szemán Jenő erdész, a Kéked 
és Környéke FTVT hivatásos vadásza 
köszöntötte a vendégeket, majd a rövid 
megnyitóbeszédek után Buday Péter, az 
Északerdő Zrt. Hegyközi erdészetének 
vezetője ismertette a koronglövő baj-
nokság szabályait.

Innentől igazi fieszta vette kezdetét, 
a lőállásban állók szorgalmasan puskáz-
tak, a többiek „szakmáztak”, a főzőcsa-
patok pedig vidám hangulatban már 
ekkor gondoskodtak arról, hogy egyet-
len gyomor se maradjon üresen. A 
népes gyereksereg tagjai kézműves fog-
lalkozással, légpuska lövészettel, virtu-
ális vadászattal, íjászattal múlatták az 
időt, míg a legbátrabbak részt vehettek 
a kincskereső játékban is.

Ezen a napon még a vadászok szá-
mára sem az eredmény volt a legfonto-

sabb, annak ellenére, hogy szinte min-
denki presztízskérdést csinált abból, 
hány narancssárga korongot tud „lebil-
lenteni”, ám ennél lényegesebb volt a 
jókedv, a tréfálkozás, a barátság. 

Ehhez minden kellék adott volt, 
kiváló ételek és italok, sok-sok prog-
ram, valamint – ami ezen a nyáron 
bizony ritkaság számba megy – felhőt-
len égbolt.

Az eredményhirdetés után felcsen-
dült a citeraszó, és talán az éjfélt is 
elütötte az óra, ahogy az utolsó autó 
kigördült a letűnt korok boldog évtize-
deinek hangulatát őrző erdészház udva-
ráról, s a jövő évi viszontlátásban bízva 
elvitte magával a II. Zempléni Családi 
Lövészfesztivál emlékét. 

Szemán Jenő     
Vadgazdálkodási Bizottság tagja

EREDMÉNYEK: 

Egyéni:  I. díj (őzbak kilövés) Gergely János
 II. díj (vaddisznó kilövés)  Szilágyi Balázs
 III. díj (muflonjerke kilövés)  Czuczor Tamás
 Különdíj (tárgyjutalom) Dávid Gábor

Csapatverseny:  I. helyezés Kolbásztöltők
 II. helyezés Északerdő ZRT.
 III. helyezés Éhező vadászok
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Vadászati etika-etikett
szakmai konferencia fónagyságon
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Aki vadászott már kísérővel, tudja, 
mennyire fontos a vezető hozzáállása, 
viselkedése, temperamentuma, hozzáérté-
se és rutinja. Jó kísérővel vadászni igazi 
élményt jelent, ha viszont a hivatásos-, 
illetőleg sportvadász, akinek a gondjaira 
vagyunk bízva, nem áll a helyzet magasla-
tán, egy amúgy eredményes és szép vadász-
nap után is keserű maradhat a szánk íze. 
A vadászkísérőnek az eredményességen és 
a biztonságon túl az élményszerűségre is 
oda kell figyelnie, hogy a vendég azt érez-
ze, tulajdonképpen ő vadászik. Az alábbi-
akban néhány jó tanáccsal szeretnék szol-
gálni ahhoz, hogy a vadásztatásnál minden 
„klappoljon”, ne érhesse szó a ház elejét, 
vagyis a kísérő személyét. Nyilvánvalóan 
nem új keletű dolgokról lesz szó, de talán 
nem árt összefoglalni és átismételni az ezzel 
kapcsolatos ismereteket.

A VENDÉG
MEGÉRKEZÉSE ELŐTT

A terület nyugalmának biztosítása, a 
rendszeres vadmegfigyelés, a cserkelőutak 
és nyiladékok kitisztítása, a magaslesek 
megerősítése mind-mind vadászati főidény 
előtti teendő. Ha azonban mindezt folya-
matosan végezzük, nem szakadnak ezek a 
munkák egyszerre – mondjuk bőgés előtt 
– a nyakunkba. A vendéget illik a lehető-
ségekhez mérten tiszta terepjáróval várni. 
Vadászautóról lévén szó, ez nem könnyű, 
de az üres f lakonokra, levágott vadlábakra, 
üres hüvelyekre ne kelljen „rácsodálkoznia” 
a fizető vadásznak.

A VENDÉG MEGÉRKEZÉSEKOR
Ha visszajáró vendégről van szó, köny-

nyebb a helyzetünk, de az új vendégeknél 
lényeges, hogy mielőtt elindulnánk a terü-
letre, tájékozódjunk bizonyos kérdésekről, 
ha úgy tetszik: „káderezzük le”, mert 
ezeknek az információknak a birtokában 
sok későbbi kellemetlenségtől kímélhetjük 
meg őt – és saját magunkat is. Tudakoljuk 
meg, volt-e már Magyarországon vadászni, 
lőtt-e az adott vadfajból korábban, mióta 
vadászik, milyen kaliberű és fajtájú a pus-

AUGUSZTUS 18-ÁN FÓNAGYSÁGON, - MINT AHOGYAN AZ ÚJSÁG 
LAPJAI KÖZÖTT BE IS SZÁMOLUNK RÓLA – AZ OSZTÁLYÜLÉSEN 
TARTOTT BESZÁMOLÓKAT KÖVETŐEN VADÁSZATI ETIKA-ETIKETT 
TÉMAKÖRÉBEN SZAKMAI KONFERENCIA, VITAFÓRUM IS LEBO-
NYOLÍTÁSRA KERÜLT. ENNEK KERETÉBEN WALLENDUMS PÉTER 
SZAKÚJSÁGÍRÓ TARTOTT ELŐADÁST, MELYNEK ÖSSZEFOGLALÓ-
JÁT EZÚTON IS SZERETNÉNK A TISZTELT OLVASÓK SZÁMÁRA 
KÖZREADNI. (szerk.)

kája, hányszoros nagyítású a céltávcsöve, 
milyen töltényt lő, használ-e lőbotot? Fon-
tos előre tisztázni, hogy milyen vadászati 
móddal kíván vadászni. Előfordul, hogy til-
takozik a gépkocsis barkácsolás ellen, vagy 
éppenséggel nem szeret lesre ülni, de az is 
lehetséges, hogy – akár életkorából, akár a 
testfelépítéséből, f izikai állapotából vagy 
valamilyen betegségéből adódóan – a cser-
kelés esik nehezére.

Érkezés után hagyjunk elegendő időt 
arra, hogy nyugodtan kipakolhasson, elő-
készülhessen a vadászatra, ne sürgessük, de 
hívjuk fel a figyelmét a megbeszélt időpont 
betartására.

Feltétlenül hívjuk fel a vendég figyel-
mét, ha valamilyen szélsőséges időjárási 
helyzet várható. Ha csapadékra lehet szá-
mítani, meg kell kérdezni, van-e esőkabát-
ja. El kell mondani, hogy milyen lábbelit 
ajánlunk, s ha sokáig kint maradunk, akkor 
bizony a meleg holmi is elkél.

Fontos a vadászati program részletes 
átbeszélése. Ha kísérővel (feleség, barátnő, 
gyerek, unoka) érkezik a „kuncsaftunk”, 
előre pontosítani kell azt, hogy a nem vadá-
szó társ is részt kíván-e venni a vadászaton. 
Ez egyúttal a stratégiát is meghatározza…

Akadhatnak nyelvi problémáink is, ezért 
nem árt a területről, a vadállományról, és 
a legfontosabb tudnivalókról előre – leg-
alább németre, angolra, olaszra és franciá-
ra – lefordított kis tájékoztatóanyagot készí-
teni, és a leggyakoribb, vadászat közben 
lényeges szakkifejezéseket az adott nyelven 
megtanulni. Ez – azon túl – hogy figyelmes 
gesztus, a későbbi konfliktusok megelőzésé-
hez is szükséges.

Ha a vendég rutintalan, esetleg bizony-
talannak tűnik, javasoljuk, hogy tegyen 
egy-két próbalövést a fegyverével. Mind-
ezt persze ne tolakodó módon intézzük, 
udvarias formába öntve adjuk meg a lehe-
tőséget erre.

VADÁSZAT KÖZBEN
A megbeszélt indulási idő előtt 5-10 

perccel meg kell érkezni a találkozóhelyre. 
A kísérőnek makulátlan, tiszta, vadászias 

öltözékben kell megjelennie a vendég előtt. 
Nem ildomos a terepszínű, katonai vise-
let, a lyukas, sáros, véres ruházat. Minden-
képpen legyen nálunk kalap (aki nem sze-
reti viselni, annak a hátizsákjában vagy az 
autójában) a töretátadáshoz. A baseball-sap-
kán átnyújtott töret nem vadászias, kerül-
jük tehát el az ebből fakadó nemtetszés-
nyilvánítást. Ha a vendégnek nincs kalapja, 
az legyen az ő baja, tegyen azt a törettel – 
saját belátása szerint –, amit akar. Nem mi 
fogunk szégyenkezni…

Sarkalatos kérdés, hogy a kísérő vigyen-e 
magával puskát? Nekem az a vélemé-
nyem, hogy mindenképpen. Ha a vendég 
akadékoskodik emiatt, mondjuk meg neki, 
hogy a házi szabályzat ekként rendelkezik, 
vinnünk kell és kész! Utánkeresésnél, kegye-
lemlövésnél egy feszült, ideges, kapkodó, 
vadászláztól túlfűtött vendégvadász többet 
árthat, mint használhat…

Ha a vendég hosszabb ideig marad, 
több kimenetelre van lehetősége, akkor első 
alkalommal olyan helyre vigyük, ahol keve-
sebb az esély. Nem szép dolog ez, de egy 
kiadós séta alkalmával, melyről a vendég 
azt gondolja, hogy „élesben vadászik” kiis-
merhetjük a szokásait, megfigyelhetjük 
a viselkedését, a gesztusait, fegyverkezelési 
rutinját, megtudhatunk sok mindent arról, 
hogy amikor már valóban lövetni akarunk 
vele valamit, akkor hogyan viszonyuljunk 
hozzá.

A területre való kiérkezést követően, ha 
kiszálltunk a járműből, adjunk utasítást a 
puska betöltésére, figyeljünk azonban arra, 
nehogy tűzkész állapotban maradjon. Rög-
tön kérdezzük meg, hogy elzárta-e a bizto-
sítót.

Nem szükséges, hogy a vendég nagy 
málhát cipeljen, csak a legszükségesebb 
felszereléseket hozza magával. A kísérő 
hátizsákjában viszont mindig legyen egyéni 
sebkötöző csomag, krotália, a zsigereléshez 
szükséges eszköz, tiszta víz. Ma már sajnos 
nem árt rákérdezni arra sem, hogy a mobil-
telefonja le van-e halkítva vagy ki van-e kap-
csolva.

Ha rá kell valamiért szólni a vendégre, 
minden esetben udvariasan tegyük, nehogy 
sértődés, és időelőtti elutazás legyen a 
dologból.

Amennyiben cserkelés közben a vendég 
csoszog vagy dobog a lábával, szánk elé tar-
tott mutatóujjunkkal próbáljuk őt csen-
desebb haladásra ösztökélni, és mutassuk, 
hogy itt már van esély vaddal való találko-
zásra, úgyhogy innentől nagyobb elővigyá-
zatossággal közlekedjen. Cserkelésnél min-
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den esetben a kísérő haladjon elöl, közvet-
lenül mögötte a vendég. A magaslesre első-
ként mindig a kísérő vadász megy fel, a ven-
dég csak utána. Ezzel bizonyítjuk, hogy a 
les biztonságos. Miután felértünk, kérdez-
zük meg a vendéget, hogy jobb vagy bal 
vállból lő-e, és ennek megfelelően helyez-
kedjünk el. Ha kell, a kényelmes célzás 
érdekében változtassunk az ülőke távolsá-
gán.

Őzhívásnál vagy bőgéskor a vendég kér-
heti, hogy ő sípoljon, illetve bőgjön. Ha 
rosszul és rosszkor teszi, akkor se vegyük 
el a kedvét, inkább udvariasan javasoljuk, 
hogy most jó volna kicsit hallgatózni.

A lesen nem illik hangosan beszélget-
ni, ráadásul az esélyeket is rontja a folya-
matos „pletykálás”, így csak tőmondat-
okban vagy kézmozdulatokkal kom-
munikáljunk. Ha valamit, például ágrop-
panást, reccsenést hallunk, jelezzük a ven-
dégnek. Tegyünk ugyanígy, ha vadat észle-
lünk, mutassuk meg neki, hadd távcsövez-
ze meg ő is. Engedjük, hogy a vendég is 
bírálgathasson, mustrálgathassa a vadat, a 
döntő szót azonban nekünk kell kimonda-
ni, hogy lőhető a vad vagy sem. Halkan 
súgjuk a fülébe a becsült agancssúlyt, szarv-
hosszt stb., valamint azt, hogy körülbelül 
hány méterre áll a vad. A lövésre való fel-
szólítás egyértelmű és világos legyen. 
„Balról a másodikat…”

Lesvadászatnál nincs gond, hogy 
hogyan, milyen testhelyzetből lő a ven-
dég, csak arra figyeljünk, hogy a puska sta-

bilan álljon. Ha kell súgjuk oda a vendég-
nek, hogy a könyökét támassza fel. Szabad-
kézből, lőbotról vagy vállról – előre tisztáz-
ni kell, de ezt az adott szituáció is befolyá-
solja. Ha messze van, próbáljuk meg rávin-
ni a vendéget. A haditervet minden esetben 
mi dolgozzuk ki, de a vendég véleményét 
kikérhetjük. Ezzel azt az érzést kelthetjük 
benne, hogy most ő vadászik, övé a döntés 
joga, ezáltal fontosnak érzi magát.

Ne feledjük: a lélektani oldala legalább 
olyan fontos a kísérésnek, mint a szakmai 
része. Nyugalmat sugározzunk, ne sürges-
sük a lövésben, mert annak hibázás vagy 
sebzés lesz az eredménye. Ha a vad nem 
pontosan keresztbe áll, akkor adjuk a ven-
dég tudtára, hogy ez nem megfelelő pozí-
ció, várni kell. Ne hajszoljuk bele kockáza-
tos szügy- vagy nyaklövésbe, csak ha tisz-
tán, oldalát mutatva áll a vad, akkor adjunk 
engedélyt a puska elsütésére.

A találatjelzés megítélése és a rálövés 
helyének pontos meghatározása a kísérő fel-
adata. Lövés után a vendéget utasítsuk arra, 
hogy ismételjen, azaz újra töltsön csőre. Ha 
a hibázás egyértelmű, akkor is próbáljunk 
önbizalmat csepegtetni a vendégbe. Füllent-
sük azt, mi úgy láttuk, hogy bemozdult a 
vad a lövés pillanatában. Semmiképpen ne 
szidjuk a vendéget, és ne becsméreljük a 
lövést! Akkor is menjünk oda megnézni a 
rálövés helyét, ha egészen biztosak vagyunk 
a sikertelenségben.

Sebzés esetén ne rohanjunk azonnal a 
rálövés helyére, várjunk néhány percet, 

közben beszéljük meg a tapasztalatainkat.
Gratulálni már csak az elejtett vad mel-

lett szabad. Ne igyunk előre a medve bőré-
re… A pontos célzást követően legfeljebb 
annyit jegyezzünk meg, hogy szép lövés 
volt.

A lőtt vadat a kísérő felvezetésével kell 
megközelíteni mindaddig, amíg egyértelmű-
vé nem válik, hogy a zsákmány megvan. 
Ekkor, az utolsó néhány méteren a ven-
déget előre kell engedni, hogy ő vehes-
se birtokba a vadat. A kísérő – miután 
letört egy lombos kis gallyat – levett kalap-
pal kissé hátrébb megáll, majd odalép a 
vendéghez, gratulál, és a kalapjához fogva 
átadja a töretet. Ne feledkezzünk meg az 
utolsó falatról és a sebtöretről sem! Akár 
a „tetthelyen”, akár a vadászháznál készí-
tünk terítéket, a vadnak méltóképpen meg 
kell adnunk a végtisztességet. Ha a ven-
dég fényképezni akar, ne essünk neki rög-
tön a vad feltörésének, hagyjunk elég időt, 
előzékenyen ajánljuk fel a segítségünket a 
fotózáshoz.

Ha az elejtő maga akarja a vadat zsige-
relni, hagyjuk, hadd csinálja, de kötelezni 
semmiképpen nem szabad rá.

Vadászat után – ha a vendég invitálja a 
kísérőjét – illik ottmaradni vele és az élmé-
nyeket feleleveníteni, közösen leszűrni a 
vadászat tanulságait.

Wallendums Péter

IN MEMORIAM
SZATMÁRI GYULA (1937-2011)

74 éves korában elhunyt Szatmári Gyula, a B.-A.-Z. megyei vadászati közélet nagy-
ra becsült személyisége, tisztelt és elismert vadászati vezető. Fél évszázada kezdte 
vadászati pályafutását Taktaharkányban, s élete végéig itt élt és vadászott a szere-
tett Taktaközben. Vadásztársaságában számos tisztséget töltött be, másfél évtizeden 
keresztül Elnöke, majd Tiszteletbeli elnöke volt a Taktaharkányi Takta Vadásztár-
saságnak. Sokirányú társadalmi aktivitása mellett kiváló és eredményes vadász, ifjú 
vadászgenerációk nevelője, példamutató vadászati vezető, a vadászati közélet aktív 
mozgatója, motorja volt több évtizede.
Az Országos Vadászkamara megalakulásától megyei Felügyelő Bizottságának Elnö-
keként, 2000-től napjainkig az Észak-magyarországi Vadászszövetség Alelnökeként, 
mindkét megyei szervezetben a Kommunikációs Bizottság vezetőjeként példamuta-
tóan tevékenykedett.

Kimagasló szervező képességét számos – immár hagyománnyá vált – rendezvény dicséri pl. a Taktaközi Vadásznapok, 
a Bemutató vadászatok, amellyel a vadászati közéletet gazdagította. A vadászati etika és kultúra elhivatott képviseleté-
vel állandó törekvése volt a vadászatnak a „civil” társadalommal történő elfogadtatása, megszerettetése.
Példás vadászati pályafutása eredményességét a legmagasabb vadászati kitüntetések fémjelzik: a Magyar Vadászatért 
Érdemrend, a Vadászkamara Aranyérme, a Nimród érem, a Hubertusz Kereszt arany fokozata és a Borsod megye 
Vadászatáért Érdemérem.  Szakmai munkásságát dicséri az Országos Vadászati Védegylet által a Takta Vt.-nek adomá-
nyozott gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett is.
Halálával a megyei vadászati közélet egyik emblematikus egyéniségét vesztette el.
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Amennyiben EU tagországban kívá-
nunk fegyvert vásárolni, célszerű az 
ottani hatóságoknál előzetesen tájéko-
zódni arról, hogy a megszerzési enge-
délyünket le kell-e fordíttatni. A tag-
államok gyakorlata eltérő ebben a 
tekintetben.

Az EU tagországokban megvásá-
rolt, (nemzeti engedélybe, illetve Euró-
pai Lőfegyvertartási engedélybe még be 
nem jegyzett) lőfegyver és lőszer jog-
szerű birtoklása és szállítása, behozata-
la, kizárólag a R. 16-os számú mellékle-
te szerint kiállított szállítási engedéllyel 
igazolható. Ez a szállítási engedély az 
EU-n belül egységes adattartalmú, de 
természetesen mindig az adott ország 
nemzeti nyelvén kerül kiadásra.  

Ezt a szállítási engedélyt a megszer-
zési engedély birtokában, a külföldön 
megvásárolt lőfegyver pontos adatainak 
feltüntetésével annak tényleges behoza-
tala előtt kérvényezni kell az EU tagál-
lam illetékes hatóságától. A lőfegyver/
lőszer kiviteléhez szükséges hozzájáru-
lást a szállítási engedély 2. oldalának 
kitöltésével adja meg az EU tagállam. 
A szállítási engedély másolatát az adott 
EU tagállam illetékes hatósága továb-
bítja a központi lőfegyver nyilvántar-
tásnak a fogadó tagállam felé történő 
adatszolgáltatás teljesítése céljából. 

A fegyver EU tagállamból Magyar-
országra történő behozatala kizárólag 
ezen, külföldi hatóság által kiadott szál-
lítási engedély birtokában történhet. A 
szállítási engedélyt ezt követően a fegy-
ver megszerzési engedélyét kiállító fegy-
ver-engedélyügyi hatóságnál kell bemu-
tatni, hogy a szállítási engedély foga-
dó tagállamra vonatkozó rovatait hiva-
talos bejegyzéseivel ellássa. Az EU-n 
belül vásárolt lőfegyver esetében annak 
lőfegyvertartási engedélybe történő 
bejegyzését megelőzően minden eset-
ben kötelező a R. 6. §-ban előírt szem-
léztetés, melyet a Polgári Kézilőfegyver- 
és Lőszervizsgáló Kft. végezhet el.    

A FEGYVEREKRŐL ÉS LŐSZEREKRŐL SZÓLÓ 253/2004. KORMÁNYRENDELET (TOVÁBBIAKBAN: R.) 45. 
§-A ALAPJÁN ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN LŐFEGYVER, LŐSZER BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYT 
AZ KAPHAT, AKI ANNAK MEGSZERZÉSÉRE VAGY TARTÁSÁRA VONATKOZÓ - E RENDELET ALAPJÁN 
KIADOTT - ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK. A R. 47. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT AZ A SZEMÉLY, AKI A 
RENDELET SZERINT KIADOTT MEGSZERZÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK, JOGOSULT ANNAK HATÁ-
LYOSSÁGA ALATT A MEGSZERZÉSI ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ LŐFEGYVER, LŐSZER BEHOZATALÁRA. 

A megszerzési engedélyt kiadó 
magyarországi fegyver-engedélyügyi 
hatóság a fegyver behozatala előtt csak 
akkor adhat ki a fegyver behozatalára 
szolgáló, a R. 16. mellékletében megha-
tározott szállítási engedélyt, ha azon az 
engedélyes pontosan feltünteti a behoz-
ni kívánt lőfegyver és a külföldi eladó 
adatait. Ebben az esetben azonban arra 
is számítani kell, hogy a fegyver szállí-
tását külföldről engedélyező tagállami 
hatóság nem csak a megszerzési enge-
dély, hanem a magyar nyelvű szállítási 
engedély fordítását is kéri ahhoz, hogy 
a fegyver kivitelét a szállítási engedély 
megfelelő rovatainak kitöltésével enge-
délyezze. 

A R. 8. § (1) bekezdése alapján a 
rendelet eltérő rendelkezése hiányá-
ban a lőfegyver, lőszer behozatalához, 
kiviteléhez és átszállításához szüksé-
ges engedély kiadására irányuló kére-
lemnek a (2) bekezdésében foglaltakat 
kell tartalmaznia. Az engedély meglét-
ét igazoló hatósági igazolvány formá-
ját és tartalmát a 16. számú melléklet 
határozza meg. A (2) bekezdés sze-
rint a lőfegyver, lőszer behozata-
lára irányuló kérelemnek tartal-
maznia kell:

a)  a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) 
eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől 
(lőszerelemtől) megváló természetes 
személy és az azt megvásároló vagy 
megszerző személy természetes sze-
mélyazonosító adatait, állampolgár-
ságát, lakóhelyét, szervezet esetén 
az annak azonosításához szükséges 
adatokat;

b)  a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azo-
nosító adatait, beleértve annak a 
törvény szerinti kategóriába sorolá-
sát, valamint annak jelzését is, hogy 
a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek 
próbabélyegeinek kölcsönös elis-
meréséről Brüsszelben, 1969. július 
l-jén kötött Egyezmény szerint tör-
ténő ellenőrzésen részt vett;

c)  azt a címet, ahová a lőfegyvert, 
lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy 
szállítani kell;

d)  az elküldendő vagy szállítandó 
lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) 
darabszámát;

e)  a szállítóeszköz megjelölését;
f)  az indulás és az érkezés várható 

időpontját;
g)  tranzitszállítás esetén az érintett 

országok megnevezését.

A lőfegyver Magyar Köztársaság 
területére történő behozatala díjkö-
teles. Az 50/2004. (VIII.31.) BM ren-
delet 1. számú mellékletének 9. pont-
ja értelmében a lőfegyver, lőszer beho-
zatali engedélyezése turista forgalom-
ban 4500 forint fegyverenként, mely 
összeg megfizetése alól mentesség nem 
adható.

A fenti eljárás nem érvényesíthető a 
„harmadik országból” történő lőfegy-
ver és lőszer behozatala esetén, hiszen 
az EU tagországok uniós szabályokban 
rögzített információ cseréje hiányában 
jóval szigorúbbak a hatósági engedélye-
zés szabályai. A megszerzési engedély 
a magyar fegyver engedélyügyi ható-
ság részéről ebben az esetben is felha-
talmazást ad arra, hogy annak birtoko-
sa unión kívül vásárolja meg a lőfegy-
vert, azonban a harmadik országban 
történő lőfegyver vásárlását és a kiviteli 
eljárást az adott állam jogszabályai sze-
rint kell intéznie az engedély birtokosá-
nak. A lőfegyver behozatala ez esetek-
ben vámköteles. Ezen túlmenően egyes 
harmadik országból származó lőfegy-
verek esetében a lőfegyvertartási enge-
délybe történő bejegyzést megelőzően 
nem minden esetben elégséges az elő-
zőekben említett szemléztetés, a fegy-
ver műszaki vizsgáztatása is követel-
mény lehet.

Bogacskó József r. őrnagy
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
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I.) Közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközökről szóló 71/2011. 
(IV.28.) Kormányrendelet.

A Kamara és a Védegylet szövegja-
vaslatára, a belügyminisztérium illeté-
keseivel történő egyeztetés eredménye-
ként, a kormány módosította a közbiz-
tonságra különösen veszélyes eszközök-
kel kapcsolatos, a 175/2003. (X.28.) sz. 
rendeletében foglaltakat.

Ez a mindössze hét paragrafusból 
álló rövid rendelet a mellékletében 
határozta meg, hogy mik minősülnek 
közbiztonságra különösen veszélyes 
eszköznek, melyeket a 3. § (1) bekez-
désének előírása szerint közterületen, 
nyilvános helyen – ideértve az ott lévő 
járművek belső tereit is -, valamint köz-
forgalmú közlekedési eszközön tilos 
birtokolni.

A fenti rendelkezésből következett, 
hogy azok a vadászok, akik vadásza-
ti tevékenységükhöz elengedhetetlenül 
szükséges, és nyilván 8 cm szúróhosszú-
ságot, vagy vágóélet meghaladó hosszú-
ságú kést vittek magukkal a vadászterü-
letre történő oda-, vagy visszautazáskor, 
illetve az íjjal jogszerűen vadászni szán-
dékozó személyek a számukra vadásza-
ti eszköznek minősülő íjat szállították, 
eleve szabálysértést követtek el akkor is, 
ha ezen eszközök a személygépkocsijuk 
belső terében voltak fellelhetők.

A közbiztonságra különösen veszé-
lyes eszközökről szóló kormányrende-
letet módosító 71/2011. (IV.28.) Kor-
mányrendelet előírásai, ránk, vadá-
szokra vonatkozóan kedvezően 
módosultak.

Megállapítható, hogy az általános 
tilalom alól mentesültek a vadászok („a 
vadászati törvény hatálya alá tartozó 
vadászok”) azon eszközök vonatkozásá-
ban, amelyek a rendeltetésszerűen gya-
korolt vadászati tevékenységhez szüksé-
gesek (kések, íjak), továbbá nem minő-
sül jogellenesnek, ha ezen eszközöket a 
közterületen lévő járművünk (személy-
gépkocsink) belső terében, mások szá-
mára nem hozzáférhető módon rejtve 
(pl. csomagtartóban, kesztyűtartóban, 
stb.) a szokásos módon becsomagolva, 
vagy szétszedve szállítjuk.

A jogszabály-módosítás eredménye-
ként megelőzhetőek azon eljárások, 
amelyeknek számos esetben szenvedő 
alanyai voltak vadásztársaink, ha gép-
járművüket közúti ellenőrzés alá von-
ták, és abban vadásztőrt, zsigereléshez 
szükséges kést, vagy vadászíjat találtak.

II.) Megjelent a 43/2011. (V. 26.) 
VM rendelet az elejtett vad kezelésé-
nek és értékesítésének élelmiszer-higié-
niai feltételeiről,  amely többek között 
lehetővé teszi a vadászatra jogosultak 
számára a vadhús közvetlen értékesíté-
sét, amennyiben eleget tesznek a jog-
szabályban foglalt feltételeknek. 

A rendeletet azon tevékenységek-
re kell alkalmazni, amelyek során a 
vadászatra jogosult

a.) a tulajdonába kerülő elejtett vad 
3. §-ban meghatározott mennyiségét 
(3§: Azok a vadászatra jogosultak, ame-
lyek esetében az egy vadászati évben haszno-
sításra tervezett nagyvad darabszáma nem 
haladja meg a 100 darab nagyvadat, az 1. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba 
hozhatják az egy vadászati évben, a vadá-
szatra jogosult vadászterületén elejtett nagy-
vad darabszám száz százalékának megfe-
lelő, de maximum 100 darab nagyvadat. 
Azok a vadászatra jogosultak, amelyek ese-
tében az egy vadászati évben hasznosításra 
tervezett nagyvad darabszáma meghaladja 
a 100 darab nagyvadat, az 1. § (1) bekez-
dés a) pontja szerint forgalomba hozhatnak 
100 darab a vadászati év során, a vadá-
szatra jogosult vadászterületén elejtett nagy-
vadat, valamint az ezen felül elejtett nagy-
vad darabszám negyven százalékának meg-
felelő darab nagyvadat. 

Azok a vadászatra jogosultak, amelyek 
esetében az egy vadászati évben hasznosí-
tásra tervezett apróvad darabszáma nem 
haladja meg az 5000 darab apróvadat, 
az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint for-
galomba hozhatják az egy vadászati évben, 
a vadászatra jogosult vadászterületén elej-
tett apróvad darabszám száz százalékának 
megfelelő, de maximum 5000 darab apró-
vadat. Azok a vadászatra jogosultak, ame-
lyek esetében az egy vadászati évben haszno-
sításra tervezett apróvad darabszáma meg-
haladja az 5000 darab apróvadat, az 1. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint forgalom-
ba hozhatnak 5000 darab a vadászati év 
során, a vadászatra jogosult vadászterületén 
elejtett apróvadat, valamint az ezen felül 
elejtett apróvad darabszám maximum negy-
ven százalékának megfelelő apróvadat.) 
átadja, valamint eladja a végső fogyasz-
tónak minősülő természetes személy-
nek, jogi személynek, vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezetnek 
vagy a végső fogyasztót közvetlenül 
ellátó helyi kiskereskedelmi vagy ven-
déglátó egységnek, 

b.) a tulajdonába kerülő elejtett 
vadat felvásárlással és továbbértékesí-
téssel foglalkozó élelmiszeripari vállal-

kozónak vagy vadfeldolgozó üzemnek 
értékesíti. 

E rendeletet nem kell alkalmazni:
a) a tenyésztett vadra,
b) az elhullva talált vadra,
c) azon tevékenységekre, amelyek 

során a vadászatra jogosult a tulajdo-
nába kerülő elejtett vadat kizárólag 
magánfogyasztásra, mint végső fogyasz-
tó felhasználja, vagy a tulajdonába kerü-
lő elejtett vadat átadja, valamint elad-
ja a végső fogyasztónak minősülő, 
vadászjeggyel rendelkező elejtőnek vagy 
az elejtőtől eltérő, a vadászatra jogo-
sult vadászterületén a vadgazdálkodási 
tevékenységben elsődleges termelőként 
részt vevő végső fogyasztónak.

Tehát az alábbi esetekben az elejtést 
követően a vadazonosítójel behelye-
zése mellett vadkísérő jegyet nem kell 
kitölteni. További jó hír, hogy míg a 
korábbi „légycsapó” 600 Ft volt, most 
az azonosító 100 Ft, a vadkísérő jegy 
pedig darabonként 200 forintba kerül. 

III.) Július 13-án jelent meg a 
67/2011 (VII.13) VM rendelet, amely 
július 28-án hatályon kívül helyezte a 
79/2004 FVM rendelet 55. § (3) bekez-
dését, mely szerint nem kell vadászvizs-
gát tenni annak, aki:

„a) erdészeti, mezőgazdasági, közép- 
vagy felsőfokú szakoktatási intézmény-
ben a vadászat-vadgazdálkodás tananya-
gát tartalmazó tantárgyból eredményes 
vizsgát tett - ami a fegyverismeretre és 
használatra vonatkozó elméleti és gya-
korlati ismeretekre is kiterjedt -, és ezt 
az oktatási intézmény hiteles okiratban 
igazolja;

b) felsőfokú vadgazdálkodási szak-
irányú végzettséget szerzett;

c) vadgazdálkodási technikusi okle-
velet szerzett;

d) vadász-vadtenyésztő szakmunkás 
képesítéssel rendelkezik.

Az a)-d) pontokban felsorolt szakké-
pesítések a fegyverismeretre és - haszná-
latra vonatkozó vizsgarész letétele alól 
is mentesítenek.”

A megjelent rendelet értelmében, 
senki sem mentesül a vadászvizs-
ga letétele alól. Tehát aki vadászati 
tevékenységet akar folytatni, a rendelet 
hatályba lépését követően - végzettségé-
től függetlenül - minden esetben Álla-
mi Vadászvizsgával is kell rendelkeznie!
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A Vadászkamara alapszabálya értel-
mében, a területi szervezetben a hivatá-
sos, valamint a sportvadászok számára 
külön-külön Kamarai osztályt kell 
kialakítani. Ezen osztályok ülését két-
évente kötelezően össze kell hívni. 

Fenti jogszabályi előírásoknak meg-
felelően, illetve mivel a választások 
óta közel két esztendő eltelt, kamarai 
szervezetünk augusztus 18-ára, az 
Északerdő ZRt. Fónagysági Oktató-
központjába hívta meg a megye sport 
és hivatásos vadászait a hivatalos prog-
ramok mellett egy közös szakmai vita-
fórumra, valamint egy kötetlen, baráti 
összejövetelre.

A rendezvényre 85 résztvevő érke-
zett, akiket Dr. Székely László, a 
szervezet elnöke köszöntött. Ezt 
követően ismertette, hogy a választott 
szerveknek számot kell adnia az elmúlt 
években végzett tevékenységükről, 
munkájuk eredményeiről, hiányossága-
iról. Ennek jegyében, az osztályülésre 
készített beszámolóban, mintegy rövid 
összefoglalóját szeretnénk adni végzett 
munkánknak, szervezeti életünknek, 
vadászati közéletünknek a fontosabb 
események, történések kiemelésével és 
bemutatásával.

Ezt követően Lezák Zoltán, a 
sportvadász osztály alelnöke beszá-
molt a közfeladataink ellátásáról, a tes-
tületek munkájáról. Az érdekképvise-
leti, érdekérvényesítő tevékenységek 
között említést tett több olyan kérdés-
ről, mely az elmúlt időszakban került 
felszínre, és a megyei szervezetünk hal-
latta hangját, megkísérelte érvényesíte-
ni a tagok igényeit (vadászati és vadá-
szattal kapcsolatos jogszabály módosí-
tások, sertéspestis, kötelező pszicholó-
giai vizsgálat, fegyvertörvény anomáli-
ái, árvízi védekezés).

Az elmondottakon túl beszámolt 
arról is, hogy a közfeladatok zavartalan-
sága és a törvényes szervezeti működte-
tési rendszer mellett az elmúlt években 
egy sokszínű, sokakat érintő vadásza-
ti közélet aktivitást sikerült kialakítani, 
amely nagy eredmény. Minden évben 
rendszeresen vadgazdálkodói konferen-
ciákat, megyei és térségi vadásznapokat, 
vadászbálokat, vadászati és trófeakiállí-

tásokat, gyermek,- és egyéb kulturális 
programokat szerveztünk. Az általános 
tájékoztató után Kadlecsek János, a 
hivatásos vadász osztály alelnöke 
szólt a kimondottan hivatásos vadászo-
kat érintő kérdésekről, a részükre szer-
vezett továbbképzésekről, versenyekről. 
Beszámolt arról, hogy az érdekképvise-
leti tevékenységünk során levéllel for-
dultunk Pintér Sándor belügyminisz-
ter Úrhoz, hogy a kamara nevében, 
- az országos 3500 esküt tett hivatásos 
vadászon keresztül - felajánljuk segítsé-
günket a közbiztonság és a vagyonvé-
delem megteremtése, a bűnözés vissza-
szorításával kapcsolatos feladatok meg-
valósítása érdekében. 

Tájékoztatója végén bemutatta a 
szervezet közel kétéves gazdálkodá-
sát, mely alapján megállapítható, hogy 
az elmúlt időszak alatt realizáltuk ter-
vezett bevételeinket és időben eleget 
tettünk fizetési kötelezettségeinknek az 
állam, a Groupama Garancia Biztosító 
és kamarai központunk felé is. Kötele-
zettségeink teljesítése mellett finanszí-
rozni tudtuk a küldöttgyűlés által meg-
határozott feladatainkat, korszerűsítet-
tük működési feltételeinket és az év 
végi pénzmaradványainkat növelni is 
tudtuk.

A beszámolók után Tóth Á. Dénes, 
kamarai titkár ismertette a közel-
múltban elvégzett hivatásos vadá-
szok munka,- és életkörülménye-
inek felmérése tárgyában elvégzett 
közvéleménykutatás eredményeit, mely 
a teljesség igénye nélkül az alábbiakat 
tartalmazta:

A megyében 278 fő regisztrált hiva-
tásos vadász tevékenykedik. A kikül-
dött, - felbélyegzett válaszborítékkal 
ellátott - kérdőíveket, ennek ellenére 
mindösszesen 116 személy küldte visz-
sza, mely így a teljes megyei létszám-
ra vetítve 41,7%. Az eredmény sajnos 
valósan tükrözi a más területen is érez-
hető érdektelenséget! Ettől függetlenül 
arra azonban elegendő, hogy bizonyos, 
- ha nem is teljes mértékben reprezen-
tatív – következtetéseket megpróbál-
junk a válaszokból levonni.

Az életkor szerinti megoszlásból 
kiderült, hogy a legtöbb hivatásos 

vadász 41 és 45 éves kor között végzi 
tevékenységét. Ezen felül magas a fia-
tal 20-30 év közötti szakemberek mun-
kavállalása is. Persze itt is felvetődik 
az, hogy mennyire konzekvens az ered-
mény, hiszen feltételezhetően a fiata-
lok lelkesedése még magasabb, így a 
részükről visszaérkező kérdőívek aránya 
is jóval az átlag felett van. Ez a tény 
valószínűleg negatívan befolyásolja 
nem csak ennek a kérdésnek, hanem az 
egész felmérésnek a használhatóságát.

Családi állapotot tekintve a válasz-
adók ¾-e nős, míg a többi személy 
egyedülálló. A legmagasabb szakmai 
végzettség tekintetében (1.ábra) tech-
nikus végzettséggel rendelkezik 41%. 
Emellett igen magas, 23%-os a felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezők aránya is, 
mely örvendetes, hiszen ezáltal elmond-
hatjuk, hogy minden 4-5 ember szak-
mailag az átlagtól képzettebb. Vadász-
társaság alkalmazásában 56%, gazdasá-
gi társaság alkalmazásában 26%, míg 
földtulajdonosi közösség alkalmazásá-
ban 18% áll. A szolgálati terület jelle-
gét tekintve a hivatásos vadászok vala-
mivel több, mint fele nagyvadas terüle-
ten dolgozik. 1/5-ük apróvadas, a többi 
vegyesvadas területen látja el szolgálati 
tevékenységét.

Nagyon rossz képet mutatott az a 
kérdés, amely a szakmai vezető végzett-
ségére irányult. (2. ábra) Majdnem min-
den második hivatásost olyan személy 
irányít a munkája során, aki vadgazdál-
kodási-vadászati végzettséggel nem ren-
delkezik, és tisztelet a kivételnek, de 
olyan is akadt, aki még a vadászvizsgá-
ját is egy-két éve szerezte meg, így gya-
korlati tapasztalata is kétséges. Sokkal 
jobb volt ugyanakkor az arány, abban, 
hogy támaszkodnak-e a személyzet 
ismereteire, véleményére az éves vad-
gazdálkodás megvalósításában (3. ábra). 
Itt 73% nyilatkozott úgy, hogy kikérik, 
sőt el is fogadják a véleményét. 

A bruttó munkabér tekintetében saj-
nos a legjellemzőbb a minimálbér és 
150e Ft között keresők aránya, viszont 
nagyon jó hír, hogy többen 350-400e Ft 
feletti havi jövedelemről is nyilatkoztak. 
A munkához használt gépjárművek, - 
melyek spalettája igen csak széles volt 
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(lovas kocsi, motorkerékpár, személy 
illetve terepjáró autó) - 3/4-e saját tulaj-
donú, csak a hivatásos vadászok 24%-a 
van olyan szerencsés helyzetben, hogy 
a vadászatra jogosult biztosít számára 
valamilyen járművet. Vadászkutyát, a 
tacskótól a vizsláig a válaszadók 64%-a 
tart és remélhetőleg használ is. A jog-
szabályban előírt felszerelések biztosítá-
sa tekintetében (4. ábra) is elég válto-
zó a kép, az egyenruhát (ünnepi öltöny, 
kalap, téli ruha stb…) a jogosultak kb. 
70%-a biztosítja. Vadásztőrt, táskát, táv-

csövet és lámpát még ennyien sem, csak 
40-50%-os az arány.

Kérdéseket tettünk fel a kamarai 
tevékenységről, rendezvényekről, prog-
ramokról is, mely alapján elmondható, 
hogy viszonylag megnyugtató a hely-
zet. Jónak, kiválónak tartja a működé-
sünket a válaszadók 74%-a, elégséges-
nek a 116 válaszadóból 4 fő, közepes-
nek 23%.

Természetesen ez számunkra tovább-
ra sem jelenti azt, hogy kényelmesen 
hátradőlünk a székünkben, hiszen, 

mint a hivatásos vadászok legfőbb 
érdekképviseleti szervezete továbbra is 
minden igyekezetünkkel azon leszünk, 
hogy ezen az arányon még tovább 
javítsunk. 

Az a legfőbb célunk, hogy a felmé-
rés eredményei alapján vezetőségünk és 
bizottságaink továbbra is a vadásztársa-
dalom egységét védve, a hivatásos vadá-
szok, illetve a megye vadászai érdeké-
ben hozzák meg döntéseiket és végez-
zék tevékenységüket. 

Tóth Á. Dénes

szakmunkás 22%

középfokú 14%

technikus 41%

felsőfokú 23%

Legmagasabb szakmai végzettség
1. ábra

igen 54%
nem 46%

Szakmai vezetője rendelkezik-e vadgazdálkodási-
vadászati szakirányú végzettséggel?

2. ábra

igen 73%

nem 27%

Támaszkodnak-e az Ön ismereteire, véleményére
az éves vadgazdálkodás megvalósításában?

3. ábra

- Golyós fegyverrel rendelkezik: 64%

- Céltávcső: 45%

- Sörétes fegyver: 66%

- Vadásztőr, táska, távcső, lámpa: 40-50%

- Egyenruha:
- ünnepi öltöny, kalap, téli ruha, nyakkendő, sapka, 
sál, kesztyű, nadrág, nyári terepruha, ing, zokni, cipő, 
bakancs, gumicsizma

69-73 %

A jogosult biztosítja-e a jogszabályban előírt felszereléseket?
4. ábra

Vadász Hírmondó



Vadász Hírmondó

Tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy a Vadászkamara kulturális szakbizott-
sága bővíteni kívánja meglévő fotóarchívumát. Kérjük ezért, hogy a különfé-
le kulturális rendezvényekről, vadászati – vadgazdálkodási programokról, társas 
vadászatokról, trófeákról stb. készült fotóikat részünkre küldjék meg. A papír-
formátumú képeket feldolgozást követően visszaadjuk.
Email: omvk.borsod@vipmail.hu • 3526 Miskolc, Tass u. 18.

VadHúsVizsgáló tanfolyaM
Megfelelő számú jelentkező esetén 

Kamarai szervezetünk az Állategészségügyi 
Igazgatósággal közösen újra megszervezi 
és lebonyolítja a tanfolyamra jelentkezők 
oktatását, illetve vizsgáztatását.

A tanfolyamon való részvétel alapkö-

vetelménye középfokú végzettség (nem fel-
tétlenül 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

Vaddisznó
- sertéspestis Monitoring

Az Európai Unió Bizottsága a 2011/360/
EU végrehajtási határozatával 2011. június 
22-ei hatállyal feloldotta megyénkben a vad-
disznók klasszikus sertéspestis (KSP) fertő-
zöttsége miatt közel három éve érvényben 
lévő korlátozó intézkedéseket.

A megváltozott körülményeket rövi-
den az alábbiakban foglaljuk össze:

1. A 2011/2012-es vadgazdálkodási év 
végéig, tehát 2012. február 28-ig fennma-
rad az elejtett vaddisznók vér-és mandula-
mintáinak KSP vizsgálati kötelezettsége, de 
a laboratóriumi vizsgálati eredményt nem 
kell megvárni az állati test felhasználásához.

2. Az „állat test felhasználása” kifejezés 
a saját célra (kompetencia) történő feldol-
gozásra, valamint a 43/2011.(V.26.) VM ren-
delet szerinti értékesítésre egyaránt vonat-
kozik.

3. A vaddisznó eredetű állati hulladékot 
a továbbiakban már nem kell begyűjteni és 
hűtve tárolni. 

4. A diagnosztikai célból kilőtt, egy év 
alatti, selejt vadmalacok utáni állami kárta-
lanítás 2011. június 22. hatállyal megszűnt.

5. A fenti uniós rendelkezés következmé-
nyeként, az Igazgatóság az emberi fogyasz-
tás céljából elejtett vaddisznók KSP vizsgá-
lati eredményeinek közzétételét a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal honlapján 2011. 
június 30. hatállyal megszüntette.

V a d á s z  H í r m o n d ó
felelős szerkesztő: tótH á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló

kaidó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • Tel: 46/504-126 •  Megjelenik 3700 példányban

a kiadVányt terVezte, kiVitelezte: ad grafikai stúdió


