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A MEGMÉRETTETÉST, AMELY MA AZ EGYETLEN ORSZÁGOS MINDENES-VIZSLAVERSENY, 
IDÉN SÁREGRES-RÉTIMAJORBAN, OKTÓBER 15-16-ÁN RENDEZTE MEG AZ ORSZÁGOS 
MAGYAR VADÁSZKAMARA. A KÉTNAPOS RENDEZVÉNY ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA UTÁN 
15, AZ ALFÖLDI ÉS DUNÁNTÚLI VÁLOGATÓBÓL TOVÁBBJUTOTT VERSENYZŐPÁR – EBEK 
ÉS VEZETŐIK – MÉRHETTÉK ÖSSZE TUDÁSUKAT, HOGY KIDERÜLJÖN, KIK AZ ORSZÁG 
LEGJOBB MINDENES VIZSLÁI, ILLETVE VEZETŐIK.

A
hogy neve is sejteti, a mindenes 
verseny a legösszetettebb: az erdei, 
mezei és vízi feladatok a vizslák 
általános alkalmazhatóságán 
alapulnak. A bírálati lapokon is 24 

tétel szerepel, plusz a külön feladat. A verseny-
számok során a kutyák bizonyságot tehetnek 
– a teljesség igénye nélkül – orrjóságukról, 
keresési készségükről, vadmegállásból és 
-elhozásból, viselkedésből vadkelésre, lövésre 
és természetesen engedelmességükről. Mindez 
igen komoly felkészülést és felkészültséget 
követel meg mind a kutyáktól, mind pedig veze-
tőiktől. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy 
fővédnöke évek óta dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöke. Idei védnökei Zambó Péter, az 
Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős állam-
titkára, Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületei Szövetségének (MEOESZ) 
elnöke és dr. Jámbor László, az Országos 
Magyar Vadászkamara elnöke.

A megnyitóünnepségen a versenyzőket – és 
külön a kutyákat – köszöntötte Lévai Ferenc, a 

házigazda Aranyponty Zrt. tulajdonosa, vezér-
igazgatója. Néhány szóban bemutatta a főver-
seny helyszínéül első alkalommal szolgáló, mint-
egy 1000 hektáros tógazdaságot, amely a vízi 
mellett az erdei és a mezei munkának is kiváló 
területet biztosít. Méltatta Bertók Ferenc vadá-
szati igazgató munkáját, akinek az ötlete nyomán 
Rétimajorban került sor az idei főversenyre.

Dr. Baranyi Dalma, az AM Vadgazdálkodási 
Főosztályának osztályvezetője egyebek mellett 
kiemelte azt is: a főosztály szívügyének tekinti a 
vadászkutyázás jogi környezetének aktualizálá-
sát, ami vissza is köszön az elmúlt évek ágazati 
jogszabály-módosításaiban. Ezt a munkát a 
szaktárca – karöltve a szakmai szervezetekkel – 
a jövőben is folytatni kívánja.

Bajdik Péter, a vadászkamara főtitkára beszé-
dében felhívta a figyelmet arra, hogy a vadásza-
tok során számtalanszor áll elő olyan helyzet, 
amely a vadászkutyák alkalmazása nélkül gya-
korlatilag megoldhatatlan lenne. Emlékeztetett: 
az érdekképviselet számára is kiemelten fontos 
a kutyázás ügye, ezért is fordított különböző, a 
témához kapcsolódó projektekre, kezdeménye-
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Világszínvonalúvá
érett a vizslafőverseny
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zésekre összesen 50 millió forintot az elmúlt 
években. Elmondta azt is: a vadászkamara az 
AM-nek idén decemberben tervez benyújtani egy 
átfogó, kifejezetten a vadászkutyázást érintő 
jogszabály-módosítási javaslatot.

Az első versenynap estéjén immár hagyo-
mányosan szakmai előadásra került sor a va-
dászkamara szervezésében: Tapasztó Sándor, a 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 
osztályvezetője a Fejér megyei vadászati kinoló-
giáról tartott előadást, amelyet szakmai fórum 
követett. Az estét – szintén hagyományosan, a 
vadászkamara jóvoltából – gálavacsora zárta.

Az eredményhirdetésen Babiczky Attila ve-
zetőbíró a verseny magas színvonaláról szólva 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a 15 indulóból 
9 kutya vezetője különfeladatot jelentett, a 
jelzőapporttal történő dermedthez vezetést. 
Hasonlóra korábban nem volt példa. Úgy érté-
kelte: a terület nagyszerűen megfelelt a meg-
mérettetésnek, miként az időjárás is. Meglátása 
szerint a vadászkamara által hosszú szünet 
után 2016-ban újjáélesztett vizslafőverseny 
immár világszínvonalú, ahogy ezt eredendően 
szerették volna elérni a szervezők, és a követ-
kező években még nívósabbá válhat.

Kovács Gábor, a vadászkamara szakmai igaz-
gatója és a Kinológiai Szakbizottság elnöke min-
den résztvevőnek, bírónak, szervezőnek köszö-
netet mondott az elvégzett munkáért. Kiemelte a 
helyszínt biztosító Aranyponty Zrt.-t és tulajdo-
nosát, Lévai Ferencet, valamint Bertók Ferencet, 
a cég vadászati igazgatóját.

…az év mindenes 
vizslái és vezetőik pedig:

Csipkéskúti Üteg, rövidszőrű magyar vizsla 
kan, szül.: 2018. 01. 18., tulajdonosa, vezetője: 
Tauber István, minősítés: I/A, 377,5 pont, díj: 
CACT (a fotón középen)

Naplemente Cicoma, rövidszőrű magyar 
vizsla szuka, szül.: 2015. 12. 06., tulajdonosa, 
vezetője: Hári Csaba, minősítés: I/B, 372,5 
pont, díj: Res. CACT, legjobb vércsapa különdíj 
(baloldalt)

Nádberki Vadász Bodza, rövidszőrű magyar 
vizsla szuka, szül.: 2019. 01. 18., tulajdonosa: 
Hári Ivett, vezetője: Kasza József, minősítés: 
I/C, 361,5 pont (jobboldalt)

Díjazás
Minden versenyző ajándékcsomaggal lett gaz-
dagabb a vadászkamara jóvoltából, valamint két 
támogatói ajándékcsomagot is hazavihetett, a 
Josera és a Jape Vadász Kft. felajánlásaként. 
A házigazda Aranyponty Zrt. mindenkinek em-
lékplakettel és egy üveg borral is kedveskedett. 
A különdíjak mellett (ezekről honlapunkon 
olvashat) az AM erdőgazdasági cégcsoportjának 
jóvoltából a következő díjaknak örülhetett a 
négy legjobb induló:

helyezett – gímbika elejtése
7 kg agancstömegig a VADEX Mezőföldi 
Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. jóvoltából,

helyezett – muflonkos elejtése
75 centiméter csigahosszig a VERGA 
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. jóvoltából,

helyezett – selejt gímbika elejtése a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. felajánlásából,

helyezett (Magasparti Rutinos Kalóz 
vezetője, Farkas László Imre) – vaddisznó kan 
elejtése a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
felajánlásából.

Országos Magyar 
Vadászkamara

1.

2.

3.

4.

I.

II.

III.

H
ÍR

LE
V

ÉL

További részletek, eredmények, 
díjak honlapunkon: 

Fotógaléria a főversenyről 
Facebook-oldalunkon: 



38 39H Í R L E V É L 2022. NOVEMBERH Í R L E V É LH Í R L E V É L 2022. NOVEMBER

H
ÍR

LE
V

ÉL

Szintet léptek
ÁTADTÁK A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
MEGYEI VADÁSZOK HÁZÁT

M
ajd’ 9 hónap után a Tas utca 18. 
szám alatt várják ügyfeleiket, 
partnereiket és minden vadászat, 
vadgazdálkodás iránt érdeklődőt 
a megyei vadászati érdekképvi-

seleti szervezetek, amelyeknek szintén otthont 
biztosít az újonnan átadott Vadászok Háza.

Történelmi visszatekintés
Történelmi, hiszen évtizedeket ugrunk vissza az 
időben. Kezdjük az elejéről, egészen pontosan a 
rendszerváltozástól. A megyei vadászszövetség 

megalakulása után, 1993-ban vásárolt ingatlant 
Miskolcon. A Tas utcai épület elhelyezkedése 
központi, gyalogosan 10 percre található a 
buszpályaudvartól és a város sétálóövezetétől. 
Ennek ellenére családi házas, zöld övezetben 
áll, egy csendes, egyirányú utcában.

1997-ben, a vadászkamara megalakulásakor 
nem is volt kérdés, hogy a szövetség elnöksége 
is tevékenyen részt vesz annak létrehozásá-
ban, és ebből is született a kézenfekvő ötlet: 
működjön a két szervezet egy helyen! A frissen 
alakult köztestület számára ez igen szerencsés 

SZAKMAI KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI TÉR, 
ESEMÉNYHELYSZÍN, A GYEREKEK ÉS FIATALOK 
ÉRZÉKENYÍTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÉS SZOLGÁLÓ 
MŰHELY – EZEKET A FUNKCIÓKAT MIND BETÖLTI 
AZ IFJÚSÁGNEVELŐ, OKTATÁSI ÉS KIÁLLÍTÁSI 
VADÁSZATI KÖZPONT, AMELY TELJES ÁTALAKÍTÁS 
ÉS FELÚJÍTÁS UTÁN SZEPTEMBER 2-ÁN, 
MISKOLCON NYITOTTA MEG KAPUIT A VADÁSZÓ 
ÉS NEM VADÁSZÓ NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT.

megoldása volt az ingatlankérdésnek, hiszen 
nem kellett keresgélni, ráadásul egy valóban jó 
helyen lévő, jól megközelíthető székhelyre tett 
szert. Ekkortájt született meg – igaz, még csak 
a helyiek emlegették így egymás közt – a „vadá-
szok háza” elnevezés.

– Az ingatlan mindig is a szövetség tulajdoná-
ban maradt, és voltak is igényeink, elképzelése-
ink a felújításra, azonban forrás híján ezek meg-
valósítása elmaradt – mondja Tóth Á. Dénes, a 
vadászkamara megyei területi szervezetének 
és a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Ma-
gyarországi Területi Szövetségének titkára. 
– 2021-ben aztán a szövetség választmánya 
és a területi szervezet közgyűlése új korszakot 
nyitott: megszavazták, hogy az előbbi eladja az 
épületet, de csak és kizárólag az utóbbinak, a 
két megyei érdekképviselet pedig a továbbiak-
ban is egy épületben működjön.

A 2021 nyári adásvétel után munkabizottság 
alakult, amely 9 árajánlat közül választotta ki 
a legmegfelelőbbnek ítélt, edelényi székhelyű 
Borsodszer Kft.-t mint vállalkozót a teljes felújí-
tásra. A döntés ugyancsak helyesnek bizonyult, 
amit a végeredmény egyértelműen igazol is, 
akárcsak a visszajelzések. A kivitelezőnek ta-

valy októberben adták át az ingatlant, amelyből 
a kamara és a szövetség ideiglenesen ki is költö-
zött. A miskolci Vologda utcában béreltek irodát, 
míg nem 2022 júniusában birtokba vehették az 
elkészült központot.

„A gép forog, az alkotó…”
…dehogy pihen. Ezt ugyanis nem célozza a 
beruházás, amely eredményeként a korábbi 
hasznos alapterületet duplájára növelték. – Az 
elsődleges szempont az volt, hogy a felújított, 
kibővített komplexum illeszkedjék azon vadász-
kamarai ifjúságnevelő központok sorába, ame-
lyek az elmúlt években épültek más megyékben 
– szögezi le Tóth Á. Dénes. Ezt a célt szolgálja az 
a diorámából és preparátumokból álló kiállítás 
is, amely a tavalyi világkiállítást is szervező Egy 
a Természettel Nonprofit Kft. támogatásával 
jött létre a beépített tetőtérben. Ez egyébként 
másfél évig a füzéri várban volt látható a tavalyi 
rendezvénysorozat részeként, és ezután (ha-
sonlóan a világkiállítás számos más eleméhez) 
a nagyközönség számára látogatható kiállí-
tótérben folytatja pályafutását – a Vadászok 
Házában. A tárlat a vadászszövetség által szer-
vezett vadásztanfolyamos képzések során is jó 

A megújult Vadászok Háza

Az ünnepélyes átadás. Balról: Bors Richárd, dr. Jámbor László, 
Nagy András, Bánné dr. Gál Boglárka, dr. Alakszai Zoltán
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szolgálatot tesz, jegyzi meg a titkár. A jövőben 
a megyei vadászvizsgáztatás is a Tas utcában 
folyik majd. És ha már képzések: az épület-
ben immár egy 60 fő befogadására alkalmas 
előadóterem is található, amely a tanfolyamon 
kívül egyéb vadgazdálkodáshoz, vadászathoz 
kapcsolódó programoknak is otthont ad majd: 
konferenciáknak, hivatásos vadász továbbkép-
zéseknek, ismeretterjesztő előadásoknak.

Természetesen nem a legfontosabb, ám nem 
elhanyagolható szempont (már csak azért is, 
mert egyébként fizetős a parkolás az utcában): 
az átalakítás és telekrendezés eredménye-

ként 8-10 autó is beállhat az udvarra. Ez az 
év nagyobb részében teljesen kiszolgálja az 
ügyfélforgalmat, csak a vadászjegy-érvénye-
sítés utolsó heteiben lehet szűkös. Azonban ne 
feledjük: az érvényesítésre már elektronikusan 
is van lehetőség, így várhatóan évről évre egyre 
kevesebben keresik majd fel emiatt személye-
sen a vadászkamarát.

Megadták a módját
– Júniusban már beköltöztünk az épületbe, de 
volt még tennivalónk. Miután minden a helyére 
került, két körben adtuk át a komplexumot. 
Augusztus 19-én a megyei vadászkamarai kül-
döttek, vadásztársasági vezetők léphettek be az 
ajtón, a nagybetűs átadást, megnyitót viszont a 

vadászati főidény kezdetére időzítettük – enged 
bepillantást a kulisszák mögé Nagy András, a 
vadászkamara területi szervezetének elnöke. 
Mint mondja, rendkívül fontos a térségi vadász-
közösség egysége, és ezt jelképezi, valamint 
szolgálja a Vadászok Háza: a közösségért és a 
közösségnek készült el ilyen gyors ütemben és 
minőségben.

– Az Országos Magyar Vadászkamara mun-
kájában kiemelt szerep jutott az elmúlt években 
az ifjúságnevelésnek, szemléletformálásnak, 
érzékenyítésnek, és jelentős részben ehhez 
kapcsolódóan az infrastruktúra-fejlesztésnek 

– fejti ki dr. Jámbor László, az Országos Magyar 
Vadászkamara elnöke. Nem az a célunk, hogy 
mindenkiből vadász legyen, az azonban igen, 
hogy minél többen megismerjék és megsze-
ressék a természetet – magyarázza. Ezért 
szükséges a kor követelményeinek megfelelő 
oktatóbázis minden megyében, amely elvárást 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kollégák is 
nagyszerűen teljesítettek.

A szeptember 2-ai megnyitón a Bükki Kürtö-
sök üdvözlő szignálját követően Veress Zoltán 
lelkipásztor szentelte meg az épületet. 
Dr. Semjén Zsolt, a vadászszövetségeket tö-
mörítő Országos Magyar Vadászati Védegylet 
elnöke üdvözletét, jókívánságait levélben 
küldte meg, miután miniszterelnök-helyettesi 

Nézze meg Facebook-oldalunkon a fotógalériát a Vadászok Házáról!

A székházátadó ünnepségen 
Tóth Á. Dénes a 
Vadászkamara Érdemérme 
kitüntetést vehette 
át, amiért szakmai 
képviselőként az épület 
külső és belső megjelenését 
megálmodta, majd 
megtervezte, valamint 
végig segítette, irányította 
a kivitelezést.

(A képen balról: 
Nagy András, Tóth Á. Dénes, 
dr. Jámbor László)

kötelezettségei nem tették lehetővé, hogy 
részt vegyen a megnyitón. Nagy András úgy 
fogalmazott: a szalagátvágásnál ugyan a 
célszalagot vágták át, de ez a startpisztoly 
eldörrenése is egyben, hiszen az igazi munka a 
megújult környezetben csak ezután kezdődik. 
Bors Richárd, az Egy a Természettel Nonprofit 
Kft. szakmai igazgatója beszédében kiemel-
te: az itt dolgozók rengeteg feladata közül 
különösen fontos a sokszínű vadászkultúra 
ápolása, a természetről összegyűjtött fontos 
tudás továbbadása a fiataloknak és a vadászat 
civilekkel való megismertetése. Dr. Alakszai 
Zoltán főispán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kormányhivatal vezetője köszöntőjében 
hangsúlyozta: a cél a jövőben az, hogy a szak-
mai eredményeket láthatóvá tegyék a civil em-
berek számára is, és egyre többen felismerjék a 
vadászat szerepét a természet egyensúlyának 
fenntartásában. Bánné dr. Gál Boglárka, a 
megyei közgyűlés elnöke a megnyitón a vadá-
szat múltbéli és jelenkori jelentőségére hívta 
fel a figyelmet, kitérve arra is, hogy számos 
tudományos felfedezés, irodalmi és művészeti 
alkotás is köszönhető ennek a tevékenységnek. 
Az ünnepi köszöntők sorát dr. Jámbor László 
zárta, aki az ifjúságnevelés fontosságát hang-
súlyozta beszédében.

Az előadóteremben akár 
hatvanan is elférnek

A tetőtérben látható dioráma 
ismeretterjesztő és oktatási célokat is szolgál
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z átszervezést az indokolta, hogy 
a vadászkamara szervezetén belül 
szükségessé vált egy olyan szakmai 
fórum, amely a fegyvertartás és 
fegyverhasználat jogi alapjainak 

észszerűsítésétől, stabilizálásától kezdve vala-
mennyi kapcsolódó fegyverügyi kérdésben tudja 
a magyar vadászok ágazati érdekeit hazai és 
nemzetközi szinten képviselni és érvényesíteni.

A szakbizottság személyi összetétele ezen 
vezérelveket tükrözi. Tagjai mind szakemberek 
a saját szakterületükön: Szabó Zoltán a lőterek 
és vadászvizsgára való felkészítés, illetve a 
gyakorlati vizsgák lebonyolítása, Varga András
a vadászlövészet (korong és golyós) elméleti 

és gyakorlati oktatása, Pólik Sándor az elöl-
töltőfegyverek vadászati célú használata, 
Glück Balázs az íjászat, Simonyi Ottó a lövé-
szetoktatás, rendvédelem, valamint Hamza 
Emil a ballisztika, fegyverismeret, lőszertöltés 
témakörében.

A tavaszi vadászkamarai tisztújítást követően 
az elnökség az év derekán kérte fel a szakbi-
zottságokat a négyéves megbízatásukra, ezért 
az éves programterv összeállításánál, annak 
megvalósításánál figyelemmel kellett lenni az 
idei évből még hátralévő rövid időkeretre.

A szakbizottság alakuló ülését 2022. szep-
tember 28-án tartotta, és a késői megalakulás 
ellenére olyan feladatokat, programokat állí-
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tott össze, amelyek teljes biztonsággal meg-
valósíthatók vagy éppen hosszabb projektként 
a jövőre vetítve külön-külön tervezhetők és 
kezelhetők. Három fő célterületet határozott 
meg a grémium, ezek mentén kívánja tevékeny-
ségét kifejteni, előrelépést és eredményeket 
felmutatni:

fegyvertartással kapcsolatos érdekvédelem,
fegyverügyekkel kapcsolatos tudományos 
munka szervezése, támogatása,
vadászok lőtudásának, szakmai ismereteinek 
fejlesztése.

Az első és priorizált feladat az ólomtartalmú 
lövedékek használatát korlátozni szándékozó 
EU rendeletmódosítás elleni 
érdekvédelem. E téren már tavaly 
a korábbi szakbizottság és a 
jelenlegi tagok közül is többen 
végeztek aktív munkát a különbö-
ző, ólomlövedékek használatára 
vonatkozó hatástanulmányok 
és angol nyelvű beadványok 
elkészítésével. Ebben a kérdésben 
továbbra is kiemelt hangsúlyt kap 
a tudományos és kutatómunka, 
amellyel publikációk formájában is találkozhat-
nak vadásztársaink.

A lőtudás, lőkultúra és biztonságos fegy-
verkezelés fejlesztése érdekében, különálló 
témákban kívánnak bárki számára elérhető 

filmsorozatot forgatni, amelynek felvételei 
elsősorban vadászatokon készülnek, vagy akár 
puskabelövés alkalmával a lőtéren szerezhető 
negatív tapasztalatokat igyekeznek megelőzni, 
kiküszöbölni. Az egy-egy szakterületet lefedő 
tartalmakat online platformokon szeretnék 
szolgáltatni.

Az elkövetkezendő időszak tervei között 
szerepelnek olyan workshopok, közösségi ese-
mények, amelyek a modern és a klasszikus vagy 
vintage vadászeszközöket, vadászfegyvereket 
hivatottak bemutatni. Itt is cél az ismeretter-
jesztés különböző előadások és gyakorlati 
bemutatók keretében.

Már idén hangsúlyt kap a lőfegyvertartó 
szervezetekkel való kapcsolatápolás, a ható-

ságokkal, jogalkotókkal való aktí-
vabb kommunikáció. Érdekegyez-
tetések várhatók szűk szakmai 
berkekben, kiemelt jelentőséggel 
például a hangtompító legális 
használatának kérdéskörében.

A felvázolt feladatterv, prog-
ramok és érdekvédelmi irányok 
alapján komoly munka előtt áll 
a szakbizottság, de a tagok hoz-
záállása, aktív szerepvállalása 

garancia a kitűzött célok mentén folyó tevékeny 
és hatékony munkavégzésre.

Botta Zsófia
szakbizottsági titkár

Terítéken
a fegyverügyi 
aktualitások
VADÁSZLÖVÉSZ SZAKBIZOTTSÁG

DR. NÉMETH BALÁZS,
A SZAKBIZOTTSÁG ELNÖKE

Főfoglalkozását tekintve 
egyetemi adjunktus, a 
Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hadtörténelem 
tanszékének oktatója, 

kutató. 2005–2021 között a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségének elnöke volt, a szervezet 
elnökségének ma is tagja. 2010 óta ő a Fegyverügyi Egyeztető Fórum titkára. A régi fegyvereket nemcsak 
tanítja, hanem használja is: elöltöltő fegyveres vadász és világbajnok sportlövész. A Kapszli.hu portál 
tulajdonosa, szerkesztője.

A VADÁSZKAMARA KORÁBBI VADÁSZ ÉS 
SPORTLÖVŐ SZAKBIZOTTSÁGA VÁLTOZOTT 
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELLEL, ÚJ KIHÍVÁSOKKAL ÉS 
ÚJ NÉVEN, FEGYVERÜGYI ÉS VADÁSZLÖVÉSZ 
SZAKBIZOTTSÁGKÉNT VETTE ÁT A TANÁCSADÓI 
TESTÜLETI MUNKÁT. VEZETÉSÉRE DR. NÉMETH 
BALÁZST, A FEGYVERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 
TITKÁRÁT, A KORÁBBI SZAKBIZOTTSÁG TAGJÁT 
BÍZTA MEG AZ ELNÖKSÉG.

„A lőtudás, lőkultúra 
és biztonságos 
fegyverkezelés 

fejlesztése érdekében 
különálló témákban 

kívánunk bárki számára 
elérhető filmsorozatot 

forgatni”

  SZIGETI EDIT
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AUGUSZTUS 31-IG LEHETETT BENYÚJTANI A PÁLYÁZATOKAT A VADÁSZKAMARA MEGYEI 
TERÜLETI SZERVEZETEIHEZ AZON VADGAZDÁLKODÁSI EGYSÉGEKNEK, AMELYEK CIVIL 
SZERVEZETKÉNT MŰKÖDNEK. PÁLYÁZNI A SZOLGÁLATI JELVÉNNYEL RENDELKEZŐ 
HIVATÁSOS VADÁSZOK UTÁN LEHETETT, A NORMATÍV JELLEGŰ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN 
HIVATÁSOS VADÁSZONKÉNT BRUTTÓ 200 EZER FORINT TÁMOGATÁST BIZTOSÍTOTT 
A VADÁSZKAMARA A VADŐR KOLLÉGÁK MUNKAFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA.

Eszközbeszerzés
- előzetes eredmények
TÖBB MINT 500 MILLIÓ FORINTOT KÖLTENEK 
A VADÁSZATRA JOGOSULTAK A VADŐRÖK MUNKAFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA
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N
yilvántartásunk júniusi állapota 
szerint az országosan mintegy 
2800 hivatásos vadászból csaknem 
1900 fő után lehetett benyújtani 
az igényeket. Lapzártáig a pályá-

zatokról döntöttek a területi szervezetek 
vezetőségei, a vadászatra jogosultakkal zajlik a 
szerződések megkötése, néhány esetben már a 
megvalósítást követő elszámolás.

A vadászkamara központi szervezete októ-
ber közepéig elszámolt a területi szervezetek-
kel a megkötött szerződések után, a jogosul-
taknak 2023. február végéig van lehetőségük 
a pályázott eszközöket beszerezni és lehívni a 
forrást.

A cikkben látható táblázat megyei bontásban 
mutatja a pozitívan elbírált pályázatokba bevont 
vadőr kollégák számát és arányát a jellemzően 

vadásztársasági konstrukcióban alkalmazott 
hivatásos vadászokhoz viszonyítva.

Több megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, 
Somogy, Vas) 90 százalék feletti volt a pályázati 
részvétel a vadőrök száma alapján.

Ami az anyagiakat illeti: összesen 984 va-
dászatra jogosult 312 millió forintot hívott le, 
így – az önrésszel együtt – a vadgazdálkodók a 
vadászkamara támogatásával 500 millió forin-
tot fordíthattak a hivatásos vadászok munka-
feltételeinek javítására. (A keret kihasználtsága 
csaknem 90%-os.)

A pályázott eszközök vonatkozásában a 
jogosultak preferenciája a diagramban látható 
sorrend szerint alakult. Tekintettel arra, hogy 
a pályázati adatlapon nem volt kötelező fel-
tüntetni az egyes eszközökből megvásárolni 

MEGYEI TERÜLETI 
SZERVEZET

HIVATÁSOS 
VADÁSZOK SZÁMA

CIVIL SZERVEZETNÉL 
ALKALMAZÁSBAN 
ÁLLÓ HIVATÁSOS 

VADÁSZOK SZÁMA

Pályázatba bevont 
hivatásos vadászok 

száma

Pályázatba bevont 
hivatásos vadászok 

aránya 

Baranya 121 86 63 73%
Bács-Kiskun 225 170 140 82%
Békés 165 133 107 80%
Borsod-Abaúj-Zemplén 227 149 144 97%
Csongrád-Csanád 103 88 83 94%
Fejér 123 95 72 76%
Győr-Moson-Sopron 157 87 80 92%
Hajdú-Bihar 160 119 104 87%
Heves 105 88 82 93%
Komárom-Esztergom 94 38 28 74%
Nógrád 69 58 34 59%
Főváros és Pest 193 114 86 75%
Somogy 179 112 103 92%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 137 129 93 72%
Jász-Nagykun-Szolnok 121 111 84 76%
Tolna 136 88 74 84%
Vas 96 71 70 99%
Veszprém 165 88 72 82%
Zala 211 69 60 87%
Összesen 2 787 1 893 1 579 83%

kívánt mennyiséget, a grafikonban szereplő 
számok azt mutatják, hogy az egyes eszköztí-
pus hányszor szerepel az összes pályázatban. 
Leszámítva a terepi GPS-készüléket, minden 
eszköztípust megpályáztak a jogosultak.

Talán nem meglepő, hogy a legtöbben kereső 
hőkamerát kívánnak biztosítani a munkaválla-
lójuknak, a vadkárelhárításban, ragadozógyérí-

tésben, vadszámlálásban és számtalan egyéb 
területen ez az eszköz ma már óriási segítség 
a vadászterületen. De népszerűek a különféle 
szerszámok, a trófeás vad bírálatát segítő 
spektívek, digitális fényképezők is.

Országos Magyar
Vadászkamara
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TÖBBÉVES JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA 
EREDMÉNYEKÉNT JÚLIUS VÉGÉN MEGJELENT ÉS 
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 (VIZSGARENDELET). EZ SZÁMOS 
KÉRDÉSBEN JELENTŐS VÁLTOZTATÁST 
ESZKÖZÖLT, AMELYEK ALAPJÁN VALAMELYEST 
A VADÁSZKAMARA VIZSGÁZTATÁSI FELADATAI IS 
MÓDOSULTAK.

Megújult 
a vadászkamara
vizsgáztatási
rendszere
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A VADÁSZVIZSGÁRÓL, VALAMINT A VADÁSZÍJJAL, 
RAGADOZÓ MADÁRRAL, MAGYAR AGÁRRAL VALÓ RAGADOZÓ MADÁRRAL, MAGYAR AGÁRRAL VALÓ 

TÖBBÉVES JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA TÖBBÉVES JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA 
EREDMÉNYEKÉNT JÚLIUS VÉGÉN MEGJELENT ÉS EREDMÉNYEKÉNT JÚLIUS VÉGÉN MEGJELENT ÉS 
AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS A VADÁSZVIZSGÁT AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS A VADÁSZVIZSGÁT 

A VADÁSZVIZSGÁRÓL, VALAMINT A VADÁSZÍJJAL, A VADÁSZVIZSGÁRÓL, VALAMINT A VADÁSZÍJJAL, 

a vadászkamara
vizsgáztatási

EREDMÉNYEKÉNT JÚLIUS VÉGÉN MEGJELENT ÉS 
AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS A VADÁSZVIZSGÁT 

A VADÁSZVIZSGÁRÓL, VALAMINT A VADÁSZÍJJAL, 

a vadászkamara

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
ÁLTAL SZERVEZETT VIZSGATÍPUSOK:

1. vadászvizsga
2. fegyverismeretre és fegyverhasználatra   

 vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsga
3. a vadászvizsga elméleti vizsgarészének
 sikeres teljesítéséről szóló igazolás 

 kiadásának alapjául szolgáló vizsga
4. kiegészítő vizsga

A vadászvizsga azon vadászjelöltek számá-
ra megszervezett vizsga, akik általános módon 
szeretnének vadászni. Feltétele a vadásztan-
folyam elvégzése a vizsgázást megelőző két 

éven belül. Ez a vizsga a vizsgarendeletben 
meghatározott gyakorlati (lőtéri) és elméleti 
vizsgarészekből áll, amelyek eredményes 
teljesítése esetén vadászvizsga bizonyítványt 
vehet át a vizsgázó. A vizsgák rendszerében a 
legfontosabb alapvizsga, mivel a teljesítése 
után átvett bizonyítvány önálló dokumentum-
ként teremt jogalapot a vadászjegy kiváltására, 
valamint – azt követően – fegyvertartási enge-
dély kérelmezésére.

A fegyverismeretre és fegyverhasználatra 
vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsga
azon vadászjelöltek számára lehetséges, akik 
általános módon szeretnének vadászni és a 

79/2004. FVM rendelet 8. számú mellékleté-
ben meghatározott középfokú vagy felsőfokú 
vadgazdálkodási-vadászati képzettséggel 
vagy képesítéssel rendelkeznek. Eredményes 
teljesítése esetén szintén vadászvizsga bizo-
nyítványt vehet át a vizsgázó, amely alapján 
ugyancsak vadászjegyet lehet kiváltani. 
A korábbi nevezéktantól eltérően azonban nem 
minősül kiegészítő vizsgának.

A vadászvizsga elméleti vizs-
garészének sikeres teljesítésé-
ről szóló igazolás kiadásának 
alapjául szolgáló vizsga azon 
vadászjelöltek számára lehet-
séges, akik kizárólag valamely 
hagyományos vadászati módot 
– vadászíjászatot, solymászatot, 
agarászatot – szeretnék űzni. 
Akkor tehető le, ha nyilatkoznak 
arról, hogy nem kívánnak puskával vadászni, 
így a fegyverismeretre és fegyverhasználat-
ra vonatkozó gyakorlati (lőtéri) vizsgarész 
alól mentesülnek. Ez a vizsga megegyezik a 
vadászvizsga elméleti vizsgarészével, ugyan-
akkor az eredményes vizsga után nem adható 
ki vadászvizsga bizonyítvány, hanem csak 
a vizsgarendelet szerinti igazolás a sikeres 
teljesítésről. Ez nem jogosít fel vadászjegy ki-

váltására, csupán azt a célt szolgálja, hogy a 4. 
pontban foglalt kiegészítő vizsgák vonatkozá-
sában bemeneti feltételt nyújtson a fegyverrel 
vadászni nem kívánók számára.

A vadászvizsga elméleti vizsgarészének 
sikeres teljesítéséről szóló igazolás kiadásá-
nak alapjául szolgáló vizsga alól képzettség-
gel vagy képesítéssel való mentesség esetén 
teljesítendő vizsga azon vadászjelöltek szá-

mára lehetséges, akik kizárólag 
valamely hagyományos vadászati 
módot szeretnék űzni, nyilat-
koznak arról, hogy nem kívánnak 
fegyverrel vadászni, továbbá 
igazolják, hogy a 79/2004. FVM 
rendelet 8. számú mellékletében 
meghatározott középfokú vagy 
felsőfokú vadgazdálkodási-va-
dászati képzettséggel vagy 

képesítéssel rendelkeznek. Így ők mentesülnek 
a fegyverismeretre és fegyverhasználatra vo-
natkozó gyakorlati vizsgarész és nagyrészt az 
elméleti vizsgarész letétele alól, kivéve a fegy-
verismereti elméleti vizsgát. Ennek abszolvá-
lása után nem adható ki vadászvizsga bizonyít-
vány, a vizsgarendelet szerint vadászvizsga 
elméleti vizsgarészének sikeres teljesítéséről 
szóló igazolást vehet át a sikeres vizsgázó. Ez 

Kiegészítő vizsgát 
azon személyeknek 
kell letenniük, akik 

valamely hagyományos 
vadászati módot 

szeretnék űzni



48 49H Í R L E V É L 2022. NOVEMBER

HELYREIGAZÍTÁS
A Nimród Hírlevél 2022. szeptemberi számának 39. oldalán, prof. dr. Illés Árpád méltatásában 
tévesen szerepelt, hogy a Főnix Vadásztársaság a Nagyerdő Vadásztársaság jogutódja.

A nemzetközi érdekképviselet a lehető 
legtöbb aláírással kívánja elérni, hogy a 
brüsszeli döntéshozók tisztán lássák az igé-
nyeinket, valamint hogy egy jelentős társa-
dalmi csoportról van szó. A remények szerint 
ennek tükrében a jövőben jobb együttműkö-
désre számíthatunk velük.
Hazánk a legtöbb európai országnál érezhe-
tően jobb helyzetben van, hiszen a magyar 
kormányzat elismeri ágazatunk fontosságát, 
és az elmúlt évtizedben kiemelkedően támo-

gatta a vadgazdálkodást, vadászatot mint a 
megőrző természetkezelés részét. Azonban 
a magyar vadászati érdekképviseletek – az 
Országos Magyar Vadászkamara és az Or-
szágos Magyar Vadászati Védegylet – úgy is, 
mint a FACE tagjai, szolidárisak a viszontag-
ságokkal küzdő európai vadásztársakkal.

Ezért kérjük vadászó és a velünk szim-
patizáló honfitársainkat: támogassák a 
kampányt, és írják alá a petíciót!

KAMPÁNY ÉS
PETÍCIÓ AZ EURÓPAI
VADÁSZAT JÖVŐJÉÉRT

További részletek, háttér és aláírás az erre a célra létrehozott weboldalon, 
magyar nyelven is: signforhunting.com/hu/

SEGÍTSÜNK AZ EURÓPAI VADÁSZTÁRSAKNAK!

AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN SZÁMOS, A VADÁSZATOT, 
VADGAZDÁLKODÁST, TERMÉSZETVÉDELMET NEGATÍVAN ÉRINTŐ TÖREKVÉS LÁTOTT 
NAPVILÁGOT. AZ EURÓPAI VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZÖVETSÉG (FACE) EZÉRT 
EGY EURÓPAI KAMPÁNYT INDÍTOTT EL A VADÁSZAT JÖVŐJÉÉRT, AMELY KERETÉBEN A SZER-
VEZET 37 TAGORSZÁGÁBÓL – ÍGY MAGYARORSZÁGRÓL IS – 7 MILLIÓ VADÁSZ ÍRHAT ALÁ EGY 
PETÍCIÓT.

AZ EREDETILEG 2022. OKTÓBER 26-ÁIG TARTÓ 
KAMPÁNYT A FACE 2024. ÁPRILIS 25-ÉIG 
MEGHOSSZABBÍTOTTA.

MEGHOSSZABBÍTVA!
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nem jogosít vadászjegy kiváltására, csupán 
azt a célt szolgálja, hogy a következő pontban 
foglalt kiegészítő vizsgák vonatkozásában be-
meneti feltételt nyújtson a puskával vadászni 
nem kívánók számára.

Kiegészítő vizsgát azon személyeknek 
kell letenniük, akik valamely hagyományos 
vadászati módot szeretnék űzni. 
Ezen vizsgatípus bemeneti 
követelménye, hogy 
a vadá-

szati ismeretek 
kapcsán – a fentiek szerint – már 

bizonyított tudással rendelkezzen 
a vadász vagy vadászjelölt, és a 
kiegészítő vizsga során az általa vá-

lasztott hagyományos vadászati mód területé-
nek vonatkozásában adjon számot tudásáról. 
A kiegészítő vizsgának ennek megfelelően 
három típusa van:

a) vadászíjjal való vadászatra feljogosító   
 kiegészítő vizsga,

b) ragadozó madárral való vadászatra 
 feljogosító kiegészítő vizsga,

c) magyar agárral való vadászatra 
 feljogosító kiegészítő vizsga.

A fentiek közül az első három vizsgatípus 
esetében a jelentkezés történhet szemé-
lyesen munkaidőben, illetve elektronikus 
formában a vadászkamara lakóhely szerinti 
megyei területi szervezete által megadott 

elérhetőségeken, illetve formában. Kiegé-
szítő vizsgára jelentkezni azonban csak a 

vadászkamara központi szervezeténél van 
lehetőség, kizárólag elektronikus úton az 

info@omvk.hu e-mail-címen.

A vizsgákról részletes informá-
ciók a vadászkamara honlapján, 

az omvk.hu címen a főmenü 
„Vizsgák” menüpontjában érhe-
tők el.

Országos Magyar
Vadászkamara


