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KEDVES VADÁSZTÁRSAK!
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta

a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét.

Kérjük ezévben is támogassa a 2015. 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 ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE ÉS

A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT, HOZZÁTARTOZÓIT ÉS BARÁTAIT A

MELYET

2016. FEBRUÁR 6-ÁN
A MISKOLCTAPOLCAI PARK HOTEL***

KONFERENCIATERMÉBEN RENDEZÜNK MEG.

A BÁLRA ELŐZETES HELYFOGLALÁS:
MISKOLC, TASS U. 18. TEL: 46/504-125, 46/504-126

A BÁLI BELÉPŐ DÍJA SZEMÉLYENKÉNT

7.500.- FT
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MEGYEI VADÁSZBÁLRA

1%inden vadásznak, aki személyi jövede
Vadászszövetség természetvédelmi tevék

2015. évi adója 1%-ának felajánlásával tö

z az szükséges, hogy a személyi jövedelemad
n a kedvezményezett adószámánál a 190667
zett ne Vadászszövetség-et tü
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A legfontosabb változások:
- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre 
nőtt.

- A vadászterületek minimális nagysá-
ga 3000 hektár maradt.

- A  vadászterület határának megállapí-
tására a  vadászati hatóság 2016. már-
cius 31. napjáig – a  meglévő vadász-
terület-határokat és a  vadgazdálkodási 
tájegység határait alapul véve – a  vadász-
területek határára ajánlást tesz közzé.

- Az ajánlással érintett vadászterület 
földtulajdonosa az ajánlásra a vadász-
terület határaival kapcsolatos módosí-
tó javaslatot, illetve új vadászterület 
kialakítását célzó javaslatot nyújt-
hat be a  vadászati hatósághoz 2016. 
május 15. napjáig. A javaslat legalább 
háromszáz hektár, egybefüggő, 
vadászterületnek minősülő terület-
re vonatkozhat. Ezen terület legfeljebb 
egyharmada más, nem a módosító 
javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) 
tulajdonában is lehet.

- A módosító javaslat befogadásáról 
(érvényes módosító javaslat) a vadászati 
hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. 
Ezt követően a vadászterületek átfedésé-
re irányuló érvényes módosító javaslat 
esetén, 2016. július 15. napjáig egyez-
tetést tart az érvényes módosító javas-
latot benyújtó földtulajdonosok közös 
képviselőjének, és a módosító javas-
lattal érintett hatályos vadászterületek 
földtulajdonosi képviselőjének részvéte-
lével az átfedésben lévő területrész 
vonatkozásában. 

- Amennyiben a vadászati hatóság aján-
lásában szereplő vadászterület határá-
ra nem érkezik érvényes módosító 
javaslat, a vadászati hatóság a vadász-
terület határának megállapítására vonat-
kozó szabályok szerint hivatalból meg-
állapítja a vadászterület határát. 

 - A vadászati hatóság indokolt eset-
ben 500 hektárral eltérhet a 3000 
hektártól a területkijelölés során azon 
vadászterületeknél, melyeknél ez koráb-
ban is indokolt volt.

- A területkijelölések után a földtulaj-
donosi gyűlés összehívásához a föld-
tulajdonosok 1/5-ének kezdeményezése 
szükséges.

- A jövőben területnagyságtól függet-
lenül, akár 1 hektárral rendelkező 
személy vagy annak meghatalmazottja 
is szavazhat a földtulajdonosi gyűlésen. 
A meg nem jelent földtulajdonosokat 
- meghatalmazás hiányában - senki sem 
képviseli.

- Nem lehet a tulajdonosi közösség 
képviselője az a személy, aki annál a 
vadászatra jogosultnál tölt be vezető 
tisztséget, amellyel a tulajdonosi közös-
ség a vadászterület vadászati jogára 
haszonbérleti szerződést köt.

- A haszonbérleti díjnak 90%-át a 
vadászati év kezdetét megelőző év dec-
ember 1-ig be kell fizetniük a vadászatra 
jogosultaknak, máskülönben a hatóság 
törli őket a nyilvántartásból.

- A vadkárt a gazdálkodók a bekö-
vetkezett kár 10 százalékáig lesz-
nek kötelesek viselni, amennyiben az 
előírások szerint részt vesznek a meg-
előzésben, ugyanakkor ha a vadászatra 
jogosult nem teljesíti a vaddisznó vagy 
a gímszarvas lelövési terveket, akkor a 
következő évben a kár 100 százalékát 
lesz köteles viselni.

- Cél, hogy a vadkárbecslés egzakt fel-
méréssé váljon, ezt segíti egy rövidesen 
elkészülő, egységes becslési protokoll.

- A törvény kötelezi a vadgazdálko-
dókat egy vadkár alap létrehozására, 
amelyet első alkalommal 2018. nov-

ember 1-jével kell képezni. Az alap 
összege mindig az adott évet megelő-
ző vadászati évben kifizetett vadkár 
összege lesz. Amennyiben egy vadászat-
ra jogosult nem hozza létre az alapot, a 
hatóság törli a nyilvántartásból.

- Vadászterületenként egy, majd min-
den megkezdett nettó 4000 hek-
tárra még egy hivatásos vadászt kell 
alkalmazni. Ők csak főállásban, tel-
jes munkaidőben és munkaviszonyban 
lesznek alkalmazhatók, így kiszorulhat-
nak a rendszerből a tényleges munkát 
nem végző „papírvadőrök”.

- Ugyancsak a szakmaiságot erősíti, 
hogy a vadászatra jogosultaknál, a hiva-
tásos vadászok szakmai irányítását 
végző személynek legalább középfo-
kú szakirányú végzettséggel kell rendel-
keznie.

- Az a személy, aki a vadásztársaság-
nál felelős személy, e vadásztársaságnál 
nem lehet hivatásos vadász.

- Bevezetésre kerül a tájegységi vadgaz-
dálkodás. A körülbelül félszáz tájegy-
ség élén tájegységi fővadászok állnak, 
akik segítik, támogatják a vadgazdálko-
dók munkáját. Ők az FM-hez tartoznak 
majd és az állam fizeti őket.

- Változik a trófeabírálat rendszere: a 
korábbi mínusz pontos rendszer 
átdolgozva tér vissza. A szankciók nem 
lépnek érvénybe az első tévedésnél, és 
nem az egyéni vadászt, hanem a vadá-
szatra jogosultat sújtják majd. 

- 2017. március 1-jétől a vadászati 
engedélyeket a külföldi bérvadászok-
nak a hatóság helyett az OMVK fogja 
kiadni.

- Ugyancsak 2017. márciusától megszű-
nik az egyéni lőjegyzék.

A változások követhető formá-
ban – az előzőleg hatályos szöveg-
gel összevetve – elérhetők a www.
borsodivadasz.hu honlapon.

OMVK központ

AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 17-ÉN TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGGEL ELFOGADTA A VAD 
VÉDELMÉVEL, A VADGAZDÁLKODÁSSAL, VALAMINT A VADÁSZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉ-
NYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI CLXXXIII. TÖRVÉNYT. A JOGSZABÁLY, AMELY-
NEK KÖZÉPPONTJÁBAN A MAGYAR VADÁLLOMÁNY ÁLL, NÉGY LÉPCSŐBEN, AZ UTOLSÓ SZAKASZ 
2017. MÁRCIUS 1-JÉN LÉP MAJD HATÁLYBA.
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Mivel a kamarai megbízatás óta tíz 
év eltelt, ezért a vezetőség – figyelemmel 
az őszi vadászati idény beindulására és 
a vadászati törvénymódosítás megjelené-
sére, az ezzel járó kiemelt feladatokra – 
2015. szeptember 9-ére tűzte ki a kama-
rai titkárválasztást. A megyei sport és 
hivatásos vadászokból álló 57 fős küldött-
gyűlés, titkos szavazás során, egyhangúlag 
erősítette meg Tóth Á. Dénest újabb 10 
évre az Országos Magyar Vadászkamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szerve-
zetének ügyvezető titkárává.

„Ezúton is szeretném kifejezni köszö-
netemet a vezetőségnek és a küldött 
társaimnak, az irányomban tanúsított 
bizalomért, támogatásért. Nagy meg-
tiszteltetésnek tekintettem és tekintem 
ma is ezt, éppen ezért igyekeztem min-
dig a megfelelő szakmai alázattal eleget 
tenni minden feladatnak és szolgálni a 
vadászat, vadgazdálkodás ügyét és per-
sze emellett a vadászok érdekeit. Ter-
mészetesen mindezek ellátásához nagy 
erőt és hátteret adott a Borsod megyei 
vadásztársadalom egysége is.” - hangsú-
lyozta az újraválasztott titkár. 

„Úgy érzem, az elmúlt tíz éves időszak 
alatt számtalan, korábbiakban meg nem 
valósított, új, dinamikus elemet sikerült 
beépíteni a kamara munkájába, amelye-
ket természetesen folytatni fogunk. A 
vadászati közélet és kultúra, vadgaz-
dálkodásunk szakmaisága, érdekvédel-
mi és kommunikációs tevékenységünk, 
az emberközeli közösségi élet, a hatásos 
nyilvánosság megvalósítása és hát persze 
maga a Vadászkamara annyit ér, ameny-
nyi és amilyen tartalommal megtöltjük! 

Egész vadászati magatartásunkkal 
kommunikálunk, az egyéni vadász etikus 
magatartásától a köztérben való megjele-
nésig, a vadászati rendezvények, a vadász-
napok, kiállítások sokszínűségével és nyi-
tottságával. Biztos vagyok abban, hogy 
ezen múlik, hogy mennyire fogadja el a 
vadászokat a környező társadalom. Úgy 
vélem, országos szinten és megyénkben 

ennek is köszönhetően javult a vadá-
szat, a vadászok megbecsülése az utób-
bi esztendőkben.

A vadászati közélet szempontjából 
mondható el leginkább, hogy nagyon 
sok új elemmel, mozgalmas és sokszí-
nű volt az elmúlt tíz év során. Ezek 
közül mindenképpen kiemelést érdemel, 
hogy ezen időszak alatt 43 vadásznap, 
vagy ahhoz hasonló vadételfőző verseny 
került megrendezésre, melyben egyedül-
álló Borsod megye az országban. Akik 
részesei ezeknek az eseményeknek, tud-
ják, hogy több esetben állandó helyszí-
nen zajlanak és mindegyik vadászati- és 
trófeakiállítással van egybekötve”.

Tóth Á. Dénes egyébként novem-
berben volt 40 éves, nős, két gyermek, 
- a 11 és fél éves Kristóf és a 6 éves 
Kamilla - édesapja. Kertészeti szakirányú 
agrármérnök, valamint vadgazdálkodá-
si szakmérnök diplomával rendelkezik. 
Vadászati, vadgazdálkodási tevékenysé-
gét és egyben első munkaviszonyát is a 
- Zempléni hegység lábánál elhelyezke-
dő szülőfaluja mellett, Mádon és annak 
térségében lévő - Tokajhegyaljai Vadász-
társaságnál kezdte hivatásos vadászként 
1999-ben. Két felejthetetlen, élmények-
ben gazdag és további életét rendkívül 
pozitívan befolyásoló és meghatározó 
vadőri év után – mondja, helyezkedett 
el a Földművelésügyi Hivatal Vadászati 
és Halászati Felügyelőségén köztisztvise-
lőként, mint vadászati főfelügyelő. Isme-
reteit az államigazgatás terén is bővítet-
te, így közigazgatási alapvizsgával, majd 
2003-tól közigazgatási szakvizsgával is 
rendelkezik. A hatósági munka mellett 
mindig szakított időt a vadászatra is, 
melyet leginkább a Rakacai-tónál, a Négy 
Évszak Vadásztársaság területén gyako-
rolja napjainkban is. 2002 óta tagja a 
társaságnak, illetve társadalmi tevékeny-
ségben a vadásztársasági titkári feladato-
kat is ellátja immár 11 éve.

A vadászati felügyelői munkakör-
ben eltöltött négy és fél év után, 2005. 

év végén, elfogadva a jelölést, elnyer-
te az önkormányzati alapon működő, 
ugyanakkor állami feladatokat is ellá-
tó, demokratikus köztestületként funk-
cionáló Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Vadászkamara ügyvezető titkári állására 
kiírt pályázatát, mely 10 évre szóló meg-
bízatást jelentett.

Ezzel párhuzamosan 2006. májusá-
tól az Észak-magyarországi Vadászszö-
vetségnél megyei fővadászként is képvi-
seli a vadgazdálkodó egységek társadalmi 
összefogását, a kultúra fejlesztését, a 
hagyományok ápolását.

Az újraválasztott titkár zárógondola-
tában kifejezte:

„A megyei eseményeket, programokat 
és közéleti tevékenységet természetesen 
továbbra is folytatni fogjuk, illetve min-
den évben újabb ötletekkel, eseményekkel 
teszünk eleget vadásztársaink, vadásztár-
sadalmunk elvárásának. Meggyőződé-
sem, hogy ezek járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a megyében szorosabb vadászba-
rátságok kötődjenek, javuljon a vadász-
társadalom megbecsülése, közösen ápol-
juk vadászhagyományainkat és egyre több 
igazvadász kerüljön a vadászok táborá-
ba” – mondta végezetül Tóth Á. Dénes, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadász-
kamara titkára.

Buzafalvi Győző

VADÁSZKAMARAI TITKÁRVÁLASZTÁST TARTOTT AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA BOR-
SOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK KÜLDÖTTGYŰLÉSE. AZ ALÁBBIAKBAN, 
AZ ÚJRAVÁLASZTOTT TÓTH Á. DÉNESSEL KÉSZÍTETT, A SZUPERINFÓ C. HETILAPBAN MEGJE-
LENŐ RIPORTOT OLVASHATJÁK.
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Vadfaj / korcsoport III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímszarvas, golyóra érett bika

Gímbika

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Dámszarvas, golyóra érett bika

Dámbika

Dám tehén, ünő

Dám borjú

Őzbak 15

Őz suta, gida

Muflonkos

Muflon juh, jerke

Muflon bárány

Vaddisznó kan, koca, süldő, malac

Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú

Mezei nyúl

Üregi nyúl

Fácánkakas

Fácántyúk

Fogoly

Nyári lúd

Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd

Tőkésréce 15

Szárcsa

Erdei szalonka VADÁSZATI IDÉNY NÉLKÜL

Örvös galamb, balkáni gerle 15

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó
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Több vadfaj idénye módosul a Föld-
művelésügyi Miniszter 65/2015. (X. 26.) 
FM rendelete értelmében, 2016. márci-
us 1-től.

A változások – amelyek kidolgozása 
során a szaktárca egyeztetett az Orszá-
gos Magyar Vadászkamarával és az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylettel – a 
vad nyugalmának biztosítását szolgálják.

VADÁSZATI IDÉNY 
MÓDOSÍTÁS

65/2015. (X. 26.)
FM RENDELET

ZÁRTKERTBEN, LAKOTT TERÜLETEN BELÜL
KÁRT OKOZÓ VAD ELEJTÉSE
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A zártkert kategória ma már hivata-
losan nem használt minősítés. A telek-
könyvi nyilvántartás a földterületeket két 
osztályba sorolja, amely lehet belterü-
let és külterület. A zártkerti kategóriá-
ba sorolt, a településhez tartozó szőlők, 
gyümölcsösök a külterülethez tartoznak.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 1. számú melléklet 32. pont-
ja határozza meg a lakott terület fogal-
mát. Eszerint lakott terület a település 
közigazgatási területének belterületi része, 
valamint az övezeti besorolástól függet-
lenül minden olyan külterületi település-
rész, ahol a nyilvántartott földrészleteket 
(ingatlanokat) tekintve legalább 50%-ban 
állandó tartózkodási hely szerint bejelen-
tett (nyilvántartott) lakosság él, és a terü-
let felhasználás, valamint az infrastruktú-
ra-hálózat kialakítása a települést érintő 
- jóváhagyott - országos és térségi terü-
letrendezési tervekkel összhangban lévő 
településrendezési eszközöknek megfelel.

Amennyiben a kérdéses zártkert a 
lakott terület fogalmába tartozik, úgy a 
kárt okozó vad elejtése a fegyverekről és 
lőszerekről 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: R.)  36. §-ában 
foglalt szabályok szerint történhet.

R. 36. § (1) bekezdése szerint: „Lakott terü-
leten a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészség-
ügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és 
magántulajdon súlyos károsodástól való meg-
óvása érdekében – az elejtés helye szerint ille-
tékes rendőrkapitányság engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadá-
sa iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az elejtést irányító és a résztvevő termé-
szetes személyazonosító adatait, a fegyvertar-
tási engedély adatait,

b) az elejtés pontos helyét, idejét, és
c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság 

tájékoztatásának módját.
(3) Az érintett helyi önkormányzatot, vala-

mint a területileg illetékes vadászatra jogosult 
szervet az (1) bekezdés szerinti engedély kiadá-
sáról haladéktalanul tájékoztatni kell.”

Az (1) bekezdés szerinti engedély 
kiadása iránti kérelmet az érintett tele-
pülés jegyzőjének kell előterjesztenie az 
illetékes rendőrkapitányságra. 

A vadászati törvény végrehajtási ren-
delete a vadászterület kiterjedésének 

megállapításánál figyelmen kívül hagy-
ja azokat az ingatlanokat, amelyek a 
termőföldről szóló tv. hatályba lépésé-
ig az ingatlan-nyilvántartásban zártkert-
nek minősültek.

A vadászati hatóság e területet a föld 
tulajdonosának a kérelmére a vadászterü-
let kiterjedésének a megállapításánál figye-
lembe vehető földterületnek minősítheti, 
amennyiben az vadgazdálkodásra alkal-
mas és az ingatlanon a vadászati tevé-
kenység biztonságos feltételei adottak. 
Így amennyiben a zártkert vadászterület-
nek minősül, a kárt okozó vad elejtése a 
vadászati jogszabályok alapján történhet.

                                                 
Bogacskó József 
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JÓTÉKONYSÁGI VADÁSZAT
BETEG GYERMEKEK TÁMOGATÁSA
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2015. november 7-én került megrendezésre az Országos Magyar Vadász-
kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete és a Sárospata-
ki Kossuth Vadásztársaság közös szervezésében a keleti országrészben első, 
reményeink szerint hagyományteremtő jótékonysági apróvad vadászat.

A dr. Szabó Balázs, megyei veze-
tőségi tag által kezdeményezett, és az 
említett szervezetek által megszervezett 
vadászat célja ezen a napon ugyanis nem 
a minél nagyobb teríték elérése, hanem 
egy nemes cél érdekében történő jóté-
konysági akció volt. A vadászat résztve-
vői ezt a napot a kedvenc időtöltésük 
mellett leginkább most a beteg gyerme-
kek megsegítésére szentelték. 

A reggeli gyülekezőt követően Tóth 
Á. Dénes, a megyei Vadászkamara tit-
kára, megyei fővadász, a vadásztársaság 
elnöke Géczi Ferenc majd vadászmeste-
re Novák József köszöntötte a résztvevő-
ket és tartott tájékoztatót a napról, melyet 
követően a kötelező balesetvédelmi okta-
tásra, vadászati tájékoztatásra és hatósá-
gi nyilvántartások kitöltésére került sor.

A nap jótékonysági célkitűzésével kap-
csolatban Tóth Á. Dénes elmondta, ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vadá-
szok önkéntesen személyenként 25.000 
Ft-ot fizettek a részvételért. Az így befolyt 
összegből a szervezés költségeit levon-
ták, a fennmaradó összeget a támoga-
tási alapba helyezték, amelyet a megyei 
Kamara saját elkülönített költségvetésé-
ből kiegészít. Így összesen kb. 400.000 Ft 
adománnyal, célzott eszközbeszerzéssel 
kívánják támogatni a B.-A.-Z.-megyei 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 
Velkey László Gyermekegészségügyi 
Központját. (Ez az adományozás a lap-

zártát követően, december második felé-
ben valósult meg - szerk.)

A terület adottságaiból adódóan min-
denkinek volt lehetősége lövést tenni és 
szép élményeket szerezni, ugyanakkor 
a mai nap ebben a tekintetben is más 
volt. A vadászat végeztével a vadásztár-
saság tagjai példás rendben elkészítették 
a terítéket, ahol a végtisztesség megadá-
sát követően először a társaság elnöke, 
Géczi Ferenc majd Tóth Á. Dénes érté-
kelték a vadásznapot és mondtak köszö-
netet a résztvevőknek a balesetmentes, 
fegyelmezett vadászatért.

Őszintén reméljük, hogy ezzel az ese-
ménnyel is sikerül bizonyítanunk, hogy 

a vadászat nem pusztán a vad elejtéséről 
szól, hanem nagyszerű emberek közös 
időtöltéséről, embertársainkról való 
törődésről, valamint a közös és nemes 
célok megvalósításáról.

 dr. Szabó Balázs

Név szerint külön köszönetünket 
fe jezzük ki a támogatóknak:

Bótáné Batta Olga, Bűdi Károly, 
ifj. Bűdi Károly, Ész József, Galam-
bos Róbert, Kanyok Zsolt, Kerchner 
József, Kerülő Gyula, Kocsi Tamás, 
Lezák Zoltán, Monostori László, 
Orosz Zoltán, Schneider Viktor, Sever 
Özer, dr. Szabó Balázs, Szabó István, 
Szabó Zoltán, Tóth Á. Dénes, Vass 
Gábor, Vojtovics Gábor vadásztársa-
inknak.
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SZAKMAI KIRÁNDULÁS A NYÍRSÉGBE
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A tanulmányút célállomása a nyírsé-
gi terület volt, azzal az elsődleges céllal, 
hogy betekintést nyerhessünk a térség 
vadgazdálkodási és vadászati kulturális 
értékeit bemutató helyszínekre és szer-
vezetekhez.

Első állomásunk Vásárosnamény volt, 
ahol Kiss B. Zoltán vadászkiállítását 
csodálhatta meg lelkes csapatunk. A kiál-
lításon mesteri módon elkészített diorá-
mák és a hozzájuk kötődő hangeffektek 
fogadtak bennünket, melyet maga az elej-
tő világjáró vadász mutatott be és színe-
sített történeteivel. 

A kiállítás megtekintése után a nap 
végéhez közeledve érkeztünk meg szál-
láshelyünkre, Napkorra, a napkori Erdő-

gazdálkodók Erdei Iskolájához, ahol a 
tulajdonos-vezető Támba Miklós foga-
dott bennünket. 

A kirándulás második napi program-
jának első felében gyakorlati ismerete-
inket bővíthettük a napkori vadászati 
területen, ahol először egy fácánneve-
lőt látogattunk meg. Ezt követően egy 
tőkésréce nevelő és vadászati helyre utaz-
tunk át.

A gyakorlati ismeretek harmadik állo-
mása a vaddisznós kert megtekintése 
volt. Itt lehetőségünk volt bepillantást 
nyerni a kerti körülmények között tör-
ténő nevelésre, illetve a gazdálkodásra.  

A délelőtti programokat követően, 
a szakmai út zárásaként dr. Szendrei 

László egyetemi docens, a Debreceni 
Egyetem oktatója és egyben a Nyírerdő 
Zrt. vadászati szakreferense mutatta be 
részletekbe menően az erdészet mind a 4 
üzemi vadászterületének gazdálkodását, 
melyekből természetesen kiemelkedett a 
sokak által nagy becsben tartott lónyai 
és főleg a gúthi vadászterület.

A kellemes időben eltöltött tanul-
mányút valamennyi résztvevő számá-
ra mind szakmai, mind emberi vonat-
kozásban maradandó emléket jelentett, 
hiszen sikerült kapcsolatainkat mélyíte-
ni, tapasztalatcserét végezni, bővíteni 
ismereteinket, illetve új ötleteket kapni, 
melyeket esetleg saját szervezeteink-
ben, vadásztársaságainkban is haszno-
síthatunk.  Ezúton is köszönjük nyír-
ségi vendéglátóinknak, barátainknak a 
nagy-nagy kedvességet, segítséget és a szí-
ves vendéglátást.

dr. Szabó Balázs

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADÁSZKAMARA, AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADÁSZ-
SZÖVETSÉGGEL KÖZÖSEN OKTÓBER HÓNAPBAN, - A SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL, DE 
FŐKÉNT A RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁSÁBAN - SZAKMAI TANULMÁNYUTAT SZERVEZETT. 
A KIRÁNDULÁSON A KÉT SZERVEZET VEZETŐI, BIZOTTSÁGI ELNÖKEI ÉS TAGJAI VALAMINT 
VADÁSZATI VEZETŐK VETTEK RÉSZT.

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) engedélyével 
– a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 20 
fő) megfelelően – 2016. januárjában Miskolcon indítja 
a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, 
kötelező képzését.

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
JANUÁRBAN! Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: 

szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig (5 hétvége, 10 alka-
lom)

A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül
Vadászvizsga!

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920
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IFJÚSÁGI BARCOGÓ TÁBOR GÚTH-ON
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A háromnapos programon több mint 
negyvenen vettek részt. A fiatalok négy 
környékbeli településről, Nyíradonyból, 
Nyíracsádról, Nyírlugosról és Nyírmárton-
falváról, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből érkeztek. A gyerekek az erdé-
szet munkatársai irányításával bepillantást 
nyertek az itt folyó munkába. Előadásokat 
hallgattak egyebek mellett a vadgazdálko-
dásról, a vadászati hagyományokról és a 
vadászkutyákról. Trófeákat tanulmányoz-
tak és megtapasztalták, milyen a dámszar-
vasok hangja barcogás idején.  

Külön köszönet illeti, a sokak számá-
ra ismerős Hostisóczki Ákost és felesé-
gét Editkét, aki a három nap folyamán 
kalauzolta a fiatalokat. Ismét egy élet-

ISMÉT BARCOGÓ TÁBORT SZERVEZETT A 
NYÍRERDŐ ZRT. GÚTHI ERDÉSZETE, 
AHOVÁ - HASONLÓAN, MINT AZ ELŐZŐ 
ÉVEKBEN - MEGYÉNK IFJÚ NIMRÓDJAI IS 
MEGHÍVÁST KAPTAK. 

re szóló élménnyel távoztak gyermeke-
ink e páratlan szépségű vadászterületről.

Bótáné Batta Olga

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. első alkalom-
mal rendezett szarvasbőgés-hallgató vona-
tozást a Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
mahócai szárnyvonalra. Az esős idő elle-
nére négy kocsi telt meg az utasokkal. 
Akkora volt egyébként az érdeklődés, 
hogy már napokkal korábban lefoglal-
tak minden helyet és úgymond ki kel-
lett tenni a „Megtelt” táblát. Andókúton 
Pecze István, vadászati főfelügyelő tar-
tott előadást az érdeklődőknek a legna-
gyobb erdei vadról, a gímszarvasról. A 
forrástó partján pedig a Bükki Vadász-
kürtösök adtak emlékezetes koncertet, 
melyben egy ködös őszi szarvasbőgés 
elevenedett meg a hallgatóság számá-
ra. A gímek bőgését Molnár Renátó 
szarvasbőgő bajnok tolmácsolta. Ezt 

követően a Csanyiki Erdészeti Erdei Isko-
la udvarán először Mihók István, a Tály-
lyai Erdészeti Igazgatóság műszaki vezető-
je, az Utánkeresők Baráti Körének tagja 
mutatta be a sebzett vad felkutatásában 
használatos vérebet, majd Wallendums 
Péter, a Magyar Vadászlap főszerkesztő-
helyettese - egy teríték mellett - tartott elő-
adást a vadászati kultúráról. 
Az estét egyedülálló élmény, 
a magyar erdők királya, a gím-
bika jellegzetes „koncertje” 
tette teljessé.

A gímbikák hangját azok 
is hallhatták, akik másnap a 
pálházi kisvasutazást válasz-
tották, mivel a lillafüredihez 
hasonló programot szervez-

tek a Hegyközi erdészet munkatársai is. 
Külön öröm számunkra, hogy a hallgató-
ság minden egyes programot kiemelt figye-
lemmel kísért és visszajelzéseikben köszö-
netüket fejezték ki, hogy vannak még olyan 
vadászok és szervezetek akik hagyománya-
ink ápolását fontosnak tartják.

Bóta István

§FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésekor a törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett civil szerve-

zetek (egyesületek, alapítványok stb.) a 2014. március hó 15. napját követő első változásbejegyzési eljárás alkalmával, de legkésőbb 2016. 
március hó 15. napjáig kötelesek a létesítő okiratukat az új Ptk-nak megfeleltetni. Ezen időpontot követően – a vadásztársa-
ságok is – csak az új törvény rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján működhetnek! A megfeleltetés azt jelenti, hogy a civil 
szervezet - alapítványok esetén az alapító - a létesítő okirat minden rendelkezését megvizsgálja, és módosítja azokat, amelyek az új Ptk. 
III. Könyvének szabályaival nincsenek összhangban. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új keltezéssel ellátott létesítő okira-
tot változásbejegyzési kérelemhez csatolva kell benyújtani a törvényszék részére. A változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges 
űrlapok, valamint az új Ptk-nak megfelelő létesítő okirat sablonok a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/tajekoztatasok-
figyelmeztetesek-lenyeges_joghatasok honlapon érhetőek el, itt a civil szervezetekkel kapcsolatos további hasznos információk, tájékoz-
tatások is találhatóak. A 2016. március 15-ei határidő közeledte miatt felhívjuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében bejegyzett azon civil 
szervezeteket, amelyek a fenti megfeleltetést még nem végezték el, hogy a létesítő okiratuk felülvizsgálatát időben kezdjék meg.
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25 ÉVES A VADÁSZSZÖVETSÉG
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Megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából ünnepi választmányi ülést 
rendezett az Észak-magyarországi Szö-
vetség. Az ülésen dr. Székely László – aki 
megalakulása óta elnöke a szervezetnek 
– elevenítette fel az elmúlt 25 év meg-
próbáltatásait és eredményeit. Az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylet nevében 
Pechtol János köszöntötte a résztvevő-
ket, akik között ott voltak a Szövetség 
alapító elnökei, az elmúlt időszak tiszt-
ségviselői és a választmány tagjai.  Az 
alábbiakban néhány gondolatot adunk 
közre a 25 éves visszatekintésből.

•••
A Vadászszövetség már 1990-es 

megalakulásakor nagy ambícióval és 
tenni akarással sokirányú tevékenység-
be kezdett. A szervezet alapjainak lera-
kásával egy időben fogalmazódott meg 
a szervezet alaphitvallása: a „Szolgálta-
tó Szövetség” koncepciója.  

Már 1990-ben szakképzést és szak-
mai továbbképzéseket indított, létre-
hozta 1991-ben a Vadász Hírmondót, 
megszervezte a megye első vadásznapját 
1992-ben, a Tas utcán 1993-ban kialakí-
totta a megyei vadászok házát, 1994-től 
a vadásznapokon már Hubertus misével 
zajlottak a programok és számos kiad-
ványt adtak ki, például Vadászat Észak-
magyarországon 1995-ben, Vadászturiz-
mus B.-A.-Z. megyében 1998-ban. 

A második 5 éves ciklus sem volt vál-
tozásoktól mentes, hiszen 1996-ban meg-
jelent az új Vadászati törvény, 1997-
ben a Vadászkamara megszervezésével 
szinte egy időben zajlott a vadászterüle-
tek átrendezése, amely az érdekképvise-
leti munkában a Szövetségnek rendkívül 
nagy feladatokat adott. Amellett, hogy 
a Szövetség aktív részese volt a terület-
határokat kialakító egyeztetéseknek, ezt 
követően szakértő irodaként vállalt jelen-
tős munkát az üzemtervek elkészítésé-
ben, amelyet 64 társaságnak szolgáltatott. 

Nagy hangsúlyt kapott a szervezet tevé-
kenységében a vadászati közélet, a vadá-
szati kultúra, a vadászati hagyományok 
ápolása. 1996-ban „Vadászok és fegyve-
rek” címmel nagyszabású kiállítást szer-
veztünk a Hermann Ottó múzeumban. 
1998-ban megalapítottuk a Vadászok 
zászlaját. 2000-ben kopjafát állítottunk 
Galvácson. Millenniumi vadászati kiállí-
tást – „Ezer év magyar vadászata” cím-

mel – rendeztünk Sárospatakon 2001-ben 
és ugyanebben az évben került kiadásra 
az első megyei Vadászati Almanach. 

2005-től a Vadászszövetség közhasznú 
társadalmi szervezetként került bejegyzés-
re, ami számos új feladatot és lehetőséget 
nyújtott a munkához. Kemény feladatot 
jelentett ebben az időszakban a 10 éves 
haszonbérleti szerződések megújítása 
(2007) és a terület megújítással kapcsola-
tos számos új konzekvencia. Kiszélesítet-
tük ebben az időszakban az együttmű-
ködési megállapodásokat - most már 
a Kamarával közösen - a megyei Rend-
őr-főkapitánysággal, a Nemzeti Parkok-
kal. Létrejöttek a nemzetközi együttmű-
ködések a Tőketerebesi és a Rozsnyói 
Vadászszövetségekkel. Nagy hangsúlyt 
fektettünk a sajtó kommunikációs tevé-
kenységre, rendszeres műsorunk volt pl. a 
Miskolci Rádióban. Az oktatási tevékeny-
ség továbbfejlesztése érdekében 2009-ben 
felnőtt képző oktatási intézményként 
regisztráltuk a Szövetséget. 

Az elmúlt négy-öt év újra a jogalko-
tás, jogi változások jegyében zajlott. 
Meghatározóvá vált a Szövetség jogse-
gély-szolgálati tevékenysége. Amellett, 
hogy kezdeményezéseinkkel aktív része-
sei voltunk a törvényalkotásnak, sok fel-
adatot jelentett a jogalkalmazás segítése. 
Ebben az időszakban változott a Fegyver-
törvény, a Büntető törvénykönyv, jelent 
meg a Civil törvény a Rendészeti törvény 
és a közelmúltban jelent meg az új Pol-
gári törvénykönyv, amely a vadásztársa-
ságoknak számos új feladatot okozott. 
És a legközelebbi múltban zajlott a Vadá-
szati törvény újraalkotásának társadalmi 
vitája és a napjainkban jelent meg az új 
vadászati törvény, amely a jelen időszak 
meghatározó feladatait adja. 

Az elmúlt 25 év természeti és környe-
zeti változásai is számos feladatot róttak a 
szervezetre. Ezek közül a legemlékezete-

sebbek az árvíz-belvíz csapások, amikor 
is 1999-ben 7.500 fácán, majd 2010-ben 
4.000 fácán telepítésével segítettük – a 
Kamarával közösen – az érintett vadász-
társaságokat. De említhetjük a sertéspes-
tis monitoring több éven keresztül zajló 
eseménysorát is.

Külön kell szólni arról, hogy a jogi kör-
nyezet változásai a vadászatot, a vadásztár-
saságokat és ennek kapcsán a Szövetség 
tagságát is érzékenyen érintették. 

1992-ben a vadászok újra vizsgáztatá-
sa zajlott, melynek során 700 fővel csök-
kent a megyei vadászlétszám. 1997-ben 
az új vadászterületek kialakításakor 
az alapító 65 társaságból 33 vadásztár-
saság maradt a Vadászszövetség tagja, 
de mindegyik megváltozott területtel 
működött tovább. A 2007-es terület 
újraosztás során 18 taggal csökkent az 
akkor 85 tagszervezetből álló szövetségi 
létszám. Nyilván az elmúlt időszakban 
új társaságok, földtulajdonosi vadásza-
ti közösségek is alakultak. Jelenleg 84 
tagja van a Vadászszövetségnek és ezek 
közül 33, amelyik alapító tag is volt.

A 25 év nem csak a szervezet, hanem 
az emberélet szempontjából egy nagyon 
hosszú időszak. Az alapító elnökök 
közül 28 vadásztársunkra már csak a 
kegyelet szavaival tudunk megemlékez-
ni. Ugyanakkor nagy öröm, hogy az ala-
pítók közül még 35 főt, mint aktív 
vadászt köszönthetünk és ismerhetjük el 
munkájukat remélve, hogy tudásukkal és 
tapasztalataikkal még sokáig segíthetik 
a vadászat közös ügyét. 

A Vadászszövetség 25 éves történe-
te a folyamatosságot és a megújulást 
egyaránt szimbolizálja, amit példaként 
tudunk állítani az elkövetkezendő idő-
szakra is, mert a jövő záloga a vadásztár-
sadalom egységének, a vadászat szak-
mai és kulturális örökségének megőrzése.

dr. Székely László

AZ EMLÉKÜLÉS SORÁN KITÜNTETETT SZEMÉLYEK

B.-A.-Z. megye Vadászatáért érdemérem: 
Áts Károly, Bíró Szabolcs, Boschánszky Iván, dr. Kiss Miklós, Kurucz Miklós, 

Szendrei Mihály, Szilágyi Sándor

Vadászszövetség dísztőre:
Cserlaki László, Csuhai István, Gyurán János, dr. Székely László, Varga Barna
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ORSZÁGOS VADÁSZNAP SZÉCSÉNYBEN
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A SZÉCSÉNYI ORSZÁGGYŰLÉS 310. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL, A NÓG-
RÁD MEGYEI SZÉCSÉNY VÁROSÁBAN, A VÁRKERTBEN, 2015. SZEPTEM-
BER 12-ÉN RENDEZTÉK MEG AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPOT ÉS MEGYEI 
HORGÁSZNAPOT, MELYEN MEGYÉNK DELEGÁCIÓJA IS RÉSZT VETT.

Az országos vadásznap megnyitójá-
ra 10 órakor került sor, ahol köszön-
tőt mondott Stayer László, Szécsény 
város polgármestere, Szabó László, az 
Országos Magyar Vadászkamara Nógrád 
megyei területi szervezetének elnöke, és 
dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyet-
tes, az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet elnöke. A nyitó program egyik 
legszebb, és talán a legtöbb vadász által 
leginkább várt része a teríték behoza-
tala volt, ami különösen pompás volt, 
hiszen magyar huszárok, vadászkutyá-
sok és vadászkürtszó kíséretében kísér-
ték be a csodás nógrádi gímszarvasbikát 
és helyezték terítékre.

Az egész napos programok mellett 
párhuzamosan szabadtéri és a Forgách 
kastélyban is trófeakiállítást tekinthettek 
meg a tisztelt látogatók. Természetesen 
nem múlhat el vadásznap főzőverseny 
nélkül sem, ami most sem volt máskép-
pen. Az 50 csapat több mint 60 ételt 
nevezett be, melyet a szakértő Szabad-
tűzi Lovagrend tagjai bíráltak el.

Őszinte büszkeséggel tölt el, hogy 
Borsod megyét - szinte egyedüli megye-
ként - lelkes kis csapat képviselte és nem 
csak egy színpompás és látványos stand-

dal, hanem fenséges étellel is, melyet 
nagy örömünkre számos, a rendezvény-
re kilátogató kedves vadásztársunkkal 
tudtunk megosztani. Igazi vadászbarát-
ság ápolására, beszélgetésekre alkalmas 
közös kamarai és szövetségi sátor várta 
ugyanis a kedves és lelkes, utazást nem 
sajnáló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
vadászbarátainkat.

Ezúton is őszinte tiszteletemet és 
köszönetemet fejezem ki a lelkes csa-
pattársaimnak, Drengubák Tamás, 
Hutka János, Orosz Zoltán, dr. Szabó 
Balázs és Tóth Á. Dénes uraknak, akik-
kel azt gondolom méltó módon sikerült 
megyénk jó vadászati és baráti hírnevét 
öregbíteni. Erre kiváló bizonyíték töb-
bek között az a tény is, hogy a Hutka 
János séf úr által elkészített, ,,Telkibányai 
pikáns, vargányás, szarvas ragulevest’’ a 
szakértő zsűri az igen előkelő III. helye-
zéssel jutalmazta.

Szemán Jenő

EMLÉKMŰVET ÁLLÍTOTT AZ
ELŐREMENT TÁRSAIK EMLÉKÉRE
AZ ASZALÓI VADÁSZTÁRSASÁG

Esős késő őszre emlékeztető időben egy fehér lepellel takart „meglepetés” fogad-
ta 2015. szeptember 26-án az Aszalói Vadásztársaság vadászházának udvarán a 
társaság tagjait, illetve meghívott vendégeit, akik emlékezni érkeztek az udvarba. A 
Vadásztársaság tavaszi taggyűlésén döntött úgy a közösség, hogy emlékművet állít 
az előrement vadásztársak emlékére. Horváth Gábor elnök avató beszédében fel-
hívta a figyelmet mennyire fontos a jelen és a jövő megalapozása, melynek biz-
tos alapot csak a múlt és a hagyományok ismerete és tisztelete jelenthet a ma és a 
jövő embere és vadásza számára. Az avató ünnepség után a vadászházban folytató-
dott - már kötetlenebb formában - az emlékezés egy kis vendéglátás keretein belül.

Horváth Gábor



11. évfolyam  . szám

Vadász Hírmondó

„AGANCSERDŐ” A BÜKKBEN
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A Bükk hegység szívében, a házigaz-
da szerepét betöltő Répáshutai Erdészet 
kezelésében lévő Pénzpataki Vadászház 
adott otthont az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
VII. Trófea Mustrájának. Itt a társa-
ság vadászterületeiről származó 96 trófea 
mellett más vadászterületekről származó 
13 agancsot is bemutattak.

A résztvevőket Zay Adorján, az erdé-
szeti társaság vezérigazgatója köszöntöt-
te. Beszédében a következetes szakmai 
munkát értékelte, amivel elérték, hogy a 
szarvasbőgési időszakban ilyen szép meny-
nyiségű, pontosan 100 szarvasbika esett 
a társaság által kezelt vadászterületeken. 

A tavaly, hagyományteremtő szán-
dékkal elindított kezdeményezést foly-
tatva, az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2014/2015 
év legjobb hivatásos vadászának, a Jósva-
Tornai Erdészeti Igazgatóság kerületve-
zető erdészének, ifj. Jóna Albertnek 
adott át oklevelet. Dicsérő oklevél illet-
te Varga Lászlót, a Jósva-Tornai Erdé-
szet másik erdészét is. Ő az idei „Az Év 
Erdésze” verseny országos döntőjében 
harmadik helyezést ért el. 

Az eseményt megtisztelte a Földműve-
lésügyi Minisztérium Földügyekért fele-
lős helyettes államtitkára is. Ugron Ákos 

Gábor beszédében az állami erdőgazda-
ságok vadgazdálkodási ágazatban betöl-
tött meghatározó szakmai szerepe mel-
lett jelentős közjóléti tevékenységüket is 
hangsúlyozta.

Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Földműve-
lésügyi és Erdőgazdálkodási főosztály-
vezető helyettese a megyei vadászati 
eredményeket foglalta össze. 

Szentléleki Tibor, az erdőgazdaság 
vadászati osztályvezetője továbbra is kol-
légái áldozatos szakmai tevékenységében 
látja a gímbika vadászat sikerét. A szept-
ember elején jól induló bőgést a szá-
raz, meleg időjárás visszavetette, melyet 

a 20-án érkező hidegfront csak tovább 
rontott. A bőgés a Zrt. vadászterületein 
gyakorlatilag szeptember 24-25-vel meg-
szűnt. Az idei lehetőségekből az ered-
ményt tekintve, a szakszemélyzet látha-
tóan kihozta a maximumot. Vélhetően 
a száraz nyári időszak miatt egy gyen-
gébb agancsfelrakással is szembesültek a 
szakemberek, melyet a korábbi évektől 
20-30 dekagrammal elmaradó átlagsúly 
(5,09 kg) is alátámaszt. Ezzel együtt az 
érmes arány a korábbi évek emelkedő ten-
denciáját megszakítva visszaesett 33 szá-
zalékra. Örvendetes viszont, hogy szinte 
elhanyagolható a hibás elejtések aránya.

Szentléleki Tibor
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ÉS TRÓFEASZEMLE ÉS MEGEMLÉKEZÉS
A Háromkő-Bérc Vadásztársaság 

október 17-én rendezte meg hagyomá-
nyos trófeamustráját. Azon kívül, hogy 
az idei vadászévben zsákmányolt trófeá-
kat bemutatták, a társaság vadászházánál 
egy megható ünnepségre is sor került: a 
néhány éve felállított, faragott kopjafára 
ekkor kerültek fel az elhunyt vadásztár-
sak nevét tartalmazó réztáblák.

– Húsz barát, vadászcimbora, édesapa 
nevét olvashatják ezen az emlékművön, 
amelyre – remélhetőleg – még jó ideig 
nem kell újabbat felhelyezni – mondta 
köszöntőjében Kriston Nándor elnök, 
majd megkérte a jelenlévőket, hogy levett 
kalappal és egy néma főhajtással emlé-
kezzenek azokra, akik már csak az égi 
cserkelőutakat róják.

A Bükki Vadászkürtösök szignálja-
it, majd a református lelkész és a római 
katolikus plébános áldását követően egy 
koszorút is elhelyeztek az emlékezők. 
Ezután egyenként átvehették a bírála-
ti lapokat és a tölgylevélre ragasztott 

gyöngyfogakat azok az elejtők, akik az 
idei bőgésben szarvasbikát hoztak terí-
tékre ezen a területen. Október közepéig 
összesen tizenöt bika terítékénél adhattuk 
meg a vadnak a végtisztességet – közöl-
te idényértékelésében Juhász Ferenc 
vadászmester. A golyóra érett bikák átlag-
súlya 6,5 kilogramm volt, amely némileg 
elmarad ugyan a tavalyitól, de a korábbi 
évekhez képest igen jónak mondható. A 
bőgés nehézkesen, hektikusan indult, ám 
a főbőgés nem késett sokat: szeptember 

22-től már harsogott az erdő. A mustrán a 
gímagancsok mellett az idei őzbaktrófeák 
és az érmes kanok is láthatóak voltak, s 
egy igazi különlegességet, egy aranyérmes 
borzkoponyát szintén megtekinthettek az 
érdeklődők, akik az eső ellenére hősie-
sen kitartottak, s a babgulyás elfogyasztása 
után még sokáig beszélgettek, anekdotáz-
tak, szakmáztak – miközben visszagon-
doltak az elhunyt vadásztársakra vagy fel-
idézték az idei bikavadászatok emlékeit…

Wallendums Péter
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SZARVASFELESÉGEK

GÍMSZARVAS VADÁSZAT EREDMÉNYE 2015 ÉVBEN 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETÉN
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Minden rendes „cégnél” – legyen az 
állami erdő- és vadgazdaság, vagy tisz-
tességes vadásztársaság – a vezetőség, a 
kollégák bizony csúnyán néznek arra, aki 
kímélendő, mínusz pontos bikát „fek-
tet” a ravatalra. 

Ez így is van rendjén, hisz a nagyvad-
gazdálkodás egyik alapja a trófeás vad 
„selejtezése”, de gondoljunk bele, teljes ez 
így? Ha valaki a téli „tarvadapasztáskor” 
egy nagy egészséges tehenet akaszt be a 
hűtőházba, az is megkapja ugyanazt a 
dorgálást? 

Mindezek ellenére úgy gondolom, 
hogy igenis nagy jelentősége van a 
nőivarú egyedek „selejtezésének”, hisz 
csak akkor lehet komoly fejlődést, igazi 
minőségbeli javulást elvárni egy terület 
szarvasállományától, hogyha a jó képessé-
gű bikáink mellé hasonló genetikai reper-
toárral bíró teheneket tartunk feleségnek. 

De milyen a jó képességű tehén? 
Hogyan lehet azt kiválasztani a téli 
rudliból? Erre szeretnék kicsit – ha nem 
is tökéletes választ, de legalább valami-
lyen – iránymutatást adni. Mielőtt bele-

ugranék a dolgok közepébe, elmonda-
nám, hogy nem tankönyvekből kimásolt, 
agyonrágott csontokkal szeretnék dobá-
lózni, nem akarok a régen leírt „típu-
sok” (mint például „kárpáti”, „somogyi” 
vagy „zalai” agancstípus) szerint okos-
kodni, hisz azok már oly sokszor, oly 
sokféleképpen be voltak mutatva. Kanya-
rodjunk vissza témánk eredeti monda-
nivalójához a gímszarvasfeleségek tuda-
tos szelektálása irányába. Egy szintén 
„bolond” (erdész-vadász, vadász-erdész) 
kollégával idestova összesen háromne-

Az idei év agancsfelrakási időszak idő-
járása kedvezőtlenül alakult, a tavasz és a 
nyár csapadékszegény, rendkívül meleg, 
aszályos volt. A nehéz körülmények a 
vad élőhelyének minőségére is hatást 
gyakoroltak, egyes terüle-
teken vízhiány és viszony-
lagos táplálékhiány lépett 
fel. A nehézségek ellenére 
a szarvasbikák időre felrak-
ták és letisztították agan-
csaikat.

Az aszályos, kániku-
lai időszak szeptemberre 
is áthúzódott, így a szar-
vasbőgés a szokott idő-
től később kezdődött el. 
Szeptember 20-a után érke-
ző hidegfronttal a hőmér-
séklet lehűlt 10 C fok köze-
lébe, ebben az időszakban 
vált a bőgés intenzívvé. A 
bőgés ideje rövidebben alakult a szoká-
sosnál, október elején be is fejeződött. 
Egyes területeken a bőgés intenzitása 
rendkívül rapszodikusan alakult.

A terítékre került trófeákat a vadá-
szatra jogosultak a Vadászati Hatóság-
nak a törvényi előírásoknak megfelelő-
en bemutatták. Ha összehasonlítjuk a 
bőgési időszakban esett idei és az előző 
évi gímszarvas trófeákat megállapíthat-
juk, hogy a bemutatott trófeák mennyi-
sége kismértékben csökkent, valamint a 
minőségben is csökkenés mutatkozik.

Lássunk néhány számadatot a bőgé-
si időszakban bírálatra került gím tró-
feákról.

Lapzártáig bírálatra 72 db vadászatra 
jogosult mutatott be trófeát, ami 2 db-bal 
kevesebb a tavalyinál. A lebírált trófeák 
db száma 493, ami 20 db-os csökkenést 
jelent. A trófea átlagsúly 5,13 kg, a tavalyi 

értéknél szintén kisebb. A 
legmagasabb bírálati pont-
szám (C.I.C.) 225,48 (tava-
lyi legtöbb érték 105%-a). 
A legnagyobb súlyú agancs 
az idei évben 11,07 kg-os 
volt, az elmúlt évben a leg-
nagyobb trófeasúlyú gím-
bika 10,94 kg-ot nyomott. 
A legmagasabb pontszám 
és súly egyazon trófeáé 
volt, melyet az Északerdő 
Zrt. tállyai erdészet terüle-
tén ejtettek el.

A korosztályi megosz-
lást vizsgálva a fiatal kor-
osztály kilövési aránya idén 

is tovább növekedett (238 db; 48,3%), a 
középkorú korosztály aránya idén is kis-
mértékben csökkent (247 db; 50,1%) és 
az öreg (8 db; 1,6%) korosztályú egyedek 
száma is csökkenő értéket mutat. Meg-
állapítható az elejtés során a középko-
rú korosztály elsőbbsége, de nem sok-
kal marad el a 
f iatal korosztály 
hasznosítási ará-
nya sem. Kívána-
tos lenne, hogy 
az ígéretes bikák 
a golyó érettség 
eléréséig ne kerül-
jenek terítékre. 

Ezt a problémát a 20 éves üzemi ciklus 
talán meg fogja oldani.

A bemutatott trófeák érmes aránya 
az előző évihez képest csökkent, (157 
db) 31,8% volt az alábbi megoszlásban.
-   Bronzérem: 120 db 24,3% (előző évhez 

viszonyítva kissé csökkent)
-   Ezüstérem: 36 db 7,3%   (előző évhez 

viszonyítva kissé csökkent)
-   Aranyérem: 1 db 0,2%   (előző évi-

hez viszonyítva jelentős a csökkenés)
A vadászok szakértelmét jelzi, hogy a 

hibás kilövések nagysága az előző évhez 
képest csökkent 10,3% értékre, 51 bika 
esetében adott a hatóság mínusz pontot.

 Összegezve a 2015. évi szarvasbőgés 
tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy az 
idei év időjárása kedvezőtlenül hatott az 
agancs alakulására. A jobb eredmények 
eléréséhez az élőhely fejlesztés, a vad-
föld gazdálkodás és a selejtezési szem-
pontok betartása szükségesek. A követ-
kezetes munka eredményeként várható, 
hogy a szarvasgazdálkodás célja - jobb 
minőségű trófea, magasabb IP pont-
szám, szebben csillogó érem - megva-
lósulásra kerül.

 Berta Béla

Ssz. Súly IP Érem Vadászterület

1. 11,07kg 225,48 A 658310 FTVK

2. 10,24 kg 207,69 E 656310 FTVK

3. 10,06 kg 195,58 E 656310 FTVK

4. 9,84 kg 194,63 E Abaúji Aranyszarvas Vt.

5. 9,21 kg 208,40 E Galgóc Vt.
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VI. VARETAL – KONFERENCIA ÉS VADÁSZNAP
ÓZD, 2015. OKTÓBER 2-3.
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gyed évszázada nézzük-látjuk-figyeljük 
szarvasainkat – én Dunán innen, ő 
Dunán túl – azok alakját, színét, testnagy-
ságát, füle szőrét, körmehegyét, meg még 
tudja Isten micsodáját, és ezen jegyek 
alapján próbálom/próbáljuk házasítani 
egy-egy „jóféle” (illetve „rosszféléhez” is) 
bikához az éppen hozzá illő tehenet, 
és ezen irányba evickélve felállítani egy 
„tarvad selejtezési koncepciót”.

Mindezen előzöngék után négy féle 
„variációt”, két kímélendőt és két sze-
lektálandót szeretnék bemutatni. Legyen 
az első „típus” a „Szürke nagytestű” 
szarvasunk. Az egész országban talál-
kozhatunk vele. Bikájáról csak annyit 
mondanék, hogy agancsilag tudhatja a 
tíz kiló feletti trófeatömeget még akár 
az Északi-középhegységben is. Kifejlett 
tehén nyolcvan-száztíz kiló körül, borja 
tél elején már ötven kiló környékén (vagy 
afelett) mozog a (zsigerelt) testtömegét 
tekintve. Testalkata: hosszú, csontos feje, 
középhosszú nyaka, középhosszú lába, 
viszonylag hosszú teste van, a marja 
magasabb, mint a fara. A füle belseje 
szinte fehér (vagy nagyon világos szür-
ke) kirívóan erős –majdnem fekete– kon-
túrral, az oldalpofa szürke, mely szín a 
nyak elején, a szügyön keresztül lefut 
a hasra, a lábak belső felére, sokszor a 
hasa és a lábbelső fehér. A teste többi 
része vörösesbarna színű, sokszor a lábak 
kontúrvonala is sötétebb, határozottan 
kirajzolódó. 

Következő kímélendő „típusunk” a 
„Bokoragancsú”. 2009. szeptemberé-
ben Lentiben, az országnak azévben a 
legnagyobb pontszámot elérő gímjét 
csúfolták „bokoragancsúnak”, és ebben 
a bekezdésben annak a „típusnak” sze-
retném a tarvadját bemutatni. Test-
nagyságilag, és testalkatilag hasonló a 
fentebb bemutatott „szürke” szarvasunk-
hoz, talán nagyságban valamivel elmarad 

tőle. Testszínében, szőrzetében mutat 
lényegesebb eltérést. Szinte az egész test 
(a nyaka is) világos vörös; világossárga, 
majdnem fehér, kopasznak tűnő pofa; 
a nyakszőr minden átmenet nélkül hir-
telen nagy, bozontos. Ezt a „típust” leg-
inkább a Dél-Dunántúlon lehet komo-
lyabb számban megfigyelni.

A következőkben bemutatandó két 
típust mindenképpen a szelektálandó 
kategóriába sorolnám, teljes mérték-
ben eltüntetni őket nem lehet, bizonyá-
ra nem is kell, hisz – ha másért nem 
is – a diverzitás „kedvéért”, vagy éppen 
egy-egy szép (és semmiképpen sem nagy 
súlyú) „selejt” agancspárért szükségünk 
van rájuk, de hogyha trófeagazdálko-
dói szemmel nézem, akkor érdemes a 
létszámukat az állományban a lehető 
legkisebbre konvertálni. Ők a „Törpe 
szarvasok” (persze még mindig a mi 
csodás gímszarvasunkról beszélünk). 
Aki az Északi-középhegységben, netalán 
a Dél-Bükkben bújja az erdőt, az min-
den bizonnyal bólogatni fog a követke-
zőkben, de ez a típus ugyanúgy megta-
lálható az ország többi szarvaslelőhelyein 
is, csak kisebb számban. Bikája, ha man-
nát enne, akkor sem nagyon tudna öt-
hat kilónál nagyobb agancsot produkál-
ni, sokszor megtévesztő lehet, hogy már 
harmadik agancsán koronát hoz. Test-
nagysága a kifejlett tehénnek sok eset-
ben éppenhogy átlépi a hatvan kilót (a 
bika sem sokkal haladja meg a százat), 
a borja tél elején jó, ha eléri a harmin-
cat. Alkata a fentebb említettekhez képest 
aránytalan. Rövid a teste és a feje (mint-
ha a tíz éves tehénnek is borjú „arca” 
lenne), aránytalanul hosszú a lába és a 
nyaka (mintha egy lámát látnánk a bük-
kösben). Testszíne zsemlesárga, de – főleg 
az ország déli felén – találkozhatunk cso-
koládébarna változatával is. Itt jön képbe, 
hogy korábban két „selejtezendő” típust 

említettem, ugyanis ezen két típus, a két 
„törpe” szarvas, melyek között leginkább 
csak a test színében van különbség, illet-
ve a „déli” sötét színű törpének vasko-
sabb, kissé „hordó” formájú teste van.

Azt mindenképpen le kell írnom – így 
a mondókám vége felé járván – hogy sok 
esetben nem lehet a fentebb emlegetett 
jegyeket törvényszerűen elkülöníteni, 
hisz nem külön fajokról, hanem egy faj 
„típusairól”, különböző „variánsairól” 
beszélek, és azok egymással keveredhet-
nek (keverednek is), a jegyeik összemo-
sódnak, sok esetben egyértelműen nem 
elkülöníthetők. Mindezek mellett ren-
getegszer megadatik őszi-téli időszakban 
„tarvadkeretteljesítés” közben, hogy az 
előttünk álló rudlit jól szemügyre vehet-
jük, és a fentebb leírt különbségeket egy-
más mellett álló szarvasokon is meglát-
hatjuk. És, ha már csak minden tízedik 
vadásznál elértem azt, hogy az előtte 
álló rudliból nem az első „nagy szürke 
tehenet” veszi célba, hanem esetleg meg-
keresi a „kis testű sárgát”, akkor úgy 
gondolom, hogy nagyot léptünk abban, 
hogy ismételten jó irányba mozdítsuk 
vadgazdálkodásunk defektes kerekű sze-
kerét a rögös úton, amin járnunk kell.

Juhász Ferenc

Az idei konferencia nyitóelőadását dr. 
Németh Zsolt r. ezredes, kriminológus, 
„A rendőrség és a bűnözés” címmel tar-
totta meg, szavaival rendőröket és vadá-
szokat is a hallgatóság soraiba vonzva. 
Bartha Csaba, természetvédelmi őr, a 
Bükki Nemzeti Park színeiben a „Nagy-
ragadozók előfordulása az Ózdi Rendőr-
kapitányság illetékességi területén” című 

előadásában a farkas, a hiúz és a barna-
medve környékünkön történt előfordu-
lásairól rendelkezésére álló tapasztalatait 
ismertette, fotódokumentációkkal és egy 
jogszerűtlenül elejtett, kitömött farkas 
bemutatásával alátámasztva. Harmadik 
előadóként dr. Elek Balázs a Debrece-
ni Ítélőtábla tanácselnök bírája, a Deb-
receni Egyetem egyetemi docense, szá-

mos vadászati és jogi szakkönyv szerzője 
avatta be a hallgatókat az orvvadászat 
bírói gyakorlatába, az új Büntető Tör-
vénykönyv alapján, több, már elbírált 
jogeset történeti tényállását és a bírói 
ítélkezési gyakorlatot is ismertetve, ezzel 
rávilágítva az „ingoványos talaj” veszélye-
ire. A záró előadást az Aggteleki Nem-
zeti Park Természetvédelmi Őrszolgála-
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DIANA VADÁSZHÖLGY KLUB HÍREI
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A borsodi klub a 2015-ös esztendőben 
ismét mozgalmas, rendkívül eseménydús 
időszakot tudhat magáénak. A januári 
évértékelő találkozón megfogalmazott 
célokat, terveket napjainkig teljes mér-
tékben sikerült megvalósítani.

 Februárban a Megyei Vadászbálon 
való részvétel mellett, az ismerkedés és 
a kapcsolatépítés jegyében újra találko-
zott egymással a Miskolci Nagy Lajos 
Vadászklub és megyei szervezetünk. 
Márciusban képviseltettük magunkat a 
VKE részközgyűlésén Poroszlón, ápri-
lisban pedig a Vadászklubbal együtt 
kiránduláson vettünk rész Vásárosna-
ményban. A közös ebéd és a Vadászati 
Múzeum megtekintése alatt a két klub 
tagjainak sikerült jobban megismernie 
egymást. Május elején a füzzérradványi 
Nemzetközi Vadásznapon és Vadételfőző 
Versenyen tartottunk gyermekfoglalkoz-
tatót. A mostoha időjárás ellenére is sok 
gyermek kereste fel sátrunkat. A hónap 
végén a szerencsi Levente Lőtéren csa-
ládi napot tartottunk, ahol a koronglö-
vészet gyakorlása alatt üstben készült az 
ínycsiklandó gulyás.

 Ezután nemsokára elkészült az egy-
séges megjelenés elősegítésére a megyei 
logónkkal díszített pólónk, melyet a 
legaktívabb tagjaink kaptak meg az 
országos szervezet támogatásából. A 
nyári hónapokban sem pihentünk. A 
baskói ifjúsági vadásztáborban júli-
us végén természetismeret- környezet-
védelem- egészségvédelem és vadászati 
ismeretek témakörében komplex vetélke-
dőt és kreatív foglalkozást tartottunk. A 
résztvevő gyerekek a nagy korkülönbség 
ellenére is tudtak együtt dolgozni, ver-
senyezni. A vetélkedő után az esti vad-
lesek lebonyolításában is aktívan részt 
vettünk. Augusztusban a kazincbarcikai 

Megyei Vadásznapon ismét kitettünk 
magunkért. A megnyitón Diana egyen-
ruhás hölgyek kísérték a terítékre került 
őzbakot.  Saját trófeáink díszítették a sát-
runk melletti paravánt, bográcsban főtt a 
tárkonyos vadragu, kreatív foglalkozásra 
tértek be hozzánk az apró vadászpalán-
ták. Különleges élmény volt számukra 
a pónilovaglás, melyet egyik klubtagunk 
segítségével tudtunk megvalósítani. Sok-
éves hagyomány jegyében ismét részt vet-
tek tagjaink a Tóth Kálmán bácsi által 
szervezett ludasszállási évadnyitó ren-
dezvényen szeptember első hétvégéjén.

Októberben az országos Diana Klub 
szakmai konferenciájára utazott kis kül-
döttségünk Kaszóra. Itt óriási meglepe-
tésben volt részünk, mivel a 2-3 évente 
kiadott „Év megyei szervezete” díjat 
idén nekünk ítélte az országos vezető-
ség. Bán Beatrix indoklásában kifejtet-

te, hogy az újonnan talpra állt megyei 
szervezetünk 2015-ben hasznos és színes 
programjaiért, az országos rendezvénye-
ken történő aktív részvételéért, a VKE 
Diana Vadászhölgy Klub munkájában, 
kitűzött céljai megvalósításában nyújtott 
áldozatkész szerepvállalásáért érdemelte 
ki ezt a kitüntetést.

 Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni tagjainknak, akik aktív részvételükkel 
segítették munkánkat, akik időt és fáradt-
ságot nem kímélve mindig készek voltak 
helytállni a klub érdekében. Köszönet jár 
azon tagjainknak is, akik az idén nem 
tudtak részt venni munkánkban, de ötle-
teikkel, tanácsaikkal, szóbeli támogatá-
sukkal mindvégig segítettek bennünket.

 
Baló Attiláné

tának vezetője, Rózsa Sándor tartotta, 
bemutatva a természetvédelmi őrszolgá-
lat működését, a tőle már megszokott, 
sziporkázó stílusban.

A rendezvény második napja az ózdi 
strandfürdő területén zajlott, melyet dr. 
Varga László r. ezredes, rendőrségi főta-
nácsos és Kriston Nándor a B.-A.-Z. 
Megyei Vadászkamara elnöke nyitott 
meg. A már megszokott versenyszámok 
lézeres-, légpuskás- és íjász lövészverseny, 
főzőverseny és a tavalyi évben bevezetett 

ügyességi sorverseny mellett idén pálin-
kaverseny meghirdetésére is sor került.

A programok között üdvözölhet-
tük a Készenléti Rendőrség Zenekarát, 
hortobágyi csikósbemutatót, a Bolyky 
Tamás Általános Iskola énekkarának tag-
jait, néptáncosait is. A találkozón rend-
őrségi- és vadászati eszközök kiállítását, 
rendőrségi járműveket láthattak a részt-
vevők, emellett ellátogathattak a vásáro-
sok standjaihoz is, ahol – többek között – 
ötvös, késműves, fafaragó is látható volt.

Hát ilyen volt az idei VARETAL, 
amelyre ősz környékén – azt hiszem – 
megéri kilátogatni, nemcsak a környék-
ről, hanem esetleg messzebbről is, persze 
csak ha azonosulni tudunk a találkozó 
szellemiségével…

Részletes beszámolót a
www.borsodivadasz.hu
honlapon olvashatnak.

Dr. Molnár Tamás
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VADÁSZATI ALMANACH!

VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK 

B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Miskolcon a Tass u. 18. 
szám alatti székházában,  2016. január 4-én kezdi meg a 
vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadász-
jegy, melynek hiányában a rendőrhatóság visszavonhatja a fegy-
vertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden 
vadásznak 2016. március 1-jén már megújított vadászjeggyel 
és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30 - 12.00 • 13.00 - 15.00

Pénteki napon nincs ügyfélfogadás!

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával:
vadászjegyét, 2015/2016. évi egyéni lőjegyzékét, személyazo-

nosító igazolványát, lakcímkártyáját, fegyvertartási engedélyét.

Az érvényesítés díja:
Kamarai tagdíj: 4.000 Ft., vadászjegy: 10.000 Ft., vadász 

felelősségbiztosítás: alapdíjas 1.000 Ft., emeltdíjas 2.000 Ft 
(arányban áll a szolgáltatással)

A választott felelősségbiztosítás alapján a vadászjegy ára 
kompletten: 15.000 Ft vagy 16.000 Ft.

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelent-
kezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett - 
lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. 
Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 46/504-126 
telefonszámokon.

Örömmel tájékoztatjuk a megye vadásztársadalmát és vadász szimpatizán-
sait, hogy - a korábbi 2001-es millenniumi megjelenést követően – elkészült 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok Vadászati Almanach-ja. 

Ezen kiadvány az elmúlt 15 év eseményein túl megyénk vadgazdálkodásá-
val, vadászatával, vadászati közéletével teljesen átfogóan, több száz oldalas, 
- fotókkal, ábrákkal és grafikonokkal kiegészített - kalendárium formájában 
foglalkozik, azért, hogy közösen tegyünk vadászati hagyományaink és vadá-
szati kultúránk értékeinek megőrzéséért.

Úgy véljük, hogy egy valóban egyedülálló, magas színvonalú összeállítást 
tudtunk készíteni, melyet - azért, hogy mindenki számára elérhető legyen – 
az önköltségi ár alatt, mindössze 1.000 Ft-os áron kínálunk minden érdek-
lődő számára.

A nyomdai munkálatokat követően a Vadászati Almanach 2016. január 
20-tól megvásárolható a Vadászkamara székházában, Miskolcon a Tass utca 
18. szám alatt.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

2015-2016

VAVadászatiV
lmanachA

www.borsodivadasz.hu
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