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Kedves vadásztársaK!
EZÚTON KÖSZÖNJÜK MEG MINDEN VADÁSZ-

NAK, AKI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 

1%-ÁVAL

TÁMOGATTA A VADÁSZSZÖVETSÉG

TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉT.

KÉRJÜK EZÉVBEN IS TÁMOGASSA A 2016. ÉVI 

ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL

TÖREKVÉSEINKET, MUNKÁNKAT.

TÁMOGATÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

AZ SZÜKSÉGES, HOGY A SZEMÉLYI

JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSÁBAN TALÁLHATÓ 

RENDELKEZŐ NYILATKOZATON

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMÁNÁL

A 19066754-2-05 SZÁMOT, A KEDVEZMÉNYEZETT 

NEVÉNÉL PEDIG A VADÁSZSZÖVETSÉG-ET

TÜNTETI FEL.

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADÁSZSZÖVET-
SÉG A VADÁSZKAMARÁVAL KÖZÖSEN, MEG-

FELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉBEN

VADÁSZKÜRTÖS TANFOLYAMOT
SZERVEZ!

AZ ELŐZETES TERVEKNEK MEGFELELŐEN
A NYÁR FOLYAMÁN, HETI KÉT ALKALOM-

MAL, DÉLUTÁNONKÉNT 17.00 ÓRÁTÓL MIS-
KOLCON LENNÉNEK A FOGLALKOZÁSOK 
EGY HÓNAPON (ÖSSZESEN 8 ALKALOM) 

KERESZTÜL.
A KÉPZÉS VÁRHATÓ KÖLTSÉGE: 15-20E FT.

AMENNYIBEN FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉ-
SÉT, KÉRJÜK JELEZZE FELÉNK RÉSZVÉTELI 

SZÁNDÉKÁT, HOGY A TANFOLYAM SZERVE-
ZÉSÉT ELKEZDHESSÜK!

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
MISKOLC, TAS U. 18. 46/504-125 30/239-4920

Év fája, Év madara, Év emlőse
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ÉV FÁJA – VADALMA
A vadalma annak ellenére, hogy a 

sík vidékeken és a középhegységekben 
egyaránt megtalálható, veszélyeztetett 
faj. 6-10 méter magasra nő, virágzása 
mindössze egy hétig tart, általában ápri-
lis második felében nyílnak erős illatú, 
fehérben és rózsaszínben játszó virágai. 
Ősszel fanyar ízű, kemény húsú, zöldes-
sárga termést hoz, amely a szarvasok és 
a vaddisznók kedvelt tápláléka. Fája szí-
vós, korábban rajztáblát, vonalzót, szán-
talpat és az órákhoz fogaskereket is készí-
tettek belőle. Ma fontos szerepe van az 
erdei biodiverzitás fenntartásában, pél-
dául méhlegelőként szolgál.

ÉV MADARA – TENGELIC
A tengelic könnyen felismerhető piros 

fejéről, hegyes, elefántcsont fehér cső-
réről és sárga szárnytollairól. Az egyik 
legtarkább európai pintyféle, hazánkban 
pedig a leggyakoribb fészkelő madarak 
közé tartozik. Számukat 622-763 ezer pár 

körülire becsülik. A sík és a dombvidé-
ki, fákkal tarkított területeket kedvelik, 
de településeken is gyakran találkozha-
tunk velük. Gyomnövények magvaival 
táplálkoznak, melyet a fiókák számára 
rovarokkal egészítenek ki. A madárete-
tők gyakori vendége.

ÉV EMLŐSE – MOGYORÓS 
PELE

Hazákban viszonylag gyakori, a dús 
aljnövényzetű, tölgy- és bükk erdőket, 

valamint a nagyobb parkokat egyaránt 
kedveli, megél a síkvidékeken, de a domb- 
és hegyvidékeken is találkozhatunk vele. 
Táplálék után éjszaka kutat, főként mag-
vakkal, rügyekkel, gyümölcsökkel táplál-
kozik. Gömb alakú fészket készít, lak-
helyéhez erősen ragaszkodik, téli álmot 
alszik. Hazákban védett állat, eszmei érté-
ke 50.000 Ft.
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Az új üzemtervi ciklusban országos 
szinten március 1-től 1389, míg megyénk
ben – a korábbi 119-el szemben – 122 
vadászterületen fognak gazdálkodni a 
különféle vadásztársaságok és néhány gaz-
dasági társaság. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében egy-két kivételtől eltekintve 
eldőlt, hogy a következő húsz évben kik 
lesznek a gazdálkodók. A jelenleg rendel-
kezésre álló adatok alapján elmondható, 
hogy mintegy 40 új haszonbérlő egyesület 
(FTK átalakulás, összeolvadás, új bérlők 
stb. miatt) jutott vadászterülethez. Emel-
lett 5 vadászterület különleges rendelte-
tésű, itt csak 2020-ban jár le az üzem-
tervi ciklus. Összességében 14 területen 
gazdasági társaság (Kft, Zrt.), 108 terüle-
ten pedig egyesület tevékenykedik majd.

A korábbi vadászatra jogosultak 
közül, - akiknek nem sikerült vagy nem 
kívánták újra érvényesíteni a haszonbér-
letet, - nem végleges adatok szerint, mint-
egy 15 társaság, un. bérkilövő vadásztár-
saságként folytatja a tevékenységét.

Megtörténtek a vadászati hatóság
nál a nyilvántartásba vételek is, hite-
lesítették a vadászati naplókat, a jogo-
sultak átvették a 2017/2018-as vadászati 
évre az azonosító jeleket és megkapták 
az éves vadgazdálkodási tervjóváhagyó 
határozatokat is. Emellett párhuzamo-
san - lapzártánkkor is - zajlik a hivatásos 
vadászok nyilvántartásba vétele, esküté-
tele. Erről bővebben lapunk hasábjai 
között, a 10. oldalon olvashatnak. 

A vadászterületek kialakításánál figye-
lembe kellett venni az újonnan létrejött táj-
egységi határokat is. Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyét 4 tájegység érinti: a Bükki, a 
Cserehát-aggteleki, a Bükkalja-taktaközi és 
a Zemplén-bodrogközi. A vadgazdálkodá-
si törvény rendelkezése szerint a miniszter 
a fenntartható és szakszerű vadgazdálko-
dással és vadvédelemmel összefüggő fel-
adatokat tájegységenként - felsőfokú szak-
irányú végzettséggel és legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal rendelkező - tájegy
ségi fővadászok útján látja el. Ennek meg-
felelően a fővadászok alkalmazásának a 
minisztérium szakmai felügyelete és irányí-
tása alatt álló szervezeti keretek között van 
helye. A fővadászi munkakörök pályázta-
tása megtörtént, amelynek köszönhetően 
az év elejétől megyénkben - külön-külön 
székhely szerint - a következő személyek 
kerültek kinevezésre:

aKtuális információK
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- 203-as számú, Bükki tájegység főva-
dásza: Csirke László (Eger)

- 204-es számú, Cserehát-aggteleki táj-
egység fővadásza: Takács Gábor (Mis
kolc)

- 205-ös számú, Bükkalja-taktaközi 
tájegység fővadásza: Ludman Árpád 
(Miskolc)

- 206-os számú, Zemplén-bodrogkö-
zi tájegység fővadásza: Godzsák Tibor 
(Sárospatak)

A tájegységi gazdálkodáshoz, illetve 
a vadászatra jogosultak nyilvántartásba 
vételéhez szorosan kapcsolódik a húsz-
éves vadgazdálkodási tervek kérdésköre 
is.  A legutóbb november 19-én módo-
sult jogszabályváltozás értelmében, ha 
az adott tájegység vonatkozásában nincs 
kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a 

vadászati jog haszonbérletére vonatkozó 
szerződést a vadászati hatóság azzal hagy-
ja jóvá és a vadászatra jogosultat azzal 
veszi nyilvántartásba, hogy a vadászat-
ra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodá-
si üzemterv - tájegységi vadgazdálkodási 
terv hatálybalépését követő hat hónapon 
belüli - benyújtására.

A megyei vadászati hatóság a vadá-
szatra jogosultak nyilvántartásba vételét 
fentiek szerint végezte el. 

A tájegységi terveket tartalmazó 
rendelet, illetve a vadászati törvény vég
rehajtási rendelete lapzártánkig nem 
került kihirdetésre. Megjelenést követő-
en az azzal kapcsolatos információkat a 
www.borsodivadasz.hu honlapunkon 
azonnal elérhetővé tesszük.

Tóth Á. Dénes
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A BALLISZTIKÁNAK E TERÜLETE A CSŐBEN LEJÁTSZÓDÓ FOLYA
MATOKKAL FOGLALKOZIK. A FOLYAMATOK JELLEMZŐJE A CSŐBEN 
KIALAKULT GÁZNYOMÁS ÉS A LÖVEDÉKSEBESSÉG, A CSŐHOSSZ, 
ILLETVE AZ IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN.

A fegyverből történő lövés folyama-
tának korrekt leírását a XIX. és a XX. 
század fordulója környékén adták meg 
a korszak nagy ballisztikusai. A lövési 
folyamat fizikai és kémiai leírását nagyon 
megnehezítette az a tény, hogy rendkívül 
gyors mechanikai folyamatról van szó 
(1-5 ms), amely roppant nagy nyomástar-
tományban (100-600 Mpa) játszódik le.  

A lövés jelenségeinél a következő idő-
szakokat különböztetjük meg. 

Előzetes szakasz: 
A lőportöltet égése állandó térben. 

Ez a lőpor meggyulladásától a lövedék 
megindulásáig tart. A gáznyomás ez alatt 
olyan értékre nő, hogy a lövedéket ki 
tudja mozdítani a hüvelyből és a cső 
huzagolt részébe sajtolja. Ezt a nyomást 
kényszerítő nyomásnak nevezzük. 

Első szakasz: 
A lőportöltet égése gyorsan változó 

térben, a kényszerítő nyomás elérésétől 
és a lövedék megindulásától kezdve, a 
lőportöltet égésének befejezéséig tart. 
Ennek az időszaknak a kezdetén, ami-
kor a lövedék mozgássebessége a csőben 
még nem nagy, a gázok térfogata erő-
sen növekszik és a legnagyobb értéket 
éri el. Ezt a nyomást maximális nyomás-
nak nevezzük. Ezt követően a lövedék 
mozgási sebességének gyors növekedé-
se következtében a lövedék mögötti tér 
nagysága a gázfejlődésnél gyorsabban 
növekszik és a nyomás csökkenni kezd. 

Második szakasz: 
Az állandó mennyiségű, erősen össze-

nyomott és felhevített gáz kitágulása, ez 
az időszak a lőportöltet elégésének befe-
jezésétől a lövedék csőből való kirepü-
lésének pillanatáig tart. A lövedék moz-
gási sebességének növekedése a fennálló 
nyomás és a gáz kitágulása következtében 
történik. A nyomás csökkenése a máso-
dik időszakban meglehetősen gyors és 
a torkolati nyomás kis értékű lesz, egyes 
fegyvereknél, különösen a rövid csövű-
eknél, mivel a lőportöltet a lövedék cső-
ből való kirepüléséig elég. 

Gázok utóhatásának időszaka:
A lőporgáz hatása a lövedékre a csőfu-

ratból való kirepülés után. A lövedék cső-
furatból való kirepülésétől kezdődik és 
a lövedékre gyakorolt gázhatás megszű-
nésével fejeződik be. A lövedék sebessé-
génél nagyobb sebességgel a csőfuratból 
kiáramló gázok egy bizonyos távolságig 
(néhány cm-től, m-ig) a repülő lövedék-
fenékre nyomást gyakorolnak és a löve-
dék sebességét mindaddig növelik, amíg 
a lövedékfenékre gyakorolt gáznyomás a 
légellenállással egyenlő lesz. A lövedék 
a legnagyobb sebességét ennek az idő-
szaknak a végén éri el. 

Tehát a cső torkolatánál kisebb, attól 
távolodva egy bizonyos pontig nagyobb 
a lövedék sebessége.

A lövés során a lőpor töltetet alko-
tó lőporszemek meggyulladása sem egy-
szerre történik meg. A lőporszemek nem 
egységesen égnek. 

A fegyvercső különböző pontjain 
más és más nyomás uralkodik. A lőpor-
szemek nagy sebességre gyorsulnak fel 
a fegyvercsőben  mindamellett, hogy a 
lövedék gyorsuló mozgással mozog, és 
alakváltozást szenved el a huzagolt cső-
ben történő mozgás során. A nehézsé-
gek ellenére a gyakorlat, a tervezés és 
a gyártás számára kielégítő pontosságú 
modell született a belballisztikai folya-
matok leírására.

A fegyvercső hossza jelentős mérték-
ben meghatározza a lövedék torkolati 
sebességének nagyságát is. 

A lövedéksebesség viszont meghatá-
rozza a lövedék torkolati energiáját: 

Pl. a fegyvercső 25%-os rövidítése 
a sebességet mintegy 8%-kal, ebből a 
lövedék csőtorkolati energiáját legalább 
15%-kal csökkenti ebben a belballisztikai 
tartományban. Természetesen, egy bizo-
nyos csőhossz elérése után már nem 
növekszik a lövedék sebessége.

A fegyvercsőben létrejövő gáznyo-
más fordítottan arányos a sebességgel. 
Minél hosszabb a fegyverünk csöve annál 
inkább csökken a benne lévő gáz nyomá-
sa. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy 
a fegyvercsőben lévő gáznyomás (bar), 
nem egyezik meg a lövedék energiájá-
val (J).

Az ábra szemlélteti a fegyvercső hosz-
szához viszonyítottan a csőben lévő gáz-
nyomás és a lövedék torkolati sebessé-
gének nagyságát. 

A diagram jól szemléltetik adott cső 
hossz esetében létrejövő lövedék sebes-
ség, számolható energia és a csőben kelet-
kező gáznyomás nagyságrendeket. 

Bogacskó József

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



5

Vadász Hírmondó

27. évfolyam  1. szám

vaddisznóK afriKai sertÉspestis (asp)
És KlassziKus sertÉspestis (Ksp) monitoringja
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A 2017. március 1-én kezdődött új 
vadászati évben is folytatni kell a megye 
vaddisznó állományának afrikai sertés-
pestis (ASP) és klasszikus sertéspestis 
(KSP) fertőzöttségre irányuló, monitor-
ing rendszerű laboratóriumi ellenőrző 
vizsgálatát, amely az emberi fogyasztás 
céljából elejtett vaddisznók meghatáro-
zott egyedszámára vonatkozik. 

Ezt kiegészíti a bármilyen beteg-
ség tünetei miatt kilőtt, az országúton 
elütött és az elhullva talált vaddisznók 
szerveiből végzett kötelező laboratóriu-
mi vizsgálat. 

Az Országos Főállatorvos 2/2017. 
számú határozata alapján az elhullott 
vaddisznók szerveinek ASP-re irányu-
ló laboratóriumi vizsgálatára 2017-ben 
kiemelt figyelmet kell fordítani.  A vadá-
szatra jogosultak részére a vizsgálatok 
térítésmentesek.

A NÉBIH külön rendelkezése alapján 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal területileg illetékes járási 
hivatalai a mintagyűjtésben érintett vadá-
szatra jogosult társaságok részére 2017. 
április folyamán közigazgatási határozat-
ban állapította meg az emberi fogyasztás 
céljából elejtett vaddisznókból kötelező-
en teljesítendő minimális mintavételek 
számát. 

Felhívjuk a vadá-
szatra jogosultak 
figyelmét arra, hogy 
az elejtett, az ország-
úton elütött, vagy az 
elhullva talált vad-
disznók ASP/KSP 
betegségekre irányu-
ló mintavételét a 
közigazgatási hatá-
rozat kézhezvétele 
előtt is végezzék.  A 
vér- és mandulamin-
ták, valamint a szerv-
minták gyűjtésének és leadásának rendje 
a korábbival azonos. 

A betegség behurcolásának megnöve-
kedett kockázata miatt a 2017/2018-as 
vadászati évben az országhatár 20 km-es 
övezetében lévő vadászterületek eseté-
ben több elejtett egyedből kell majd min-
tát venni, mint az előző vadászati évben.  

Tájékoztatjuk a vadásztársaságok 
vezetőit arról, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről szóló, több-
ször módosított 2008. évi XLVI. törvény 
63.§ (1) bekezdés ag) alpontja, továbbá a 
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet 11.§ 
(1) - (4) bekezdései és 5. számú melléklete 
értelmében a kötelező mintavétel elmu-
lasztása, vagy nem megfelelő számban 
való teljesítése élelmiszerlánc-felügyeleti 

bírság kiszabását vonja maga után. 

A fent említett monitoring program 
végrehajtása nem csak állat-egészség-
ügyi, hanem vadászati és vadgazdálko-
dási érdek is. Az állategészségügyi ható-
ság kéri és elvárja az érintett vadászatra 
jogosult társaságok hatékony együttmű-
ködését. 

Fenti felhívást a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Földhivatali Főosztá-
lya BOI/01/59-18/2017. iktatószámon 
adta ki Miskolcon 2017. március 31-én.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály

Március. Tavasz. Új életek kezdete. 
És mi mégis gyászolunk. Együtt a csa-
lád, a barátok, munkatársak, vadásztár-
sak. Tudtuk, hogy a betegséget legyőzni 
nem lehet, mégis fájdalommal vesszük 
tudomásul, hogy nem hallgathatjuk töb-
bet a vadásztörténeteket, nem kérhetünk 
tanácsot és segítséget!

ID. BŰDI SÁNDOR 1933-ban szü-
letett. Szerető családja, gyermekei után 
másik szerelme a vadászat volt. A  Haran-
god Völgye Vadásztársaság vadászmesteri 
tisztségét 25 éven keresztül töltötte be. 
A vadászat, vadgazdálkodás terén végzett 
munkájáért Nimród Éremmel jutalmaz-

ták. A Vadásztársaság hosszú éveken 
keresztül apróvad- fácántenyésztéssel, 
neveléssel, természetbe történő vissza-
telepítésével, vadásztatásával foglalko-
zott, mely tevékenységeknek Ő volt a 
legfőbb mozgatórugója.

Azon emberek közé tartozott, aki 
szeretett másoknak örömet szerezni, 
aki szívesen adott, segített. Még utol-
jára csak egyetlen kérésünk van hozzá: 
Amikor számunkra is véget ér a földi 
jólét, egy csodálatos kis parasztház 
szomszédságában lévő fácántelepen 
várjon ránk, melyet az égi vadászme-
zők ölelnek körbe…
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Külön öröm számunkra, hogy a máso-
dik helyezést elért csapatunk nagy múltú 
erdészeti iskolákat is megelőztek. Most 
is bizonyíthattuk, hogy nem hiába való 
az ifjúság nevelése, képzése. Az ország 
minden szegletéből 176 csapat, összesen 
több mint 500 középiskolás diák jelent-
kezett. A négy hónapon, hat elméleti 
és egy terepi fordulón keresztül zajló 
vetélkedő elsődleges célja az volt, hogy 
közelebb hozza a magyar fiatalokhoz 
az erdőket és az erdészek munkáját, a 
természet szeretetét és a gyakorlati kör-
nyezettudatosságot. 

A szervezők ezért is döntöttek úgy, 
hogy nem csak tárgyi nyereményekkel, 
hanem értékes szellemi tőkével, a fenn-
tartható jövőt szolgáló örökerdő-gaz-
dálkodás mélyebb megismertetésével is 
megajándékozzák a nyertes csapatokat. 
A legjobban teljesítő középiskolás csa-
patok szakvezetéssel Mexikó-pusztára, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. „erdőlaboratóriu-
mába” látogathattak, ahol a szakembe-
rek az örökerdő-gazdálkodás alapjait és 
kézzel fogható eredményeit mutatták be 
a jelenlévőknek.  

„Reménykeltő, hogy ilyen sok fia-
tal f igyel természeti környezetünkre, 
és vette a fáradságot, hogy közelebbi 
ismeretségbe kerüljön az erdőkkel. Kor-
szakunk nagy kihívása a klímaváltozás, 
amely nagy hatással van a természetre, 
különösen a hosszú életciklusú erdeink-
re. Erdeink fontos szerepe pedig éppen 
ebben áll: éppen gondozásukkal, erdő-
telepítéssel és fák ültetésével tehetjük 
a legtöbbet Földünk gyógyulásáért” – 
hangsúlyozta Ugron Ákos Gábor álla-
mi földekért felelős helyettes államtitkár.

A vetélkedő díjait a szakvezetés után 
Ugron Ákos Gábor állami földekért 
felelős helyettes államtitkár, Lomniczi 
Gergely, az Országos Erdészeti Egyesü-
let főtitkára és Békési János, a Hazai 
Erdész című TV-műsor szerkesztő pro-
ducere adta át.

Az első három helyezett csapat érté-
kes Mountex-utalványokkal és fejenként 
1 db éves A mi erdőnk magazin előfize-
téssel gazdagodott, a többiek pedig fejen-
ként 1 db éves A mi erdőnk magazin-elő-
fizetést nyertek. Az Országos Erdészeti 
Egyesület ezen túl két különdíjat, két 
kisebb túracsomagot osztott ki a legjobb 
túravideót készítő csapatoknak.

 „Fedezd fel az örökséged!” TOP 10 
csapat:

1. Favágók - 281 pont (Mosonmagyar-
óvári Kossuth Lajos Gimnázium)

2. Földes II. Északerdő Csapat - 276 
pont (Bóta István, Szmorad Gergő, 
Németh Dániel, Varga Balázs)

3. Árnikák - 270 pont (Pécsi Szakképzé-
si Centrum Mohácsi Radnóti Mik-
lós Szakképző Iskolája)

4. Venatus Nemorum - 255 pont (Buda-
pesti Gépészeti Szakképzési Cent-
rum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyel-
vű Műszaki Szakgimnázium)

5. Fa King - 254 pont (FM ASZK Mátra 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET „FEDEZD FEL AZ ÖRÖKSÉ
GED!” ORSZÁGOS ERDŐISMERETI VETÉLKEDŐT HIRDETETT KÖZÉP
ISKOLÁSOK RÉSZÉRE. MISKOLCON A FÖLDES FERENC GIMNÁZI
UM 2 CSAPATTAL NEVEZETT, MELYNEK TAGJAI IFJÚ NIMRÓDJAINK 
KÖZÜL KERÜLTEK KI.

Erdészeti, Mezőgazdasági, és Vadgaz-
dálkodási Szakképző Iskolája és Kol-
légiuma - Mátrafüred)

6. Erdőkerülők - 253 pont (Vásárhelyi 
Pál Közgazdasági Szakközépiskola/
Széchenyi István Gimnázium - Szol-
nok)

7. Szent Jánososok (1) és ÉSZAK-
ERDŐ - 249 pont (Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium - Edelény)

8. Erdőjárók - 246 pont (Batthyány 
Lajos Gimnázium - Nagykanizsa)

9. Megosztott:

 a. Erdőbe Menők - 245 pont (Hajagi 
Természetvédő és Szabadidő Egyesü-
let, Herend / a 3 csapattag a szom-
bathelyi Herman Ottó Szakképző 
Iskolába, a Veszprémi Szakképzési 
Centrum Ipari Szakgimnáziumába 
és a szintén veszprémi Lovassy Lász-
ló Gimnáziumba jár)

 
 b. Kossuth - Északerdő 4 - 245 pont 

(Kossuth Lajos Evangélikus Gimná-
zium - Miskolc)

 c.  Signum Team - 245 pont (Roth 
Gyula Erdészeti Faipari Szakképző 
Iskola - Sopron)   

Bótáné Batta Olga
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A 2016-os esztendő második felében 
az országos programokon való megje-
lenésünk erősítését tűztük ki célul. Ezt 
sikerült is legaktívabb tagjaink segítségé-
vel megoldani. 

Szeptember 10-én Ludasszálláson vol-
tunk Tóth Kálmán által szervezett évad-
nyitó ökomenikus istentiszteleten és az 
azt követő kulturális rendezvényeken. 
Farkas Lászlóné klubtagunk segítségével 
az utazást mikrobusszal oldottuk meg, 
így 5 fős csoportunk kísérő családtagok-
kal együtt képviselte a megyét. Kálmán 
bácsi az idén is kitett magáért a progra-
mok szervezésével és a vendéglátásban 
is. Ezúton köszönjük neki, hogy tíz éven 
keresztül megszervezte és szponzorálta 
ezt a nagyszabású rendezvényt. 

Október 22-én a Diana Klub Orszá-
gos Szakmai Konferenciájára utaztunk 
hárman Soponyára. A kétnapos ren-
dezvényen először a vadászati múzeu-
mot tekintettük meg, majd a vacsora 
után az országos és a megyei szerveze-
tek életéről, eredményeiről és nehézsé-
geiről tartottunk fórumot. A második 
napon a szakmai program lebonyolítá-
sára került sor. Ennek keretében Szollár 
András professzionális lőoktató tartott 
előadást „Biztonságosan, jó stílusban” 
címmel. Délután a balatonfűzfői lőtéren 
gyakorolhattunk kispuskával és sörétes 
fegyverrel. Mindannyiunknak hasznos 
volt ez az elméleti és gyakorlati képzés. 

Megyei programként decemberben 
17-én kapcsolatépítő kirándulást szer-
veztünk a Kassa környéki Dianák meg-
látogatására. Tóth Annamária szervezé-
sében találkoztunk a Kassa Vidéki Járási 
Kamara elnökével, Lippai Lajos úrral, 
Filipovszky János és Stark Péter kama-
rai tagokkal, feleségeikkel és a környéken 
élő vadászhölgyekkel. Közösen megte-
kintettük a Kelet-Szlovákiai Múzeum-
ban a „Kárpátok kincsei” című csodála-
tos kiállítást, majd a Dóm felé vettük az 
irányt. A csodaszép templomban Rákó-
czi fejedelem síremlékét is meglátogat-
tuk. A vendéglátóink köszöntője után 
közösen eldöntöttük, hogy a további-
akban szorosabbra fűzzük kapcsola-
tunkat, kölcsönösen fogjuk látogatni 
egymás rendezvényeit. Mindkét társa-
ság ajándékokkal készült a találkozásra, 
melynek átadása tovább emelte a hangu-
latot. A finom ebéd elfogyasztása köz-
ben sokat beszélgettünk, tapasztalatot 
cseréltünk az ottani és a hazai vadásza-
ti lehetőségekről, a vadászhölgyek tevé-
kenységeiről. Nagyokat nevettünk egy-
más vadásztörténetein. A tavaszi-nyári 
időszakra tervezzük, hogy mi is vendé-
gül látjuk kedves szlovák barátnőinket 
és a kamarai tisztségviselőket.

A Vadászati Kulturális Egyesület 2017. 
február 10-én tartotta az Észak – Magyar-
országi Régió tisztújító közgyűlését. Az a 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy Baló 

Attilánét a közgyűlés megválasztotta 5 
évre a Régió küldöttének.

A következő esemény, amelyen részt 
vettünk a XIV. Országos Diana Bál volt 
Debrecenben, március 4-én. Két vadász-
házaspár fogott össze és utazott el az 
Erdőspuszta Klubhotelben rendezett 
vígasságra. Az országos vezetőség és a 
debreceni vadászhölgyek közös szervezé-
sében, egy a Dianáktól már megszokott 
magas színvonalú és fergeteges hangu-
latú eseménynek lehettünk részesei.  A 
sok tombolatárgy mellett bel- és külföl-
di vadászati lehetőségek is szerepeltek a 
fődíjak között. A résztvevő klubtagok 
között egy külön sorsolás is volt, mely-
nek díját Tóth Kálmán ajánlotta fel. A 
24 részes vadászmotívumokkal díszített 
étkészletet a megyénket képviselő Baló 
Attiláné nyerte meg.

Terveink: A 2017-es esztendőben 
továbbra is tervezzük az országos progra-
mokon való minél nagyobb arányú rész-
vételt. A nemzetközi vadászhölgy prog-
ramokra is szeretnénk eljutni, további 
kapcsolatokat kiépíteni. Az idei megyei 
vadászati rendezvényeken gyermekfog-
lalkoztatókat tartunk majd, a Baskói 
Ifjúsági Vadásztáborban is aktívan részt 
fogunk venni. Terveink között szerepel a 
Diana Kupa koronglövő verseny ismételt 
megrendezése is, melyre szeretettel meg-
hívjuk a megye összes vadászhölgyét.

Baló Attiláné
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Megyénk természeti adottságai válto-
zatosak, megtalálhatók a hegy- és domb-
vidékek, folyóvölgyek és alföldi élőhe-
lyek. Művelési ág szerint is változatos a 
táj. Főként a hegyvidéken kiterjedt erdő-
ségek, dombvidéken mozaikos szerke-
zetben erdő- és mezőgazdasági terüle-
tek váltják egymást. Az alföldi részen a 
szántó területek dominálnak, de foltok-
ban erdő és vizes élőhelyek is fellelhetők.

A vadgazdálkodás adottságai a ter-
mészeti adottságokhoz hasonlóan vál-
tozatosak, a vadászható állatfajok teljes 
skálája biztosít vadászati lehetőséget. 
Gazdálkodási szempontból a jó, köze-
pes és gyenge élőhelyek egyaránt jelen-
tős területet képviselnek, a különbségek 
megmutatkoznak az egyes területek vad-
állományának minőségében is.

A 2016/2017. évi vadászidény a 10 
éves üzemtervi időszak utolsó éve volt. 
Az elmúlt években a vadgazdálkodási 
adatokat az előző évi adatokkal hasonlí-
tottam össze. Az üzemterv lejártával cél-
szerű megvizsgálni, hogy a 10 év alatt 
egyes vadfajok terítéke hogyan és milyen 
mértékben változott. Az adatok tükré-
ben minden új vadászatra jogosult a 20 
éves ciklusra hosszú távú vadgazdálko-
dási stratégiát alakíthat ki a tartamos, 
rentábilis gazdálkodás elérése érdekében.

A három vadgazdálkodási körzetben 
119 vadászatra jogosult gazdálkodott. 
A vadgazdálkodási jelentések alapján a 
vadgazdálkodási eredmények az alábbi-
ak szerint alakultak. A bázis (100 %) a 
2007/2008-as vadászati év.

GÍMSZARVAS:
A gímszarvas Magyarország legna-

gyobb testű kérődző vadfaja. Megyénk-
ben a tisztásokkal és rétekkel tarkított 
erdőkkel borított hegy- és dombvidék 
lakója (Bükk hg., Aggteleki-karszt, Cse-
rehát, Zemplén hg.). Újabban a Bodrog-
közi erdőkben is megjelent.

A legnemesebb vadfaj teríték adatai az 
elmúlt 10 évben folyamatos és nagyará-
nyú növekedést mutatott, több mint két-
szeresére növekedett az elejtett egyedek 
száma. (2007/2008-as évben összteríték 
1534 db, bika összesen 408 db, érmes 
összesen 104 db; 2011/2012-es évben 
összteríték 2067 db, bika összesen 536 
db, érmes összesen 114 db; 2016/2017-es 

évben összteríték 3176 db, bika összesen 
850 db, érmes összesen 217 db.)

A bikák trófea minősége közepes, egy-
ötöde kapott érmes minősítést. Arany-
érmes egyedek száma csekély, főként az 
Aggteleki-karsztvidéken és a Zempléni 
hegységben kerültek terítékre.

A 20 éves üzemi ciklus kedvez a 
szarvasgazdálkodásnak, hisz egyedei ter-
mészetes élőhelyen 16-18 évig élnek. A 
vadászatra jogosultaknak az elkövetkező 
két évtized alatt lesz ideje megvárni az 
egyedek golyóérettség elérését.

A trófea minőség javítása érdekében fon-
tos az élőhely fejlesztés (búvó és szaporodá-
si hely), a vadföld gazdálkodás. A minőség 
javítását szolgálja az állomány mennyisé-
gi szabályozása, a relatív sűrű állomány 
a minőséget negatív irányba befolyásol-
ja. Célszerű a populáció nagyságát a terü-
let eltartóképességéhez igazítani, ügyelve 
a kor és ivararány megtartására. Az állo-
mánycsökkentés a nőivarú egyedek foko-
zott hasznosításával érhető el. A bikák selej-
tezését fiatal korban ajánlatos végezni.

DÁMSZARVAS:
A dámvadat az utolsó jégkorszak 

szorította ki Európából, telepítés útján 
került újból vissza valamikori élőhelyére, 
így hazánkba is. A dámszarvas a gímszar-
vashoz hasonlít, de annál kisebb, zömö-
kebb testfelépítésű szarvasféle.

Alárendelt szerepet játszik a megye 
vadgazdálkodásában, nem jelentős vad-
faj. Szabad területen kisebb számban a 
Taktaközben a Tisza menti galériaerdők-
ben lelhető fel, egy részük a szomszé-
dos megye területéről migrál át. Terítéke 
csekély számú, trófea minősége gyenge.

(2007/2008-as évben összteríték 35 
db, bika összesen 11 db, érmes összesen 
7 db; 2011/2012-es évben összteríték 28 
db, bika összesen 6 db, érmes összesen 
1 db; 2016/2017-es évben összteríték 22 
db, bika összesen 10 db, érmes össze-
sen 3 db.)

ŐZ:
Hazánkban a szarvasfélék közül az őz 

a legkisebb termetű vadfaj. Megyénk tel-
jes területén előfordul. Korábban inkább 
a domb- és hegyvidéki területeken éltek 
nagyobb állományai, az alföldi területe-
ken a jelenlegi populáció nagyságot az 
1970-es években érte el.

Vadgazdálkodási szempontból egyed-
száma és teríték nagysága szerint az egyik 
legjelentősebb nagyvadunk. Terítéke 
több mint 40%-os növekedést mutat. 
(2007/2008-as évben összteríték 4860 
db, bak összesen 1599 db, érmes összesen 
66 db; 2011/2012-es évben összteríték 
5510 db, bak összesen 1957 db, érmes 
összesen 73 db; 2016/2017-es évben 
összteríték 6830 db, bak összesen 2437 
db, érmes összesen 148 db.)

A bakok trófea minősége nagyon gyen-
ge, átlagosan csak öt százaléka kapott 
érmes minősítést. Főként a hegyvidéki 
területekről származó példányok a leg-
gyengébbek. A Tiszamenti átmeneti vad-
gazdálkodási körzetből származnak az 
aranyérmes példányok. Az őzgazdálko-
dásra is ugyanaz mondható el mint a 
szarvasgazdálkodásra azzal a különbség-
gel, hogy az őz életciklusa lényegesen 
rövidebb.

MUFLON:
A Kárpát medencébe a XIX. sz. második 

felében vadászati célból telepítették be. Ere-
deti vad muflonállomány csak Szardínián 
és Korzikán élt. Jelentős muflon állomány 
szigetszerűen megtalálható a Bükk- és a 
Zempléni-hegységben, ami minőségileg 
nem a legjobb. Az utóbbi években teríté-
ke kismértékben növekedett. (2007/2008-
as évben összteríték 514 db, kos összesen 
130 db, érmes összesen 27 db; 2011/2012-
es évben összteríték 560 db, kos összesen 
128 db, érmes összesen 9 db; 2016/2017-
es évben összteríték 550 db, kos összesen 
146 db, érmes összesen 22 db.)

Terítéknagysága miatt közepes vad-
gazdálkodási jelentőséggel bír, bár a bér-
vadászok részéről egyre növekvő kereslet 
figyelhető meg iránta.

Az új predátor fajok (farkas, hiúz) 
megjelenése - melyeknek élőhelye egybe-
esik a muflonéval – a jövőben a popu-
láció nagyságára várhatóan kedvezőtle-
nül fog hatni.

VADDISZNÓ:
A vadászok között legnagyobb nép-

szerűségnek örvendő vadfaj mennyiségi 
és minőségi paramétereinek vonatkozá-
sában megyénk előkelő helyet foglal el 
országos viszonylatban.

A megye vaddisznóállománya roha-
mosan emelkedő tendenciát mutat, az 
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elmúlt 10 évben közel duplájára emel-
kedett a teríték nagysága, habár a tavalyi 
évben némi csökkenés tapasztalható. A 
2014. és 2015. év terítéke meghaladta a 
tizenhatezres egyedszámot.

(2007/2008-as évben összteríték 8455 
db, kan összesen 1360 db, érmes összesen 
136 db; 2011/2012-es évben összteríték 
11697 db, kan összesen 2017 db, érmes 
összesen 214 db; 2016/2017-es évben 
összteríték 14055 db, kan összesen 2210 
db, érmes összesen 163 db.)

A bemutatott trófeák (16 cm felett 
kötelező) több mint a fele érmes ered-
ményt ért el. A legszebb agyarak az Agg-
teleki-karszt és a Zempléni hegységben 
kerültek elejtésre.

Sajnos a vaddisznó jelenléte állandó-
sult a Tiszamenti átmeneti vadgazdál-
kodási körzetben is, ahol a jellemzően 
apróvadas területeken vadgazdálkodási 
szempontból nem kívánatos a jelenlé-
tük, állományuk drasztikus visszaszorí-
tása feltétlenül indokolt.

APRÓVADGAZDÁLKODÁS:
Az apróvad (mezei nyúl, fácán) állo-

mányait elsősorban az időjárás, valamint 
a mezőgazdaságilag művelt területek 
mennyisége és minősége, az alkalmazott 
agrotechnika határozza meg, ezért a terí-
tékük rapszodikusan változik, de hosszú-
távon a populációk nagyságában erőteljes 
csökkenés figyelhető meg. A fácán hasz-
nosítási mutatóit a nagyszámú kibocsáj-
tás (a teríték közel 40 %-a nevelt fácán) 
sem tudta javítani. 2007/2008-as évben 
összteríték 12206 db, 2011/2012-es évben 
összteríték 9396 db, 2016/2017-es évben 
összteríték 8022 db. A csökkenéshez még 
hozzájárul, hogy sok helyen a ragadozó 
gazdálkodás alacsony színvonalú, a róka 
és a borz egyedszáma jelentősen megnőtt. 
Nehezíti a helyzetet az új predátor faj - 
a vadászható aranysakál – megjelenése, 
de jelentősen növekedett a védett szár-
nyas ragadozók száma is. Elgondolkod-
tató tény, hogy az apróvad csökkenésé-
vel párhuzamosan a Tiszamenti átmeneti 
körzetben – mely jellemzően apróvadas 
terület - elejtett vaddisznók mennyisége 
nagymértékben növekedett.

Megyénkben a mezei nyúl az összefüg-
gő erdőtömbök belsejét kivéve kisebb-
nagyobb állománysűrűséggel minden-
ütt előfordul, nagyobb egyedszámmal a 
mezőgazdasági területeken találkozunk. 
A nagytáblák nem jelentenek élőhelyet 
számára, főként a kukorica és a napra-
forgó kultúrákat kerüli. A nyár derekán 
az aratás után óriási területeken néhány 

nap alatt táplálékhiány lép fel, a nyulak 
populációja ekkor rendre összeomlik. 
Az egyedszám vesztés megelőzhető ara-
tás idején lédús táplálék kihelyezésével.

A mezei nyúl az élőhely fejlesztésre 
állomány növekedéssel gyorsan tud rea-
gálni. A törzsállomány védelme érdeké-
ben a kései (december) vadászatot cél-
szerű kerülni, legeredményesebb az 
októberi vadászat. 2007/2008-as évben 
összteríték 3063 db, 2011/2012-es évben 
összteríték 2742 db, 2016/2017-es évben 
összteríték 1744 db.

A fácángazdálkodás eredményeinek 
növelése érdekében optimális élőhely 
(fészkelő és búvóhely) kialakítása szük-
séges. A legfontosabb élőhelyek a válto-
zatos, fás-cserjés táj, vízparti növényzet, 
szőlők és gyümölcsösök, gyepek, ártéri 
erdők. A fácán a fás vegetációval fedett 
élőhelyeket részesíti előnyben fészkelés-
re, felgallyazásra, de fő táplálkozási for-
rása a mezőgazdasági területeken lévő 
vetések, tarlók szegélyterületei. A vadgaz-
dálkodó érdeke a mezőgazdálkodókkal 
történő együttműködés a szegélygazdál-
kodás minél nagyobb mérvű kiterjeszté-
se érdekében.

A fogoly megyénkből gyakorlatilag 
eltűnt, terítéke nincs.

VÍZIVAD, RAGADOZÓK ÉS 
EGYÉB VADÁSZHATÓ FAJOK:

A víziszárnyas fajok közül csak a 
tőkésréce bír nagyobb jelentőséggel. Az 
elmúlt vadászati ciklusban a teríték meny-
nyisége szintén jelentősen csökkent.

Ragadozók közül vadgazdálkodási 
szempontból a róka a legjelentősebb. 
A teríték adatok évente nagy eltérést 
nem mutatnak, de tapasztalatok szerint a 
populáció növekvő tendenciát mutat. Az 
apróvadas területeken a ragadozógazdál-
kodás kiemelt feladat, mely hozzásegít 

a fácán és a mezei nyúl állományainak 
növekedési pályára történő állításában.

Az aranysakál megjelent megyénkben 
és a kedvező életfeltételek a terjeszkedését 
segítik. A Tisza folyótól folyóvölgyeken 
mint ökológiai folyosókon a populáci-
ója északi irányba terjed, jelentős kárt 
okozva a vadgazdálkodóknak.

Az egyéb vadászható fajok közül a 
balkáni gerle a legjelentősebb, terítéke 
szintén csökken.

Nem őshonos vadfajokkal (mosó-
medve, nyestkutya) a vadászok csak igen 
ritkán találkoztak.

VADKÁR:
A magas csülkösvad állomány jelen-

tős vadkárt okoz. Az elmúlt üzemi terv-
időszakban duplájára nőtt a kifizetett 
vadkár mértéke. A vad okozta kár min-
den évben jelentős feszültséget eredmé-
nyez a mező- és erdőgazdálkodók, vala-
mint a vadgazdálkodók között.

A gímszarvas értékelésében leírta-
kon túl a vadkár mértékének csökke-
nése érdekében is szükséges a nagyvad 
populáció létszámának csökkentése. Az 
eredményes gazdálkodást nagymérték-
ben befolyásolja a vadkár összegének ará-
nya a költségvetésben.

Törekedni kell az erdő- és mezőgazdál-
kodókkal való mind szorosabb együtt-
működésre a vadkár megelőzésében (Pl: 
helyes vetésszerkezet, védőtávolság alkal-
mazása, stb.). A vad opportunista, így 
a vadászatra jogosult elterelő etetéssel, 
vadföld gazdálkodással a vadat jelentős 
mértékben távol tudja tartani a mező-
gazdasági területektől. A legkritikusabb 
időszakban (vetés és a betakarítást meg-
előző időszak) a jogosult a földhaszná-
lóval karöltve, együttes erővel előzhe-
ti meg a vadkár elviselhető mérték fölé 
történő emelkedését.

Berta Béla

Év
Mg-i vadkár 

e Ft
Mg-i

vadkár %
Erdei vad-
kár e Ft

Erdei vad-
kár %

Össz. vad-
kár e Ft

Össz. vad-
kár %

2007/2008 43 234 100 10 362 100 53 596 100

2008/2009 33 841 78 7 012 68 40 853 76

2009/2010 35 493 82 2 975 29 38 468 72

2010/2011 49 666 115 13 126 127 62 792 117

2011/2012 42 495 98 26 490 256 68 985 129

2012/2013 81 070 188 14 852 143 95 922 179

2013/2014 95 878 222 10 524 102 106 402 199

2014/2015 81 920 189 8 469 82 90 389 169

2015/2016 86 922 201 19 673 190 106 595 199

2016/2017 70 957 164 6 258 60 77 215 144

Vadkár adatok:
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A Vadászszövetség tagszervezetei 
részére a havi rendszeres Hírlevelében 
folyamatosan továbbította a vadgazdál-
kodók részére a hivatásos szakszemély-
zettel kapcsolatos teendőket.

Mindettől függetlenül a rendőrség 
és a vadászati hatóság jelzése szerint 
jónéhány vadásztársaságnál még nem 
történt meg a vadőrök nyilvántartásba 
vétele, adminisztrálása.

Az alábbiakban segítségképpen 
ezért összefoglaljuk a teendőket:

Rendészeti nyilvántartás
*  Amennyiben a vadászatra jogosult 

– munkáltató – neve és az általa fog-
lalkoztatott hivatásos vadász szemé-
lyében változás nem történik, úgy a 
vadásztársaságnak a rendőrség felé 
teendője nincs.

*  Ha a munkáltató neve változik, de az 
általa foglalkoztatott hivatásos vadász 
személyében változás nem történik, 
abban az esetben az igazolvány cseré-
jét kell kezdeményezni, mivel az tar-
talmazza a munkáltató nevét. (Levele-
zési cím: 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 
32. sz. Pf.:161. 

 Ügyintézés helye: Miskolc, Szeles 
u. 73. (személyes benyújtás esetén) 
Tel.:(46) 514-500 / 72-41, 72-42-es 
mellékek. Fax.: (46) 514-500 / 71-44 
Ügyfélfogadási idő: Kedd - Szerda de. 
08.00-12.00 du. 13.00-15.00.

 A szolgálati igazolvány cseréje díjkö-
teles, 3250 Ft.

 A kérelem formanyomtatvány a rend-
őrség honlapjáról letölthető: A nyom-
tatvány a www.police.hu oldalon / 
ügyintézés / nyomtatványok / ren-
dészeti feladatokat ellátó személyek 
/ kérelem …. / fülre kattintva érhe-
tő el. A kérelmeket postai úton, vagy 
személyesen lehet benyújtani. 

*  Amennyiben a vadásztársaság, vagy 
földtulajdonosi vadászati közösség 
jogutód nélkül megszűnik, az általa 
foglalkoztatott hivatásos vadász szol-
gálati igazolványának és jelvényének 
visszavonását kell kezdeményezni. 

 Ebben az esetben, a munkáltató köte-
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les a szolgálati igazolványt és a szol-
gálati jelvényt bevonni és azokat a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Igazgatásrendészeti Osztályá-
nak – a jogviszony megszüntetésére 
vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg 
– megküldeni.

*  Ha új társaság alakul és hivatásos 
vadászt alkalmaz, részére új szol-
gálati igazolvány és jelvény kiváltá-
sa szükséges. Ha a hivatásos vadász 
korábban már rendelkezett szolgála-
ti igazolvánnyal és jelvénnyel, de az 
bevonásra került akkor is új igazol-
ványt és jelvényt kell kérelmezni. (ügy-
intézés helye valamint kérelem nyom-
tatvány elérhetősége: előzőekben)

 A szolgálati igazolvány és szolgálati 
jelvény kiadására irányuló eljárás díj-
köteles, első igazolvány: 4000Ft, jel-
vény kiadása: 2100Ft.

*  A hivatásos vadásznak – mint ren-
dészeti feladatokat ellátó személynek 
– képzésen kell részt vennie és vizs-
gát kell tennie (csak azokra a hivatá-
sos vadászokra vonatkozik, akik nem 
rendelkeznek még vizsgával!). Ha a 
hivatásos vadász korábban már részt 
vett a képzésen és sikeres vizsgát tett, 
amelyről tanúsítvánnyal rendelkezik, 
az érvényes, tehát azon újból nem kell 
részt vennie. Képzés helye: Miskol-
ci Rendészeti Szakközépiskola, 3526 
Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Tel: 
(46)412-060.

Vadászati hatósági nyilvántartás:
Minden hivatásos vadásznak (ha nem 
változott a terület, a munkáltató és 
a munkavállaló személye, akkor is!) 
az új üzemtervi időszakra tekintettel a 

vadászati hatóságnál is be kell jelentkez-
nie nyilvántartásba vételre illetve esküté-
telre. A hivatásos vadászok ekkor kapják 
meg az új szolgálati naplókat is, amely 
feltétele a munkavégzésüknek!

Mindehhez – előzetes időpont
egyez tetést követően - az alábbiakra 
van szükség:
-  kérelem a nyilvántartásba vételhez
-  kérelemre indult hatósági eljárás miatt 

10.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási 
díj befizetése

-  munkaszerződés (teljes munkaidős)
-  munkaköri leírás
-  iskolai bizonyítvány fénymásolata
-  rendészeti vizsgabizonyítvány fény-

másolata
-  fegyvertartási engedély személyes ada-

tokat tartalmazó oldalának fénymá-
solata

-  vadászjegy fénymásolata
-  személyi igazolvány fénymásolata
-  szolgálati jelvény és igazolvány bemu-

tatása
-  egyenruha és szolgálati felszerelések 

bemutatása + számlák 

Foglalkoztatáshoz szükséges:
  Munkaszerződés megkötése
-  A foglalkoztatott biztosított beje

lentése a NAVhoz – 17T1041. sz. 
nyomtatványon (személyi adatokon 
kívül a végzettséget igazoló bizonyít-
ványok adatait is be kell jelenteni). 
Határidő: legkésőbb a biztosítási jog-
viszony első napján.

-  Munkaköri leírás átadása a hiva-
tásos vadász részére.

Juttatások: Bruttó munkabér – 
minimum a garantált bérminimum, 
mely középfokú végzettséget igénylő 
munkakörben, 8 órára: 161.000 Ft/hó 
(ebből - kedvezmények nélkül - számí-
tott nettó bér: 107.065 Ft/hó).

Adómentes juttatások
-  Saját személygépjármű hivatali célú 

használata: adómentes a kiküldetési 
rendelvény alapján megtett kilométer 
(távolság) norma szerinti üzemanyag-
költsége és kilométerenként 9-15 Ft 
közötti, egyéb költségek fedezetére 
szolgáló összeg.

hivatásos vadász info
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-  Vadászjegy: alapdíjas felelősségbizto-
sítással jelenleg évi 15 eFt 

-  Egyenruha, felszerelés: a vadászatra 
jogosult az alkalmazásában álló hiva-
tásos vadász részére a Vtv. hatályos 
végrehajtási rendeletében meghatáro-
zott egyenruhát, felszerelést köteles 
biztosítani. 

Adható, kedvezményes adózású, 
béren kívüli juttatások
-  az éves keretösszeget meg nem haladó-

an adott pénzösszeg (évi 100 eFt) és
-  a SZÉP Kártya egyes alszámláira - 450 

eFt-os keretösszeg - (szálláshely 225 
eFt, vendéglátás 150 eFt, szabadidő 
75 eFt) adott juttatás 
[A béren kívüli juttatások értékének 

1,18 szorosa után kell a munkáltatónak 
(kifizetőnek) 15 % személyi jövedelem-

adót és 14 % egészségügyi hozzájárulást 
fizetnie. (34,22 %)]

Az éves 100 eFt-os pénzösszeg kiad-
ható egyben (előre vagy utólag), illetőleg 
havi elosztásban (8.333 Ft/hó) is. Az 
egyösszegű kifizetésnél figyelni kell arra, 
hogy amennyiben a munkavállaló évköz-
ben leszámol, a munkáltatónak ezen kifi-
zetés miatt önrevíziót kell végrehajtania, 
mert csak az éves arányos összeg tartozik 
a kedvezményes adózás alá. Az arányos 
részt meghaladó összeg bérként adózik.

Foglalkoztatást terhelő egyéb költ
ségek:

A bruttó munkabér után fizetendő 
szociális hozzájárulási adó, 22 %, mely 
kedvezmények nélkül, a garantált bér-
minimum után 35.420 Ft (161 eFt x 22 
%) havonta.

Bérfizetést terhelő adók
A bérfizetés kapcsán jelentkező adókat 
ezer forintra kerekített összegben kell az 
adóhatósághoz átutalni, hiszen a beval-
lás is ezer forintban történik. Fenti ada-
tok alapján egy fő hivatásos vadász brut-
tó munkabére (161 eFt) után havonta az 
adóhatóság felé utalandó adók összesí-
tetten (a munkavállalótól levont és a 
vadászatra jogosultat terhelő is) a követ-
kezők: NAV Szociális hozzájárulási adó 
36 eFt; NAV SZJA (levont) 24 eFt; NAV 
Nyugdíjbiztosítási Alap (levont) 16 eFt; 
NAV Egészségbizt. és munkaerő-piaci 
járulék (levont) 13 eFt, összesen: 89e 
Ft/hó.

Tóth Á. Dénes

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

Csontos Béla (telkiBánya) 30/854-73-91 • erdős tamás (répáshuta) 20/926-10-86
kaCzúr andrás (tolCsva) 30/263-55-08 • kosztra CsaBa (edelény) 20/512-6515
leskó tiBor (miskolC) 30/922-4042 • mihók istván (sárospatak) 70/772-7481

monostori Balázs (nagyBarCa) 30/699-3418 • németh szaBolCs (méra) 20/3162-522
ruszinkoviCs FerenC (Felsővadász) 70/261-40-21 • szaBó ádám (szögliget) 30/986-2556

szaBon gáBor (Bánhorváti) 30/9955-095

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

A végeredmény június 24én, 
SátoraljaújhelySzéphalomban a 
Megyei Vadásznapon kerül kihirde
tésre.

Verseny időpontok: 
-  május 13. Pálháza, Koplalói lőtér
-  május 27. Szerencs, Levente lőtér
-  június 3. Hercegkút, Zempléni 

Koronglőtér
-  június 10. Nagybarca, Lezák lőtér

Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászka-
marai tagoknak 3000 Ft, további indu-
lóknak 4000 Ft. A nevezési díj a hely-
színen fizetendő.

Bővebb info: Rimaszécsi László 
30/339-0671

megyei Koronglövő BajnoKság
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Összeakadt őzagancsokra 
akadt a tisza partján pokornyi 
LászLó és feLesége kutyasétáL-
tatás kÖzben. a gerincekkeL 
együtt Lévő koponyák az avar-
ban feküdtek szétszedhetetLen 
áLLapotban.
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Kinőtte korábbi helyszínét a megyei 
vadászbál, így idén – továbbra is Mis-
kolctapolcán – a strandfürdő területén 
lévő Panoráma Étteremben várták a szó-
rakozni vágyókat a mulatságra. 

A népes, szinte már törzsvendégnek 
számító vendégsereg, a megnyitó előtt – 
melyen Kriston Nándor és Dr. Székely 
László elnökurak köszöntötték a részt-
vevőket - a vadászhimnuszt hallgathatta 
meg, majd ezt követően, még a vacsora 
előtt a Bükki Kürtösök szórakoztatták 
a vendégeket.

A minden igényt kielégítő, fenséges 
svédasztalos vacsorakínálatot követően 
Varga Feri és Balásy Betty, a magyar pop-
duó szórakoztatta a táncolni és énekel-
ni vágyókat.

Akik emelett más programra is kíván-
csiak voltak, érdeklődve tekinthették 
meg ifj. Bóta István fotókiállítását, vala-
mint a trófeabemutatóval is tarkított kul-
turális témájú színes tárlatot.

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

elfogyasztása után hajnalig tartó tánc és 
mulatság következett.

Tóth Á. Dénes
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A Vadászati és a Vadászkamarai törvény 
módosítása jelentős, mindenképpen 
pozitív változásokat hozott az Országos 
Magyar Vadászkamara számára, melyek 
meghatározzák a szervezet, és közvetve a 
vadgazdálkodók jövőbeni működését is.

Az utóbbi jogszabály változásának 
köszönhetően visszaállt a kötelező 
vadászkamarai tagság a sportvadászok 
számára is, ami lehetőséget biztosít az eti-
kus magatartás megerősítésére. Emellett a 
jogszabályok szerint 2017. március 1-jétől 
az OMVK feladatai közé tartozik a kül
földi vadászok engedélyeinek kiadása, 
illetve az ebből és – 2017. január 1-jétől – 
a vadászjegyekből befolyó összegek 100%-
a is az érdekképviseletnél marad. 

Ez stabil pénzügyi alapot biztosít a 
korábbinál is hatékonyabb munkához, 
melyhez az országos küldöttgyűlés ápri-
lis 20-ai ülésén el is fogadta azon előter-
jesztéseket, amelyek radikális változásokat 
hoznak a szervezet munkájában és műkö-
désében. 

Ezek közül a legkiemelkedőbb az, hogy 
ősztől megkezdi működését a Vadgazdál
kodási Alap és megvalósulhat a megyei 
Területi Szervezetek feladatarányos finan-
szírozása. 

A vadgazdálkodási alap már korábban 
is, - 8-10 évvel ezelőtt - működött az agrár-
tárca égisze alatt, amely most újra létre-
hozásra kerül a Vadászkamara kezelésében. 
Az alapba 2017-ben 200-250 millió, míg a 
vadászjegy FM által tervezett 10-ről 20eFt-
ra történő emelésével 2018-tól évente 600-
650 millió forint kerülhet. 

A küldöttgyűlésen elfogadottak sze-
rint az országos Elnökség által minden 
évben meghatározott célokra a jogosul-
tak a saját megyéjükben, az OMVK Terü-
leti Szervezetéhez adnák be a pályázata-
ikat, és az elbírálás is helyben történne, 
majd a megyei vezetőség jóváhagyásával 
kerülne a központba. Az Országos Vad-
gazdálkodási Bizottság ellenőrizné a for-
mai követelmények meglétét, illetve ha a 
beérkezett pályázatokban igényelt össze-
gek meghaladnák a rendelkezésre álló kere-
tet, rangsorolná azokat. 

A pályázati rendszer szigorú kontroll-
mechanizmust, jelentős külső-, terepi mun-
kát is tartalmaz, amelyet a gyakorlatban 
a megyei apparátusok működtetnének, és 
csak a pályázatban vállalt feladatok nem 

teljesülése esetén kerülne az ügy a Felügye-
lő Bizottsághoz, majd az Országos Elnök-
séghez. A céltól eltérő forrásfelhasználást 
az alap működését rögzítő szabályzatban 
foglaltak szerint kellene szankcionálni. 

A tervek szerint a rendszer szeptember 
végére véglegesülhet, így október-decem-
ber között a megyékhez beérkezhetnének 
az első pályázati anyagok. 

Évek óta visszatérő téma a megyei Terü-
leti Szervezetek feladatarányos finan
szírozási rendszerének bevezetése is, 
amely a megyék működése és gazdálkodása 
közötti kirívó egyenlőtlenségeket hivatott 
kiigazítani. A megyéknél maradó bevéte-
lek hatására biztosított lenne a korábbi-
nál nagyobb, önálló költségvetés, amely 
fedezné a működést, beleértve az előző-
ekben is említett megnövekedett felada-
tokhoz kötődő többletköltségeket és az 
eddig is megszervezett programokat, ren-
dezvényeket. A rendszerben az is szem-
pont, hogy elkerülhető legyen a fölösleges 
pénzmozgás. Emellett javasolt egy bérkor-
rekció a Területi Szervezetek apparátusa 
számára, valamint a tisztségviselők tiszte-

letdíjának rendezése is. Emellett lehető-
ség adódik a színvonalas munkavégzéshez 
szükséges eszközök beszerzésére.

A küldöttgyűlésen elfogadták azt is, 
hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond 
Vadászati Múzeum üzemeltetését záros 
határidőn belül az OMVK veheti át, és 2018-
tól plasztikkártya formátumú vadászjegy 
válthatja fel a papír alapút. Emellett a 2021-
es Vadászati Világkiállításig a magyar vadá-
szati érdekképviseletek élő partneri kapcso-
latot alakítanak ki a környező országok 
társszervezeteivel, hogy ezzel is segítsék az 
eseménysorozat gördülékeny szervezését.

Az érdekképviselet feladata, hogy 2021-
re olyan centrumot alakítson ki Hatvan-
ban, amely az ifjúságot célzó „Ismerd meg 
a vadászokat!” program központja lehet, 
és emellett pedig az országos természetis-
mereti és vadászati múzeumok hálózatát 
is összefogja majd. Amennyiben a későb-
biekben az Elnökség támogatja, a múze-
umba költözhet az OMVK központja is.

OMVK

Külföldi vadászati engedÉly
A módosított vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati 

engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján 2017. március 
1-jétől az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete állítja ki.

Az engedélykiváltás menete a korábbi alapokon nyugszik, de van benne 
néhány változás:

-  Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati enge-
dély iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei 
Kamarához. 

-  A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet 
eljuttatni a megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a 
bérvadászati szerződést, vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászat-
szervező az igénylő, akkor a vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is.

-  A korábbi gyakorlattal ellentétben az engedély nem hónapokra, hanem 30 
napos időszakokra váltható ki (a legrövidebb időtartam 30 nap). Természe-
tesen továbbra is lehetőség van az éves (365 napos) engedély kiváltására is.

-  A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező 
iroda által aláírva és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati enge-
dély nem adható ki!

-  30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati enge-
dély: 100 000 Ft

-  Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 napon-
ként 1000 Ft; 6- 12 hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-bizto-
sítás és a vadászati engedély a kiadás pillanatától érvényes.

-  Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben.



14

Vadász Hírmondó

27. évfolyam  1. szám

„erdei őzBaK” vadászata
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HOGYAN IS MŰKÖDIK, 
MŰKÖDHET AZ ŐZBAK VADÁ
SZATA HEGYVIDÉKI (ERDEI) 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT? 

Azt már most le szeretném szögez-
ni, hogy szerintem „tömény” erdei őzről 
nemigen van értelme beszélni, hisz igen-
csak kevés az olyan vadászterület Magyar-
országon, amely kizárólag egybefüggő 
erdő lenne, sehol egy erdei tisztás, kaszá-
ló, legelő, mezőgazdaság, gyümölcsös. 

Talán, egy-egy állami erdészet üzemi 
területein találkozhatunk nagyobb, több 
ezer hektáros egybefüggő erdőkkel, de 
ezekben is – a fokozatos felújítóvágásos 
üzemmódnak köszönhetően – találha-
tunk több-kevesebb bontott, végvágott 
erdőrészt, ahol az őz megtalálhatja a 
maga táplálkozó területét. 

De nézzünk csak körül ezeken a terü-
leteken! Az előző bekezdés végén már 
el is értem oda, hogy az őz táplálko-
zás szempontjából előnyben részesíti az 
erdei tisztásokat, vágásokat, erdőszegé-
lyek mentén levő kaszálókat, mezőgazda-
sági kultúrákat (hogy mit milyen arány-
ban, és milyen szívesen fogyaszt, abba 
most nem szeretnék belemenni), így egy-
értelmű, hogy vadászataink során eze-
ken a részeken kell tüzetesebben körül-
néznünk. 

Április második felében, május elején 
még javában tarthat a territórium fogla-
lás, ilyenkor sokat mozog a bak, napjá-
ban akár többször is végigjárja birtokát. 
Júniusban, július elején sokszor az lehet 
az érzésünk, hogy eltűnt az őz a terü-
letről, főleg a bakokkal alig lehet talál-
kozni, a territoriális alakoskodások már 
lezajlottak, üzekedés még nincs, így amo-
lyan két vihar közötti csend van ebben 
a szűk két hónapban. Aztán július vége 
környékén megváltozik minden, hirte-
len mindenhol őzet, rohangáló bakokat 
látunk, ilyenkor bukkannak elő a régen 
keresett, vagy soha nem látott különle-
gességek, majd augusztus közepén szin-
tén „eltűnnek” a bakjaink, hogy aztán 
majd amikor már bőgő bika után oso-
nunk a vendéggel, akkor álljanak elénk 
legközelebb.

Vadászati módokat tekintve túl sok 
választási lehetőségünk nincs, a barká-
csolást a legtöbb helyen a terepviszonyok 
nem engedik, így maradt a cserkelés és 
a lesvadászat. Személyes gyakorlatom, 
hogy délután inkább a lesvadászatot, 
hajnalban pedig a cserkelést részesítem 
előnyben, bár ugyanolyan jó egy dél-
utáni séta folyamán meglátogatni két-
három vágást, mint hajnalban felülni 
egy erdőszéli lucerna mellé és megvár-
ni, hogy az első napsugarak előcsalo-
gassák az őzeket. Apropó napsugarak! 
Talán egyik nagyvadfajunk sem szereti 
annyira a kora reggeli- és a késő délutáni 
napsütést, mint az őz. Ha délután volt 
egy nyári zivatar, neagyisten’ több napos 
eső után látszik előbújni késődélutánra a 
nap, akkor igyekezzünk is kifelé a terü-
letre valami nyugati- délnyugati fekvé-
sű vágás- rét- legelő mellé, merthogy a 
környék (persze csak a közeli „környék”, 
mondjuk úgy egy „őzterritóriumnyi”) 
összes őze ott fog legelészve szárítkoz-
ni még bőven napnyugta előtt, abban 
szinte biztosak lehetünk. De ugyanez a 

helyzet hajnalban is, egy kelet- délkeleti 
fekvésű vágásban ritka az olyan reggel, 
ahol az első napsugarakkal együtt nem 
jelenik meg néhány őz is.

Ha valami különlegességet keresnénk, 
akkor érdemes körülnéznünk a szőlőhe-
gyen, bekerített gyümölcsösök, erdősí-
tések környékén, ugyanis ezen helyeken 
több esély van arra, hogy egy-egy barká-
ban torzult, esetleg agancstősérült bak-
kal találkozzunk.

Egy kalappal mindenkinek a tavaszi 
bakozáshoz!

Juhász Ferenc

VADÁSZKUTYA VADÁSZATI
ALKALMASSÁG VIZSGA (VAV)

2017. JÚNIUS 3. ONGA

Bővebb info:
Éles Tibor 70/337-3898
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aKtualitásoK Borsod-aBaúj-zemplÉn megyÉBen 
a veszettsÉggel KapcsolatBan
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VESZETTSÉGBEN PUSZTULT EL 
EGY KECSKE ÉS GIDÁJA A BOR
SODABAÚJZEMPLÉN MEGYEI 
BEKECSEN EZ ÉV MÁRCIUSÁ
BAN.

A veszettség az egyik legveszélyesebb 
zoonózis, azaz állatról emberre terjedő 
betegség, ezért a hatóság ezúton is és 
ismételten felhívja a figyelmet a meg-
előzést szolgáló vakcinázás és a vadál-
latokkal szembeni körültekintő viselke-
dés fontosságára. 

A veszettség vírusára a vadon élő és 
házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, 
de vakcinázással a betegség megelőzhe-
tő. A kutyák védőoltása kötelező, illet-
ve ajánlott a szabadba kijáró macskák 
veszettség elleni oltása is. Vadállatokban 
a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák, 
melyek magyarországi állománya mint-
egy 75.000 egyedre becsülhető.  A rókák 
orális immunizálásának hatékonyságát 
kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával 
ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH). A 2016/2017-
es vadászati évre vonatkozó eredmények 
azt mutatják, hogy a vakcinázott terü-
leteken a rókák mintegy háromnegye-
de felvette a vakcina tartalmú csalétket.

2017. április 1-15. között zajlott 
hazánkban a rókák tavaszi veszettség elle-
ni vakcinázása. Az érintett térségekben a 
vakcinázás kezdetétől számított huszon-
egy napig az illetékes járási főállatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 
el. A csalétekszórás a lakott, beépített 
területeket nem érinti.

A hatóság ezúton is felhívja a vadá-
szatra jogosultak figyelmét a számuk-
ra egyedi határozattal elrendelt, a 2017. 
évi tavaszi kampány keretében intézeti 
vizsgálat céljából kilövendő róka minta 
szám határidőre történő teljesítésének 
fontosságára. A mintagyűjtés időszaka 
az immunizált területen a tavaszi kam-
pányt követően: 2017. május 15.- 2017. 
szeptember 30.

Hazánkban a veszettség a vakcinázási 
programnak köszönhetően mára ritkán 
fordul elő. Legutóbb ez év márciusában 
mutatta ki a vírust a NÉBIH laboratóri-
uma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
Bekecsen elhullott, korábban rendellene-
sen viselkedő rókában és a fentiekben 
említett két kecskében.

Emberi megbetegedésre 1994 óta nem 
került sor.

Az érintett térségben - 
Bekecs, Legyesbénye és Sze-
rencs közigazgatási terüle-
tén - 90 napos ebzárlatot 
rendelt el az illetékes állat-
egészségügyi hatóság.

Tekintettel nevezett róka 
és kecske veszettség esetek-
re a területileg érintett négy 
vadásztársaság vonatkozá-
sában a kóborló, be nem 
fogható ebek és macskák 
vadászterületükön történő 
kilövése, valamint a rókák 
lebőrözési tilalma is elren-
delésre került.

A veszettség vírusa a beteg állat hara-
pásával, marásával terjed és mind ember-
ben, mind állatban halálos kimenetelű 
agy- és gerincvelő-gyulladást okoz. Mivel 
a tünetek jelentkezése után a betegséget 
gyógykezelni nem lehet, egyedüli védeke-
zési mód a megelőzés, azaz a vakcinázás.

A betegségtől való mentesség elérésé-
ben, illetve közegészségügyi szempont-
ból is kiemelt szerepe van a kutyák 
évenkénti kötelező veszettség elleni 
védőoltásának, melyet az érintett tér-
ségben – tekintettel a járványügyi hely-
zetre – az ebzárlat tartama alatt az ebek 
tartási helyén, vagy állatorvosi rendelő-
ben lehet elvégeztetni.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály
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vadásznapi rendezvÉnyeK a megyÉBen
• 2017. május 13. putnok

XiX. gömör eXpo és Fesztivál, nemzetközi gömöri vadásznap

• 2017. június 24. sátoraLjaújheLy – széphaLom
Xv. nemzetközi vad- és halételFőző verseny, Borsod-aBaúj-zemplén megyei vadásznap 

A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MÁJUS 27TŐL!
Vadászszövetségünk - akkreditált képzésben, a Földművelésügyi Minisztérium engedélyével – a jelentkezők igényei-
nek, illetve létszámának (min. 15 fő) megfelelően –

    MISKOLCON
indítja, a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző
100 órás, kötelező képzését.

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

A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920

vadászvizsga előKÉszítő tanfolyam 


