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A
vadászkamara mint a hazai vadá-
szok érdekképviseleti szervezete 
sem tehet másként, mint hogy 
visszatekint a mögöttünk álló 
időszakra és bizakodva, tervekkel 

vág neki az előttünk álló időknek. Ugyanakkor 
az érdekképviselet nem feltétlenül mérhető 
naptári években és hozzájuk markánsan kötődő 
eseményekben. Sokkal inkább fontos, hogy a 
vadászat ügye általában fejlődést mutasson, 
az érdekképviseleti munka erősödjön (miként 
annak eredményei is), a vadgazdálkodás 
lehetőségei szélesedjenek, a szakmai munka 
előtérben maradjon, biztosított legyen az után-
pótlás és nem utolsósorban a vadászok élete 
is könnyebbé váljon, egyszerűbben hódolhas-
sanak közös szenvedélyünknek.

Bizton állíthatjuk, hogy az idén 25 éves Or-
szágos Magyar Vadászkamara ezen céloknak 
rendeli alá mindennapi munkáját. 25 évvel 

ezelőtt egy V. kerületi irodaház emeletén tar-
tották Országos Szervezetünk alakuló ülését, 
ahonnan elindulva a vadászkamara a jelenlegi, 
erős szervezeti struktúrát kiépítve az egész 
országot lefedő intézménnyé vált, és mára a 
jogszabályok által rendelt kötelező tagsággal 
kiegészítve olyan szakmai kamarát képez, 
amely magában foglalja a hivatásos- és a 
sportvadászokat is.

Ez a struktúra egyesek szerint nem helyén-
való, mert „elnyomásban tartja” a vadőröket. 
A vadászkamaránál hiszünk a tények erejében, 
így minden mellébeszélés nélkül elsőként talán 
arról illik számot adnunk, hogy a hivatásos 
vadászokért mit tettünk az elmúlt évben. Ha a 
teljesség igényével szeretnénk összegezni, ak-
kor cikkek sokasága születhetne (és egyébként 
született is) erről, ám most csak a legfonto-
sabbakat emelnénk ki. Ha másért nem, hát az 
év végi „számadási inger” hatására.

AZ ÉV VÉGÉNEK KÖZELEDTÉVEL, ILLETVE EGY ÚJ ESZTENDŐ ELŐTT ÁLLVA ÖSZTÖNÖSEN – ÉS VALLJUK 
BE, NÉHA KÉNYSZERESEN IS – A SZÁMADÁSRA, AZ ELMÚLT ÉV TÖRTÉNÉSEINEK, EREDMÉNYEINEK 
FELIDÉZÉSÉRE TÖREKSZÜNK. EGYESEK ÚJ FOGADALMAKAT TESZNEK, FOGADKOZNAK, HOGY A JÖVŐ ÉV 
BEZZEG SOKKAL JOBB LESZ, ESETLEG KIJELENTIK, HOGY MÉG TÖBB, MÉG NAGYOBB DOLGOT VISZNEK 
VÉGBE, ESETLEG VÁLTOZTATNAK MEG.

Számadás
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Elértük, hogy a lődíjtérítést pénzben kelljen
a jövőben kifizetni és a munkaszerződésben
is kötelező ezt rögzíteni. Javaslatot tettünk
a lődíj értékeinek meghatározására.

Szintén javasoltuk az éjszakai célzást segítő
eszközök ASP diagnosztikai elejtésre
történő, minden hivatásos vadászra
kiterjedő használatát – a javaslat
megvalósult.

A hivatásos vadászok szakmai
felkészültségének javítása érdekében 
a munkavégzéshez szükséges ismereteket 
biztosító tanfolyamokat, szakmai 
tanulmányutakat, ingyenes orvosi 
szűrővizsgálatokat szerveztünk.

Ajánlást fogalmaztunk meg a hivatásos 
vadászok bérére vonatkozóan.

Felmértük a hivatásos vadászok 
munkakörülményeit a rájuk vonatkozó 
kérdőívek segítségével.

Idén jelentős források álltak rendelkezésre
a Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési 
Program keretében. A vadászkamara 
312 millió forintos forrást költött erre, és 
a civil szervezetek alkalmazásában álló 
hivatásos vadászok 83 százaléka után 
fizetett ki 200 000 forintot fejenként. Ha a 
pályázat önerejét is hozzáadjuk, ez azt 
jelenti, hogy 501 millió forint áramlott az 
eszközbeszerzésre, ami átlagosan fejenként 
320 000 forintot jelent.

A fentiek tények, így nemigen lehet azt állíta-
ni, hogy nem történt semmi. Azon érdemes, és a 
vadászati érdekképviselet oldaláról szükséges 
is gondolkozni, hogy hogyan tovább, mit kell 
hangsúlyosabban képviselni, mibe kell még több 
munkát fektetni, hogyan segíthetjük még inkább 
a hivatásos vadászok munkáját, hétköznapjait.

Szintén szót kell ejteni a vadászatot nem hi-
vatásként, hanem szabadidős tevékenységként 
gyakorló vadászok érdekképviseletéről. Már 
csak azért is, mert létszámuk folyamatosan 
növekszik: lapzártánkkor 69 570 vadászt 
tartunk nyilván, amiből 66 748 fő sportvadász 
(ezen számokból az következik, hogy a felnőtt 
lakosságra vetítve Magyarországon minden 
114. ember vadászik). A vadászkamara számára 
ez azt jelenti: mintegy 70 000 ember érdekeit 
kell képviselnünk, valamint a potenciális va-
dászjelöltekét, hiszen az ifjúság a legfontosabb 
célközönség.

Ezt bizonyítandó, néhány számadatot fontos-
nak is tartunk kiemelni.

A vadászkamara az elmúlt években mindent 
megtett annak érdekében, hogy az 
ifjúságnevelés terén fejlődjön. Ebben 
partnerünk volt a 2021-es világkiállítást 
szervező Egy A Természettel Nonprofit 
Kft. is, amellyel több esetben közös 
finanszírozásban támogattunk olyan 
maradandó beruházásokat olyan megyei 
helyszíneken, amelyek szilárd alapot 
biztosítanak az oktatási, nevelési munkának. 
Az elmúlt 5 évben erre a célra a 
vadászkamara összesen 1,2 milliárd forint 
saját forrást költött el.

Dr. Jámbor László, az Országos 
Magyar Vadászkamara elnöke
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Szintén komoly támogatási rendszer épült 
az elmúlt években a vadászatra jogosultak, 
rajtuk keresztül pedig a vadgazdálkodás 
fejlesztési célú támogatására. Az Országos
Vadgazdálkodási Alap pályázati forrásaiból 
az elmúlt 5 évben 2,1 milliárd forint
támogatást fizetett ki a vadászkamara, 
amely a vadgazdálkodók önerejével 
kiegészítve összesen 3,1 milliárd forint
fejlesztési forrást jelent az ágazatnak.

Mindezek mellett a vadászkamara az 
elmúlt években a folyamatos modernizáció 
mellett is elkötelezte magát, kialakította 
és az Agrárminisztérium jogalkotási 
támogató munkájával elérte, hogy online 
történhessen a vadászjegyek érvényesítése. 
A lehetőséggel élve 2022-ben 18 952 vadász 
váltott online vadászjegyet, ami a teljes 
vadászlétszám csaknem 30 százaléka.

Mindezen túl a vonatkozó jogszabályok 
kötelezik a vadászkamarát a vadászati 
engedélyek online, elektronikus 
ügyintézésére, amelyet szintén bevezettünk. 
A vadászatra jogosultak és 
vadászatszervező cégek igényére tekintettel, 
terveink szerint a 2023/24-es vadászati 
évben már a kiállított engedélyeket is online 
kapják vissza az érintettek, így sem a 
postára, sem pedig a személyes átvételre 
nem lesz szükség.

Hosszan lehetne folytatni az év végi száma-
dást, mert hála a megyei és központi kollégák 
munkájának, volna még mit közölni. Ugyanakkor 
kijelenthetjük, hogy a vadászkamara egyetlen 
fogadalmat tesz az előttünk álló időkre: foly-
tatjuk azt a munkát, amelyet megkezdtünk és 
évek óta végzünk azért, hogy erős közösséget 
építsünk, tartsunk fenn.

Ugyanis a pénzügyi tranzakciók, finanszí-
rozás és fejlesztések mellett talán azokat is 
megelőzve a legfontosabb ismérve egy közös-
ség összetartozásának, ha jó cél érdekében 
képes összefogni. Ezekben sem szűkölködtünk, 
mert úgy ágazati ügyekben, mint az emberi 
tragédiák kapcsán, mind pedig egyéb jó célok 
vonatkozásában a vadászok hétről hétre, nap-
ról napra bizonyították: nemcsak beszélni ké-
pesek az összefogásról, hanem tesznek is érte. 
Sokszor saját pénztárcájukat, szabadidejüket 
sem sajnálva.

Kívánjuk, hogy az ünnep ne kapkodásból, ha-
nem családi szeretetben és vadásztársi körben 
töltött közösségi programokból álljon, ahol 
mindenki megleli a saját lelki békéjét! A 2023-as 
esztendő pedig a vadászélményeken túl számok-
ban nem mérhető értékekben és eredményekben 
is gazdag legyen.

dr. Jámbor László
elnök

Bajdik Péter
főtitkár
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któber 25-én tartotta soron 
következő ülését a vadászkamara 
országos elnöksége, a helyszín a 
szervezet székhelye, a hatvani Gras-
salkovich-kastély volt. 

A 2023. év kihívásaira a szervezet akkor tud 
gyorsan és hatékonyan reagálni, ha a felada-
tokkal arányos finanszírozás elvei igazodnak 
a gazdasági helyzethez, és összegszerűen 
meghatározott pénzügyi keretek állnak ren-
delkezésre a feladatok teljes körű és magas 
színvonalú ellátásához. Ezért még idén rendkívüli 
küldöttközgyűlés összehívása mellett döntött 
a testület. Az eseményen az Alapszabály módo-
sítása is napirenden volt: a területi szervezetek 
elnevezésében a „megye” szó „vármegyére” 
való változtatása miatt. A küldöttközgyűlésre 
november 18-án került sor, további részleteket 
honlapunkon olvashat.

2022. augusztus 1-jétől hatályos A vadászvizs-
gát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, 
valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, ma-
gyar agárral való vadászatra feljogosító kiegé-
szítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII.29.) AM ren-
delet. Az új jogszabály szükségessé tette, hogy 
a vadászkamara mint vizsgáztató szervezet, 
kidolgozzon egy egységes vizsgaszabályzatot. 
Az anyagról és annak mellékleteiről a megyei te-
rületi szervezetek titkárai többször egyeztettek, 
hogy az eljárásrend objektív és szabályos legyen. 
Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a vizs-
gaszabályzatot, és elrendelte annak egységes 
használatát 2022. november 1-jétől.

A vadászati törvény előírja, hogy vadászje-
gyet és vadászati engedélyt csak az kaphat, aki 
érvényes vadászati felelősségbiztosítással ren-
delkezik. A vadászkamara a Groupama Biztosító 
Zrt.-vel csaknem 20 éve áll szakmai és üzleti 
kapcsolatban, amelynek értelmében az érdek-
képviselet egyablakos ügyintézés keretében 
biztosítja a vadászok részére, hogy a vadászat 
során másnak okozott károk fedezetére szolgáló 
érvényes vadászati felelősségbiztosítást köthes-
senek. A biztosítás többletszolgáltatása, hogy 
fedezetet nyújt a vadászokat ért balesetekre is. 
Az eddigi kártérítési limit és a balesetek szolgál-
tatási összegei a mai viszonyok között már nem 
megfelelőek, továbbá a biztosítás értékesítési 
módszereinek változása is azt indokolja, hogy a 
módosuló feltételekhez igazodjon a biztosítás. 
A szerződést az új feltételekkel, a szükséges-
sé vált díjemeléssel 4 évre hosszabbítja meg 
a vadászkamara az elnökség döntése alapján. 
(A részletekről a szerződéshosszabbítás lezárul-
tát követően beszámolunk).

Egyebek mellett két kiemelt, jövő évi rendez-
vényről is döntött az elnökség. A Komárom-Esz-
tergom megyei Területi Szervezet – partnereivel 
együttműködve – rendezi meg a 31. Országos 
Vadásznapot. Az időpont augusztus 25–26-a, a 
helyszín Tatabánya. A Hivatásos Vadászok Or-
szágos Szakmai Versenyének pedig 2023-ban a 
Baranya megyei Területi Szervezet ad otthont.

Kiss Erzsébet
gazdasági vezető

2023-as ügyek

Bajdik Péter, az Országos Magyar 
Vadászkamara főtitkára
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Ördög a részletekben
A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÚJ TÁMOGATÁSI CIKLUSÁNAK ÉLŐHELYI VONATKOZÁSAI

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (TOVÁBBIAKBAN: KAP) AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
KÖRÜLBELÜL 30 SZÁZALÉKÁT KÖTI LE ÉS JUTTATJA EURÓPA-SZERTE A MEZŐGAZDASÁGI 
SZEKTOR KÜLÖNBÖZŐ ÁGAZATAINAK. A TÁMOGATÁSI RENDSZER GYÖKEREI AZ EURÓPAI UNIÓ 
ALAPSZERZŐDÉSÉIG VEZETHETŐK VISSZA, EVOLÚCIÓJA ÉS A KÖRNYEZETI CÉLOK FELÉ 
FORDULÁSA A REFORMFOLYAMATAIT NYOMON KÖVETVE JÓL TETTEN ÉRHETŐ. 2023-TÓL ÚJ 
TÁMOGATÁSI CIKLUS KEZDŐDIK. VAJON MIT PROFITÁLHAT EBBŐL A VADGAZDÁLKODÁS ÉS AZ 
APRÓVAD?
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Népszerű 
a Vadgazdálkodási Alap

E
zek alapján úgy látszik, hogy a pályá-
zati kedv növelését célzó intézkedések 
célt értek, ugyanis az elmúlt kiírásban 
tapasztaltnál több, 640 pályázat érke-
zett be határidőig. Ennél az értéknél 

is sokkal beszédesebb a beérkező pályázatok 
forrásigénye, amely minden eddiginél maga-
sabb, több mint 945 millió forint. Az igényelt 
támogatási összeghez 435 millió forint önerőt 
építettek be pályázataikba a vadgazdálkodók, 
így összességében 1 milliárd 380 millió forint 
értékű fejlesztést terveztek.

A súlyos aszályt hozó 2022-es év ismere-
tében nem meglepő, hogy a legnépszerűbb 
a vadászterületek vízellátásának javítását 
szolgáló célterület volt, amellyel kapcsolatban 
191 pályázat érkezett be 419 millió forint támo-
gatásigénnyel. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
kapcsolódó pályázatok esetében a vadászatra 
jogosultak a célterületbe az idei évtől beépített 
új lehetőségekre is pályáztak.

Az élőhelyfejlesztést támogató pályázatok is 
népszerűek voltak, az egyéves vadföldek léte-
sítésére 155 anyag érkezett be 182 millió forint 

támogatásigénnyel, évelő keverékek telepítésé-
re pedig 131 vadászatra jogosult pályázott 208 
millió forint támogatásigény mellett.

Megyei összevetésben – az előző évhez ha-
sonlóan – Csongrád-Csanád megye vadászatra 
jogosultjai bizonyultak a legaktívabbnak, 91 
pályázat benyújtásával 130 millió forint igényelt 
támogatási összeg mellett.

A beérkezett pályázatokat először november-
ben a vadászkamara megyei területi szerveze-
teinél működő Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Bizottságok ellenőrizték, ami után – amennyi-
ben szükséges – tisztázó kérdéseket tehetnek 
fel a pályázóknak, illetve hiánypótlási felszólí-
tást is küldhetnek.

A pályázatok bírálatát az országos Vad-
védelmi és Vadgazdálkodási Bizottság végzi 
el 2023 január végéig, ezt követően a nyertes 
pályázókkal a vadászkamara február folyamán 
szerződést köt, majd március végéig folyósítja 
az elnyert támogatásokat.

Rung Áron
vadgazdálkodási főmunkatárs

MINT ARRÓL A NIMRÓD HÍRLEVÉL SZEPTEMBERI SZÁMÁBAN IS BESZÁMOLTUNK, 2022 OKTÓBERÉBEN 
ISMÉT LEHETETT PÁLYÁZNI AZ ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ALAP FORRÁSAIRA. JELEN ÍRÁSUNK 
ELKÉSZÍTÉSEKOR A PÁLYÁZATÍRÁS IDŐSZAKA MÁR LEZÁRULT, ÍGY – BÁR A PÁLYÁZATOK EREDMÉNYÉRŐL 
MÉG NEM SZÁMOLHATUNK BE – A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKRÓL MÁR VANNAK ADATAINK.
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a Vadgazdálkodási Alap
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A
kezdetben „csupán” a kontinens 
élelmiszerellátás-biztonságát 
és az európai gazdálkodók biztos 
megélhetését szavatoló támogatási 
forma mára számos társadalmi 

(például vidékfejlesztés) és fenntarthatósági 
(például talajaink és vízkészletünk védelme, 
biológiai sokféleség megőrzése) célkitűzés 
fontos finanszírozási elemévé vált. Hazánkban 
új támogatási ciklus előtt állunk: zárul a 2023–
2027 közötti időszak támogatási rendszerének 
kereteit rögzítő, úgynevezett KAP Stratégiai 
Terv véglegesítése, a támogatási lehetőségek 
egy része pedig már elérhető. 

Ismerve a mezőgazdasági élőhelyek el-
múlt évtizedekben észlelt problémáit – a 
természetes és természetszerű élőhelyfoltok 
csökkenését, a vizes élőhelyek eltűnését, a 
szegélyélőhelyek erózióját és a művelés álta-
lános intenzitásának növekedését – valamint 
ennek eredményeként a biológiai sokféleség 
csökkenő tendenciáit, joggal merül fel a kérdés: 
elhozza-e az agrár-környezet állapotának várt 
fordulatát a következő támogatási ciklus? 
A kérdésre a támogatási rendszer környezet-
védelmi célú elemeinek – az úgynevezett zöld 
felépítménynek – a vizsgálatával próbálhatunk 
megfelelni.

EMELKEDŐ ALAPKÖVETELMÉNYEK, 
BŐVÜLŐ TÁMOGATHATÓ TERÜLETEK
Az agrártámogatások igénybevétele csak 
bizonyos alapfeltételek betartása esetén le-
hetséges. A KAP alapvető környezeti garanciáit 
ez a keretrendszer (kondicionalitás) biztosítja 
azzal, hogy a támogatási alapkövetelmények 
közé emeli az unió közös környezeti céljainak 
(pl. Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelv) való 
megfelelést. A kondicionalitás előírásai a me-
zőgazdasági hasznosítás alatt álló szinte teljes 
területre vonatkoznak, ezért hatásuk térbeli 
kiterjedése jelentős.

Az új támogatási ciklus komoly változást hoz 
ezen alapkövetelmények tekintetében, hiszen 
a korábbi, 2015–2022 közötti időszakban a 
zöldítés elemeiként ismertté vált előírások – a 
terménydiverzifikáció, az állandó gyepterületek 
védelme és az ökológiai célterületek kijelölése 
– jórészt beépülnek a kondicionalitás kereteibe. 
Az új elemek közül jelentős élőhelyi változás 
elsősorban az úgynevezett nem termelő terü-

letek és táji elemek megőrzésének kötelezett-
ségétől remélhető. A gazdaságok szántóterüle-
tének legalább 4 százalékán megőrzendő fa- és 
bokorcsoportok, a kiskiterjedésű tavak a jelen-
legi élőhelyi állapot további leromlását akadá-
lyozzák, míg a nem termelő területek kialakítása 
(például parlag) potenciális apróvadélőhelyként 
funkcionálnak. Az alapkövetelmények közé – 
szintén új elemként – a vizes élőhelyek védelme 
várhatóan 2025-től épül be. 

A területalapú támogatások művelésre 
ösztönző mellékhatását hivatott kezelni az 
agro-ökológiai támogatható területek kijelö-
lése, ami lehetővé teszi az agrárterületekhez 
kapcsolódó, kisebb vizes vagy fával borított 
élőhelyfoltok támogatását – a művelési elvá-
rások előírása nélkül. Ezen új elem érdekeltté 
teheti a mezőgazdasági termelőket abban, hogy 
megőrizzék gazdaságilag értéktelennek tűnő, 
élőhelyi szempontból viszont nagy jelentőségű 
nem művelt területeiket.

ÖNKÉNTESSÉGEN ALAPULÓ 
TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI 
FORMÁK
A KAP Stratégiai Terv támogatási időszakának 
új, meghatározó intézkedése, az agro-ökológiai 
program (AÖP), amely a gazdálkodók önkéntes 
környezetvédelmi célú vállalásainak megfele-
lően hathat a földhasználat változására, és így 
a mezőgazdasági biológiai sokféleségre. Az AÖP 
vállalások köre a jelenleg ismert tervváltozat 
alapján a kondicionalitás során említett sza-
bályozási területek (mikroélőhelyek védelme, 
tájképi elemek megőrzése, terménydiverzifikáció) 
tekintetében egy emelt szintű elvárásrendszer-
rel, valamint a növényvédő szerek használatának 
korlátozásával járulhat hozzá a mezőgazdasági 
területek élővilágának megőrzéséhez. Az új 
támogatási elem várhatóan a hazai mezőgazda-
sági területek jelentős hányadán, akár a felén is 
kifejtheti hatását. A hatás mértéke azonban attól 
függ, hogy ezek az AÖP keretében választható 
gazdálkodási gyakorlatok mennyire változtatják 
meg a földhasználat módját. Ez egyrészt az elér-
hető előírások körétől, másrészt a gazdálkodók 
ezeken belüli választásaitól függ.

Mára közismertté váltak az agrár-környezet-
védelmi kifizetések (AKG), amelyek jelenleg a 
hazai termőterület ötödén, kb. 1 millió hektáron 
biztosítanak kifizetést a gazdálkodóknak. Az 

AKG a biodiverzitás védelme szempontjából a 
leginkább meghatározónak mondható vidékfej-
lesztési eszköz. A korábbi támogatási idősza-
kok hatásainak értékelése alapján beigazolódni 
látszik a támogatások biológiai sokféleségre 
gyakorolt kedvező hatása, különösen a kife-
jezetten természetvédelmi célú, úgynevezett 
Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) 
előíráscsoportjai, illetve azon horizontális elő-
íráscsoportok esetén, amelyekhez kiegészítő 
előírások társultak. Ezen kifizetések számos 
elemükben segíthetik az apróvadállomány 
gyarapodását. A speciális vetésszerkezeti 
előírások (zöldugar és pillangós növények 
szerepeltetése a vetésszerkezetben), a pillan-
gós- vagy méhlegelő növényekből, illetve ap-
róvadfajok számára kedvező magkeverékekből 

álló szegélyek kiala-
kítása, a növényvédő 
szerek használatára 
vonatkozó előírások, 
valamint a gépi mun-
kavégzések tér- és 
időbeliségére vonat-
kozó előírások valós 

élőhelyi változást idézhetnek elő. Az e támo-
gatási elem tekintetében elvárt, úgynevezett 
madárbarát kaszálás (legfeljebb 8 kilométer 
per órás sebesség, vadriasztó lánc használata, 
kiszorító kaszálás alkalmazása), a kései – jú-
nius 15-ét követő – kaszálás és a kaszálatlan 
területek fenntartásának előírása hatékonyan 
csökkenti a gyepek és a pillangós takarmány-
növények betakarítása közben a védett és 
vadászható állatfajokban a gépi munkavégzés 
okozta veszteséget.

Ezen előírásokkal részbeni átfedést mutat 
a Natura 2000 gyepterületek kötelező föld-
használati előírássora, amelyre vonatkozóan 
a korábbi támogatási időszakhoz hasonlóan 
az új ciklusban is kompenzációs kifizetést 
igényelhetnek a mezőgazdasági termelők. Úgy 
tűnik, a KAP Stratégiai Terv kezdeti időszakában 
egyelőre reményként marad meg a Natura 2000 
szántókon tervezett kompenzációs kifizetés, 
amely a vonatkozó – a 28/2017. (X. 25.) számú 
Alkotmánybírósági határozat által előírt – föld-
használati szabályozás megalkotását követően 
egy későbbi időpontban elindulva garantálhatja 
a szántóterületeken a kedvező természeti álla-
pot megőrzését.

Az új támogatási 
ciklus komoly 

változást hoz az 
alapkövetelmények 

tekintetében
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NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK
Furcsa megnevezésük ellenére ezen beruhá-
zások valójában igen sok hasznot hajthatnak 
– elsősorban a természetnek. Ezen támogatási 
forma alá jellemzően a földhasználat jelentős 
megváltoztatását eredményező, természet-
közeli élőhelyeket létrehozó, szintén önkén-
tességen alapuló területalapú támogatások 
tartoznak. Bár több KAP finanszírozási ciklus 
óta elérhetők, érdemi térbeli kiterjedést nem 
sikerült elérni ezzel a támogatási formával, ami-
nek adminisztratív és pénzügyi okai is voltak. 
Az új ciklus – okulva az előzmények tapaszta-
lataiból – jelentős változást hoz az új élőhelyek 
létrehozásának és fenntartásának összekap-
csolt támogatásával és a támogatási összegek 
várható növelésével. A KAP Stratégiai Terv 
támogatási időszakában az agro-ökológiai nem 
termelő beruházások keretében az élőhelyek 
helyreállítását célzó (méhlegelő, gyeptelepítés, 
füves mezsgye, cserjesáv, ültetvény sorköz-
gyepesítés), a vízvédelmi célú (vízvisszatartás, 
vizes élőhelyek létrehozása, parti sáv kialakítá-
sa, erózióvédelem) és az agrár-erdészeti rend-
szerekre vonatkozó nem termelő beruházások, 
valamint a hozzájuk kötődő fenntartási támoga-
tások lesznek várhatóan elérhetők.

Összegezve a fentieket: számos ponton 
érzékelhető a Közös Agrárpolitika hang-
súlyainak természeti erőforrások védelme 
irányába történő elmozdulása. A támogatások 
alapfeltételeinek szigorodása garanciákat 

teremt a mezőgazdasági élőhelyek védelme 
vonatkozásában, az önkéntes támogatási le-
hetőségek pedig széles körben teszik lehetővé 
az élőhelyfejlesztés különböző formáit. Ezen 
támogatások eredményessége nagyban függ 
attól, hogy a mezőgazdasági termelők milyen 
hajlandóságot mutatnak majd az önkéntes 
rendszerekhez való csatlakozáshoz. Ennek 
elősegítése érdekében elengedhetetlen lenne a 
vadgazdálkodók és a mezőgazdasági termelők 
közötti együttműködés szorosabbra fűzése. Az 
ördög tehát – szokás szerint – a részletekben, a 
végrehajtásban rejlik. A kérdés csupán az, hogy 
a támogatások biodiverzitás számára potenciá-
lisan kedvező hatása képes-e ellensúlyozni a – 
részben szintén a KAP támogatásai által fűtött 
– növekvő mezőgazdasági termelési intenzitás 
okozta újabb kihívásokat?

(A cikkben megfogalmazottak a KAP Stratégi-
ai Terv EU Bizottsággal való véglegesítése során 
módosulhatnak.)

Tóth Péter,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület programvezetője,
az Országos Magyar Vadászkamara

Természetvédelmi Szakbizottságának elnöke

dr. Skutai Julianna
Egyetemi docens, MATE

  P
O

LS
TE

R
 G

A
B

R
IE

LL
A

2022-BEN AZ AGARÁSZAT HAZAI TÖRTÉNETÉNEK 
JELES NAPJAIHOZ ÉRTÜNK. AZ 1948. NOVEMBER 
2-ÁN BETILTOTT AGARÁSZAT ÚJRAÉLEDT: HÁROM 
NAP ALATT HARMINCHÉT FŐ TETT SIKERES 
AGARÁSZVIZSGÁT, A HEVES MEGYEI 
BESENYŐTELEK–TEPÉLYPUSZTÁN OKTÓBER 12-ÉN, 
ZALAEGERSZEGEN PEDIG OKTÓBER 17–18-ÁN.

75 év, azaz
27 211 nap
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A
magyar agár vadászebként szere-
peltetése az 1996. évi Vadgazdálko-
dási törvényben, valamint a magyar 
agár veszélyeztetetté nyilvánítása 
2004-ben indította el a magyar agár 

mint munkakutya újbóli felfedezését a huszadik 
század végén. Ebben az úttörő szerepet az 
Országos Agarász Egyesület töltötte be, amely 
1835-től jogfolytonosan létező társadalmi szer-
vezet. A többéves jogszabály-előkészítő munka 
eredményeként 2022. július 29-én jelent meg 
az augusztus 1-jétől hatályos, a vadászvizsgát 
megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, 

valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, 
magyar agárral való vadászatra feljogosító 
kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM 
rendelet.

A Kárpát-medencében már a római korban is 
tartottak agarakat, bizonyítják ezt az egykoron 
itt élt népek sírleleteiben talált agárszerű ebek 
csontjai. A visszatelepedett íjfeszítő népekkel 
is érkezhettek agarak, így a középkori Európá-
ban leginkább nálunk virágzott a keleti jellegű 
lovas agarászat. A török hódoltság ideje alatt 
szintén érkeztek a hódító hadsereggel agarak 
a Kárpát-medencébe. A fajta legjobb képviselői 

a gazdáik szemében – piaci áron 
is – vagyonokat értek a XVII. és 
a XVIII. században. Az agarászat 
fénykora a XIX. századtól 1945-ig 
tartott, a II. világháborút követő 
időszak letörölte mind a fajtát, 
mind pedig a vadászati módot a 
hazai vadászat színteréről.

A 75 év egy tölgyerdő életében szinte az 
ifjúkor elejét jelenti, erdészként a hetvenöt éves 
tölgyerdő három nemzedéknyi erdész munkája, 
óvó gondoskodása. A magyar agár részéről – ha 
munkájában nézzük – több mint tíz generáció; 
ennyi idő telt el, hogy hazánkban legálisan újra 
lehessen magyar agárral vadászni, agarászni.

A betiltás és a fenti rendelet megjelenése 
között pontosan huszonhétezer-kettőszázti-
zenegy nap telt el – nagyon hosszú idő.

Kérdésként merül fel, hogy ez a sok-sok év a 
magyar agarat megváltoztatta-e, elfelejtette-e 
a munkát, átalakult-e valami mássá? Biztosan 

állíthatom, hogy a 75 év nem tud-
ta megváltoztatni! Köszönhető ez 
a szakma elhivatott képviselőinek 
és harminchét lelkes, agarakat 
tartó vizsgázónak is.

A vizsgák során olyan történe-
tek hangzottak el, amelyek szür-
reálisnak tűnhetnek a XXI. század 

elején, ilyen például Töpfner József története: a 
hetvenes években kutyakiállítás szerveződött 
magyar kutyafajtákból Baranya megyében, 
amelyre József jelentkezett kuvaszokkal és ko-
mondor kutyákkal, illetve szerette volna elvinni 
a nagyapja magyar agarait, de ezt a nagyapa 
megtiltotta, mivel nem akart bajba kerülni ami-
att, hogy léteznek még agarak az országban.  

Hasonló történet, amelyet Keresztes János 
mesélt: a paraszti agarászat mentette meg a 
munkakutya változatot, mivel az eldugott fal-
vakban vermekben tartották szénakazal alatt a 
kutyákat. Egykor ő is vásárolt veremből agarat.

75 év a magyar agár 
részéről több mint tíz 
generáció; ennyi idő 

telt el, hogy hazánkban 
legálisan újra lehessen 

magyar agárral 
vadászni, agarászni.
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Pillanatkép a Heves megyei 
vizsgáról. Bizonyíthat Áy János

Keresztes János, az Országos Agarász Egyesület 
korábbi elnöke abszolválja a kiegészítő vizsgát
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A modern kori agarászat lehetőség a magyar 
agár eredeti tulajdonságainak megőrzésére, 
egyfajta munkavizsga, hogy ne vesszenek ki az 
évezredek alatt genetikailag rögzített küllemi és 
mentális tulajdonságok, amelyek egykor jelle-
mezték a fajtát.

A jelenlegi jogszabályi környezetben, a 
vadgazdálkodási és vadászati gyakorlatban az 
agarászati formák közül a gyalog agarászatnak 
van jelentősége, amely során a vezetők, va-
lamint a hajtók gyalogosan kísérik a kutyákat 
a vadászat során. A vadászatot a gyepvezér 
vezeti, aki a vadászatért felelős mint vadá-
szatvezető, így ő az a személy, aki a vadászatra 

jelentkezett agarakat a díjagarászathoz hason-
lóan párba sorolja. A felálló hajtósorban a kezdő 
agárpár a gyepvezér mellett gyalogolva, a vadat 
meglátva, a vadászatvezető utasítására az 
indításra szolgáló „hajrá” vezényszó elhangzása 
után, eresztőszíjról engedheti el az agarakat, 
nyakörv nélkül. A hajtósor addig csöndben 
megáll és az űzés alatt végig áll, míg az agarak 
pórázra kerülnek. A kutyák szenvedélyesen, 
folyamatosan, kitartóan üldözik a vadat, amíg 
el nem kapják, vagy el nem tűnik a szemük elől. 
Amennyiben nem látják, meg kell állniuk és visz-
sza kell térniük az agarászhoz.

Ma az agarásznak kiegészítő vizsgával, 
a magyar agárnak vadászati alkalmassági 

vizsgával kell rendelkeznie, és ilyen vadászat 
kizárólag mezei nyúlra, rókára és aranysakálra 
folytatható.

Agárászvizsgára jelentkezhet az a magyar-
országi lakóhellyel rendelkező személy, aki a 17. 
életévét betöltötte, rendelkezik érvényes va-
dászjeggyel vagy vadászvizsga bizonyítvánnyal, 
vagy a vadászvizsga elméleti vizsgarészének 
eredményes teljesítéséről szóló igazolással. 

A kiegészítő vizsga két részre tagolódik. Az 
első modul 40 kérdéses tesztből és tételhúzás 
után szóbeli számonkérésből áll, majd az elmé-
leti vizsgarész eredményes teljesítését követő-
en lehet megkezdeni a gyakorlatit. 

A mesterségesen kialakított környezetben a 
vizsgázó számot ad az agár fizikai állapotáról, 
tulajdonságairól és bemutatja az agárral közös 
munkáját.

A magyar agár újkori története elkezdődött, 
bízunk benne, hogy a vadászatra jogosultak és a 
vadászok felismerik a benne rejlő lehetőséget.

Győrvári Attila,
az Országos Magyar Vadászkamara

Zala megyei Területi
Szervezetének titkára

Felhasznált irodalom: Vadászat magyar agárral 
(2021, az Országos Agarász Egyesület kiadványa)

Az agarász – és egyéb – kiegészítő vizsgákról honlapunkon talál bővebb tájékoztatást. Olvassa el a múzeum bemutatkozó anyagát!

A
Családbarát Múzeum elismerésre 
olyan múzeumok pályázhatnak, 
amelyek infrastruktúrájukkal, 
szolgáltatásaikkal biztosítják a 
családok minőségi időeltöltését, és 

megfelelnek sajátos igényeiknek. Kiemelt cél a 
családok számára az oktatási, nevelési és szoci-
ális tevékenységeik folyamatos fejlesztése. 
A minősítés során számos területen egy mega-
dott, 32 pontból álló kritériumrendszer szerint 
vizsgálták meg a múzeumot, családsegítő szak-
ember, illetve több család bevonásával.

Infrastruktúra szempontjából az intézmény 
épülete megfelelő a családok számára. Könnyen 
megközelíthető, mindhárom szintje bakakocsi-
val akadálymentesen körbejárható. A kisgyer-
mekkel érkezőknek külön baba-mama helyiség 
áll rendelkezésükre, ahol elvonultan tudják a ba-
ba körüli teendőket elvégezni, legyen az pelen-
kázás vagy szoptatás. A múzeum kiállításaiban, 
illetve az épületen kívül több olyan szolgáltatás 
várja a kisgyermekeket, amelyek révén önfeled-
ten, mégis a múzeum tematikájához igazodva 
tudnak játszani. Több helyen kisgyermekeknek 

kihelyezett bútor (színező asztal, fellépő, bab-
zsák, interaktív infokommunikációs eszköz), az 
udvaron játszótér várja őket. 

A szolgáltatásokat tekintve már a jegyárak-
ban is megmutatkozik a családbarát szemlélet, 
hiszen minden hónap egy hétvégi napján a 
családok ingyenesen tekinthetik meg a Vadászati 
Múzeum kiállításait. A látogatásokhoz folyama-
tosan elérhető a Családi felfedező kalandlap, 
illetve a múzeum mobilapplikációjában található 
kincskereső játék, amely segítségével játékosan, 
ismeretterjesztő módon tudja megismerni a csa-
lád az állandó tárlatokat. Az intézmény az egész 
év folyamán szervez családi rendezvényeket. 
Csapatépő kalandjátékok, családi kutyás játszó-
ház, szabadulószoba, tematikus tárlatvezetések, 
farsangi táncház, vadász-gyereknap és sok más 
izgalmas program várja az idelátogatókat.

A Családbarát Múzeum minősítést a Vadásza-
ti Múzeum három éven keresztül – újraminősí-
tés után, folyamatosan – használhatja.

Nagy-Hanula Viktória
igazgatóhelyettes

Családbarát  
Múzeum
EZT AZ CÍMET ÍTÉLTÉK ODA A HATVANI SZÉCHENYI 
ZSIGMOND VADÁSZATI MÚZEUMNAK OKTÓBER 4-ÉN. 
AZ INTÉZMÉNY AZ ELISMERÉST A SZENTENDREI 
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUMBAN 
MEGRENDEZETT 20. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
ÉVNYITÓ KERETÉBEN KAPTA MEG.

Az október 17-ei, zalaegerszegi vizsgacsoport
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Helyzetjelentés

A
már megszokott metodikát folytatva 
most is a 2019/20-as vadászati évet 
tekintjük bázisévnek, amikor még a 
járvány, az infláció vagy a háború 
egy kellemetlen álom szereplői 

voltak. Mára nemhogy a mindennapjaink 
gyakran használt szófordulatai, hanem együtt 
is élünk velük és hatásaikkal már egy jó ideje. 
Nézzük, hogy ezekből a hatásokból mit tudunk 
tetten érni a külföldi bérvadásztatásban!

A diagramon a megszokott módon a 2019/20. 
vadászati év, mint bázisév, valamint az azt 
követő három vadászati év összehasonlítása 
látható havi bontásban, a 2022/23. vadászati 
év október utolsó napjáig terjedő állapot sze-
rint. Ami elsőként feltűnik az összehasonlító 
ábrán az mindenképpen az, hogy a 2020/21. és 
a 2021/22. vadászati évhez viszonyítva sokkal 
konszolidáltabb a folyó gazdálkodási évünk, 
szinte leköveti a 2019-es bázisévet. A fő idé-
nyek, úgy mint a tavaszi, illetve üzekedéskori 
bakvadászat, továbbá a bőgés idejére kiadott 
vadászati engedélyek elenyésző különbséggel, 
de visszaálltak a régi szintre.

Amikor ez az írás készült, november első 
napjait írtuk, tehát még előttünk van a no-
vember, december, január, amely hónapok 
még számottevőnek mondhatók bérvadászati 
szempontból, így ezek mérlege még várat 

magára. Bizakodásra adhat okot az eddig látott 
kép, és minden esély megvan arra, hogy a 
2019/20-as bázisévhez hasonló esztendőt zár 
a kiadott engedélyek mérlege. A bázis- vala-
mint a folyó év március 1. és október 31. közötti 
időszakát tekintve azt láthatjuk, hogy 16 962 
db (2019/2020.) és 14 998 db (2022/23.) enge-
délyt adtak ki a vadászkamara megyei területi 
szervezetei, tehát az eltérés mindössze kéte-
zer darab, amely ráígér a járvánnyal terhelt két 
korábbi, 2020/21. és a 2021/22. vadászati év 
statisztikáira.

A márciusi elemzést zárva azt írtuk: „…
az előttünk álló esztendő kapcsán jogosan 
bizakodhatunk egy konszolidált és stabil 
bérvadászati eredményben az előttünk álló 
2022/23-as vadászati évben…”. Ezt a látható 
adatokra alapozva továbbra is fenntartjuk, sőt 
ezidáig stabilnak bizonyult a külföldi bérvadá-
szati érdeklődés a hazánk által kínált vadászati 
lehetőségek iránt. Ez utóbbi fontos az egész 
ágazat számára, mivel jelentős és forrásigényes 
kihívásokkal nézünk szembe, amelyek velünk 
maradnak a sorban következő 2023/24-es 
vadgazdálkodási évben is.

Berger Andor
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara

IDŐRŐL IDŐRE HÍRT ADUNK AZ ORSZÁGOSAN 
KIADOTT VADÁSZATI ENGEDÉLYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSÁRÓL. LEGUTÓBB A MÁRCIUSI 
HÍRLEVÉLBEN ELEMEZTÜK AZ AKKOR 
RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ ADATOKAT.
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2022. december 14.
Tisztelettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a karácsonyváró 
vadász szentmisére és az azt 

követő orgona- és vadászkürt 
koncertre!

HELYSZÍN
Budavári Nagyboldogasszony templom 

(Mátyás-templom)
1014 Budapest, Szentháromság tér

18.00 – SZENTMISE
celebrálja: dr. Mészáros István titeli 

prépost, kiskunsági főesperes
orgonán játszik Hegyi Barnabás karnagy

19.00 – KONCERT
Vadászkamara Kürtegyüttes

Bán István orgonaművész
közreműködik: Pásztor Júlia (szoprán)

KARÁCSONYVÁRÓ

VADÁSZ SZENTMISE
ORGONA- ÉS VADÁSZKÜRT KONCERT 

A MÁTYÁS-TEMPLOMBAN
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