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N
ovemberi hírlevelünkben már tájé-
koztatást adtunk arról, hogy a 
2022/2023-as vadászati évben 
a külföldi vadászati engedélyek 
kérelmét online ügyfélszolgálati felü-

letünkön lesz lehetőség intézni. Az online vadász-
jegy-érvényesítésről szóló cikkünkhöz hason-
lóan, megpróbáljuk lépésről lépésre bemutatni 
az új ügytípus folyamatát, hogy annak haszná-
latát már kellő ismeretek birtokában lehessen 
megkezdeni. 

Fontos kiemelni, hogy a külföldi vadászati en-
gedélyek iránti kérelmek ügyintézését a szervezet 
képviseletére jogosult személy végezheti el. Ab-
ban az esetben, ha a kérelmeket benyújtó személy 
nem jogosult a szervezet közvetlen képviseletére, 

akkor az első használatot megelőzően a szerve-
zet képviseletére vonatkozó hivatalos megha-
talmazást kell rögzíteni a magyarorszag.hu kor-
mányzati elektronikus ügyintézési portál Rendel-
kezési Nyilvántartó (RNY) rendszerében. 

A meghatalmazás rögzítését közvetlenül a 
rendelkezes.gov.hu címet megnyitva is elvé-
gezhetjük, mind a meghatalmazó (cégvezető, 
képviselő), mind a meghatalmazott (kérelmeket 
benyújtó ügyintéző) irányából indítva. A meg-
hatalmazó szervezet képviselőjének a rögzítést 
követően természetesen még jóvá kell hagynia a 
meghatalmazást ahhoz, hogy az ténylegesen ér-
vényre jusson.

Botta Zsófia
Országos Magyar Vadászkamara
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RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÓ
Az RNY rendszerben egy új rendelkezés rögzítéséhez a szervezetek közül ki kell vá-
lasztanunk az Országos Magyar Vadászkamarát és a kapcsolódó ügytípust, ami a 
külföldi vadászati engedélyek iránti kérelmek kezelésére vonatkozik. A sikeresen jó-
váhagyott rendelkezésről egy visszaigazoló dokumentumot kapunk, rövid időn belül 
pedig a jogosultságok összekapcsolódnak a vadászkamara online felületével.

Ú j  ügytípus
az online 
ügyfélszolgálaton
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ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Megfelelő képviseleti jog birtokában a külföldi vadászati engedély 
iránti kérelem benyújtását az ugyfelszolgalat.omvk.hu címen a 
külföldi vadászati engedély képére kattintva tudjuk megkezdeni, 
ahol rögtön az ügyfélkapus azonosítási módokhoz érkezünk.

SZEREPKÖR
A sikeres azonosítás után először szerepkört kell választani, hogy 
mely szervezet nevében szeretnénk eljárni. Ez a lépés azért fon-
tos, mert a tovább gombra kattintva a rendszer ennek megfelelően 
ellenőrzi a központi nyilvántartásban a képviseleti jogosultságot.
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VADÁSZATI ENGEDÉLYEK ADATAI
A kérelem második pontjánál a vadászati engedély adatait kell megadni, melyet a bérvadászati 
szerződés vagy a meghívólevél alapján, a tervezett első vadászat helye szerinti illetékes terüle-
ti szervezet fog kiállítani. A következő panelen a biztosításra vonatkozó kötelezettségeknek kell 
megfelelni, ahol a legördülő listából kiválaszthatjuk a vadászkamara által kínált biztosítást, de 
meglévő biztosítással rendelkezők a hozott biztosításra is kattinthatnak, a kapcsolódó biztosítási 
dokumentumok feltöltését később kérni fogja a rendszer. Ha online kötjük meg a biztosítást, ak-
kor a „Tájékoztatók és biztosítási feltételek megtekintése” gombra kattintva egy PDF-dokumentu-
mot tudunk letölteni, ami a biztosításra vonatkozó tájékoztatót és feltételt egyben tartalmazza. 
A dokumentumok oldalon a csatolandó fájlok köre a korábban kitöltött adatoknak megfelelően 
generálódik. Ennek alapján tudjuk, hogy milyen kötelező elemekkel van lehetőség benyújtani a 
kérelmet pl. a solymászathoz kapcsolódó egyedi engedélyeket illetően vagy a hozott biztosítás 
esetében a biztosításra vonatkozó igazolást és a hiteles fordítást is csatolni kell.  A nyilatkozatok 
fülön a korábbi papíralapú kérelem beadásával is megtett nyilatkozatokat kell elfogadni és ezután 
a mentés gombra kattintva az eddig kitöltött kérelem megjelenik a függő kérelmek listában.

FÜGGŐ KÉRELMEK; BEKÜLDÉSRE VÁRÓ KÉRELMEK
Amennyiben több kérelmet kívánunk egyszerre benyújtani, akkor az imént bemutatott adat-
rögzítésről szóló lépéseket minden további személyekre vonatkozóan meg kell ismételni. Ha 
végeztünk a külföldi vadászatiengedély-kérelmek rögzítésével, akkor a függő kérelmek oldalt 
érdemes megnyitni. Itt két listát láthatunk, ezek a beküldésre váró és a bírálat alatti kérelmek 
sorai. Minden újonnan rögzített igény először a beküldésre váró kérelmek listába kerül be, itt 
lehetőség van a kérelmek megtekintésére és szerkesztésére is. A kérelmek beküldését szintén 
erről a felületről indíthatjuk, egyszerre több kérelem is kijelölhető és beküldhető abban az eset-
ben, ha azok státusza és megyei szervezete megegyezik. Az együtt beküldött kérelmek tételei 
értelemszerűen egy számlára kerülnek. Miután a beküldésre kattintottunk, kiválaszthatjuk, 
hogy személyesen vagy postai úton kérjük a vadászati engedélyeket. A következő lépés kere-
tében a számlázási adatokat kell véglegesíteni, a rendszer a szervezet adataival a számlázási 
adatokat előtölti. Fontos kiemelni, hogy az itt megadott e-mail-címre kerül majd kiküldésre az 
elektronikus számla és sikeres online fizetés esetén a tranzakció visszaigazolása is. A számlá-
zási adatok megadása után a megerősítés fülön kell kiválasztani a fizetés módját, ami történhet 
átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel (SimplePay), illetve készpénzes fizetésre is van 
lehetőség, de ez csak személyes átvételi mód esetén választható ki.

KÜLFÖLDI VADÁSZ ADATAI
Az első űrlapon a külföldi vadász adatait lehet megadni. A kereső mezőt használva kiválaszt-
hatunk olyan vadászt, akinek az adott vadászati évre a társaság már igényelt korábban enge-
délyt. Ebben az esetben a mezők előtöltésre kerülnek a rögzített adatokkal, ugyanakkor ezen 
adatok módosíthatók. Ha az adott vadászati évben még nem igényelt az érintett személy 
vadászati engedélyt, akkor első lépésben az adatait rögzíteni kell a rendszerben. A kérelem 
benyújtásához szükséges adatok köre 2022. január 1-jétől változott a vadászkamaráról szóló 
törvényben, így ezentúl a születési hely és idő, valamint a lakcím megadása is kötelező.

REGISZTRÁCIÓ
Amennyiben egy cég vagy vállalkozás képviseletében először jelent-
kezett be az ügykezelő, akkor az engedélykérelmek benyújtását meg-
előzően el kell végezni a regisztrációt a cég alapadatainak és kapcso-
lattartási adatainak megadásával. Ha a regisztrálással megvagyunk, 
akkor a nyitóoldalon aktívak lesznek az ügyintézési felületek, és le-
hetőségünk lesz új vadászati engedély iránti kérelmet rögzíteni. 

  SZIGETI EDIT
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Ha visszamegyünk a nyitóoldalra és megnyitjuk a 
függő kérelmek csempét a bírálat alatti kérelmek 
listában, a területi szervezetekhez beküldött ké-
relmek ügyintézésre váró igényei láthatóak. A sor 
elején lévő ikonra kattintva lehetőség van a kérelem 
adatainak a megtekintésére, de ekkor szerkeszteni 
már nem lehet.

JÓVÁHAGYOTT KÉRELMEK
Szintén a nyitóoldalon a jóváhagyott vadászati engedélyekre kattintva a társaság 
adott vadászati évre igényelt, és a területi szervezet által már jóváhagyott státuszú 
kérelmei kerülnek fellistázásra. A sor elején lévő ikonra kattintva itt is lehetséges a 
jóváhagyott kérelem adatainak áttekintése. Ha a beküldött igényünk ebben a listá-
ban szerepel, akkor nincs más dolgunk, mint a korábban megadott mód szerint eljárni 
és az összekészített engedélyeket személyesen vagy postai úton átvenni. Elakadás 
vagy egyéb információkérés esetén az illetékes területi szervezet kollégái készsé-
gesen segítenek az engedélyek ügyintézésével kapcsolatos kérdésekben, illetve az 
https://omvk.hu/oldal/vadaszati-engedely oldalon is találhatunk bővebb leírást.

MEGERŐSÍTÉS
A megerősítés képernyőn a beküldésre 
kijelölt kérelmek paraméterei alapján a 
rendszer felsorolja a számlázandó téte-
leket. Ha online bankkártyás fizetési mód 
mellett döntöttünk, akkor az oldal alján 
a fizetés indítása gombot láthatjuk. Erre 
kattintva a rendszer automatikusan átirá-
nyítja a felhasználót a SimplePay fizetési 
szolgáltató oldalára, sikeres fizetés után 
pedig visszakerülünk az ügyfélszolgála-
ti felületre. A beküldött kérelem a függő 
kérelmek oldalon a bírálat alatti kérelmek 
listába kerül, ahonnan olvasásra megnyit-
ható, de szerkeszteni már nem tudjuk.

HIÁNYPÓTLÁS
A hiánypótlásra váró vadászatiengedély-kérelmek szintén a beküldésre váró 
igények táblázatban jelennek meg hiánypótlás státusszal. Ebben a listában le-
het megnyitni a korábban benyújtott kérelmet szerkesztésre, ahol a kérelem 
első lépéséhez érkezünk, a külföldi vadász adatai oldalra, innen lehet a tovább 
gombbal a megismert oldalakat újra elérni és módosítani a hiánypótlás szerint. 
A hiánypótlás oka, melyet a megyei szervezet munkatársa rögzít, a második 
lépésnél a vadászati engedély adatai oldalon a bírálat mezőben olvasható. 
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Beérkezett pályázatok száma: 561
Támogatott pályázatok száma: 484

Elnyert támogatások összege:  482 millió Ft
Hozzáadott önerő összege:  236 millió Ft

Összesen 718 millió Ft értékű vadgazdálkodási fejlesztés

A VADGAZDÁLKODÁSI ALAP TÁMOGATÁSAIBÓL 
MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK 2022-BEN

Fásszárú fajokból álló szegélyek, csenderesek: 
186 860 csemete telepítése szegélyekbe, cserje- és fasorokba

Táplálkozó- és búvóhelyek szántóföldi kultúrák vetésével:
összesen 830 hektár vadföld létesítése 96 különböző vadászterületen

Többéves vadföldek létesítése évelő kultúrák felhasználásával összesen 
1386 hektár vadföld létesítése 134 különböző vadászterületen

Vízpótlást segítő fejlesztések: 
30 új víznyerő hely és 580 új itatóhely létesítése, összesen 106 vadászterületen

Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztése:
2210 új csapda beszerzése, 207 nap kotorékozás 124 különböző vadászterületen  

Fácán- és fogolyállománnyal való gazdálkodás fejlesztése: 
kotlóssal nevelt 5400 fácán és 2600 fogoly kibocsátása

A VADGAZDÁLKODÁSI ALAP HOZZÁJÁRULÁSA 
A VADGAZDÁLKODÁSI ÁGAZATHOZ AZ ELMÚLT 

NÉGY PÁLYÁZATI IDŐSZAK ALATT

MÁRCIUSRA LEGTÖBB JOGKÖVETŐ 
VADÁSZTÁRSUNK ÉRVÉNYESÍTETTE 
VADÁSZJEGYÉT A 2022/2023. VADÁSZATI ÉVRE, 
ÉS MEGKAPTA AZ ÚJONNAN BEVEZETETT, 
KÁRTYA ALAPÚ VADÁSZJEGYÉT. A SZEMBETŰNŐ 
KÜLALAKI VÁLTOZÁS MELLETT FONTOS 
ÚJDONSÁG, HOGY A KORÁBBI PAPÍRALAPÚ 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 
BÉLYEG, AZ AKTUÁLIS VADÁSZATI ÉVRE 
VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOKAT A 
VADÁSZKAMARA INFORMATIKAI RENDSZERE 
TÁROLJA, MELYNEK ELLENŐRZÉSÉRE TÖBBFÉLE 
MEGOLDÁST KÍNÁL.

 nap kotorékozás 124 különböző vadászterületen  

KÜLALAKI VÁLTOZÁS MELLETT FONTOS 
ÚJDONSÁG, HOGY A KORÁBBI PAPÍRALAPÚ 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 
BÉLYEG, AZ AKTUÁLIS VADÁSZATI ÉVRE 
VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOKAT A 
VADÁSZKAMARA INFORMATIKAI RENDSZERE 
TÁROLJA, MELYNEK ELLENŐRZÉSÉRE TÖBBFÉLE 
MEGOLDÁST KÍNÁL.

Vadászjegy
érvényességének
ellenorzése

1. ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FELÜLETEN 
KERESZTÜL
Azok, akik online érvényesítették vadászjegyüket, már ismerik a 
vadászkamara ügyfélszolgálati felületét. A főoldalon a vadász-
jegy-érvényesítés csempe mellett található a vadászjegy-ér-
vényesség lekérdezése funkció, melyre kattintva egy egyszerű 
felületen tudjuk begépelni a vadászjegy-azonosító, azaz va-
dászjegyszámot. Adatvédelmi szempontokból, kizárólag az ér-
vényességhez kapcsolódó adatokat jelenítjük meg az oldalon.
A lekérdezési felület a kártya hátoldalán található QR-kód be-
olvasásával is használható. Ilyenkor a QR-kód karaktereit be-
olvasva, szintén az érvényesség-lekérdezési felületre navigál 
az eszközünk. Az érvényesség lekérdezése funkció – ugyanúgy, 
mint az érvényesítő felület – számítógépről, telefonról és táb-
lagépről is elérhető.

VADÁSZKAMARA INFORMATIKAI RENDSZERE 

VADÁSZJEGYÉT A 2022/2023. VADÁSZATI ÉVRE, 
ÉS MEGKAPTA AZ ÚJONNAN BEVEZETETT, 
KÁRTYA ALAPÚ VADÁSZJEGYÉT. A SZEMBETŰNŐ 
KÜLALAKI VÁLTOZÁS MELLETT FONTOS 
ÚJDONSÁG, HOGY A KORÁBBI PAPÍRALAPÚ 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 
BÉLYEG, AZ AKTUÁLIS VADÁSZATI ÉVRE 

ÚJDONSÁG, HOGY A KORÁBBI PAPÍRALAPÚ 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 

érvényességénekérvényességének
ellenorzése

VADÁSZJEGYÉT A 2022/2023. VADÁSZATI ÉVRE, 

KÁRTYA ALAPÚ VADÁSZJEGYÉT. A SZEMBETŰNŐ 

ÚJDONSÁG, HOGY A KORÁBBI PAPÍRALAPÚ 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 
VADÁSZJEGYTŐL ELTÉRŐEN EZEN AZ OKMÁNYON 
NEM SZEREPEL ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS BIZTOSÍTÁSI 
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Országos
Vadgazdálkodási Alap

2022

63 ezer kotlóssal nevelt fácán
6700 kotlóssal nevelt fogoly

17 700 csapda
153 új víznyerő hely
2727 új itató

13 533 hektár élőhelyfejlesztés

2 milliárd 76 millió Ft támogatás
1 milliárd 69 millió Ft hozzáadott önerő

2644 támogatott pályázat
összesen 805 vadászatra jogosult

63 ezer kotlóssal nevelt fácán
6700 kotlóssal nevelt fogoly

17 700 csapda
153 új víznyerő hely
2727 új itató

13 533 hektár élőhelyfejlesztés

2 milliárd 76 millió Ft támogatás
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A LEKÉRDEZÉSI FELÜLETEN A BEGÉPELT VADÁSZJEGYSZÁM 
VAGY BEOLVASOTT QR-KÓD ALAPJÁN A KÖVETKEZŐ 
EREDMÉNYEKET ADJA VISSZA A RENDSZER: 

Sikeres azonosítás esetén: 

☑ vadászjegyszámhoz tartozó vadászjegy érvényességének státusza;

☑ lőfegyverrel, vadászíjjal, ragadozó madárral, illetve magyar agárral történő 

 vadászatra vonatkozó jogosultság megléte;

☑ aktuális vadászati év;

☑ a lekérdezés időpontja.

Ha valaki az aktuális vadászati évre nem váltott vadászjegyet, vagy hatósági eltil-
tás alatt áll, akkor a vadászjegyszámhoz tartozó státusz érvénytelenként jelenik 
meg. A helytelenül beírt adat pedig hibás azonosítóként látható a lekérdezés oldalán. 
Az ügyfélszolgálati felület használatához az ellenőrzés helyén mobilnet szükséges.

2. OKOSESZKÖZRE 
TELEPÍTETT ALKALMAZÁSON KERESZTÜL
Amennyiben adatkapcsolat bizonyos okokból (például térerő hiánya) 
nem áll rendelkezésre, a vadászkamara offline lehetőséget is biztosít 
mobilapplikáción keresztül a vadászjegy érvényességének ellenőrzé-
sére, az erre a célra kifejlesztett, Android és iOS rendszereken elérhe-
tő alkalmazás segítségével. Ennek feltétele azonban, hogy előzetesen 
letöltsük és időközönként frissítsük a vadászjegy érvényességére vo-
natkozó adatbázist a mobiltelefonos alkalmazásban. Az elavult, nem 
naprakész adatbázis régi verziójáról az alkalmazás automatikusan ér-
tesít minket, és kéri a frissítés lefuttatását. A vadászjegyszám kézzel 
megadható az applikációban, azonban a gyors lekérdezést a kártyán 
található QR-kód beolvasása ebben az esetben is segíti.

  P R O G R A M
10.00  A konferencia megnyitója

10.30–12.30  Szakmai előadások (moderátor: prof. Dr. Heltai Miklós)

Öntözőcsatornák szerepe (és hátrányai)
 a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben
 prof. dr. Heltai Miklós – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

 Térségi szintű, vízvisszatartáson alapuló fejlesztések
 Tapasztalatai a kis léptékű beavatkozások tervezéséhez
 Máté András

Az országos vadgazdálkodási alap „VADÁSZTERÜLET
 VÍZELLÁTÁSÁT JAVÍTÓ BEAVATKOZÁS” című célterületének
 Eddigi tapasztalatai
 Országos Magyar Vadászkamara

 Láthatatlan vizek, láthatatlan problémák
 Szabó Gyula – Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

12.30–13.30  Ebédszünet

13.30–15.00  Szakmai előadások (moderátor: prof. Dr. Heltai Miklós)
 Természetvédelmi és vadászati közös célú szikes vizes
 Élőhely-rehabilitációk és kreációk kialakításának
 Lehetőségei a hortobágyon
 Ecsedi Zoltán – Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

 A víz jelentősége a szikes puszták ökológiai rendszerében
 Tihanyi Gábor – Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság

3. A RENDŐRSÉG SAJÁT RENDSZERÉN 
KERESZTÜL
Az ellenőrzés harmadik lehetősége még fejlesztés 
alatt áll. Ez utóbbi kifejezetten a rendőrség részére 
lesz elérhető az általuk használt saját, belső rendsze-
ren keresztül.

Botta Zsófia, Országos Magyar Vadászkamra

2. OKOSESZKÖZRE 
TELEPÍTETT ALKALMAZÁSON KERESZTÜL
Amennyiben adatkapcsolat bizonyos okokból (például térerő hiánya) 
nem áll rendelkezésre, a vadászkamara offline lehetőséget is biztosít 
mobilapplikáción keresztül a vadászjegy érvényességének ellenőrzé-
sére, az erre a célra kifejlesztett, Android és iOS rendszereken elérhe-
tő alkalmazás segítségével. Ennek feltétele azonban, hogy előzetesen 
letöltsük és időközönként frissítsük a vadászjegy érvényességére vo-
natkozó adatbázist a mobiltelefonos alkalmazásban. Az elavult, nem 
naprakész adatbázis régi verziójáról az alkalmazás automatikusan ér-
tesít minket, és kéri a frissítés lefuttatását. A vadászjegyszám kézzel 
megadható az applikációban, azonban a gyors lekérdezést a kártyán 
található QR-kód beolvasása ebben az esetben is segíti.

AZ ORSZÁGOS
MAGYAR VADÁSZKAMARA 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ERDÉSZETI
SZAKBIZOTTSÁGA ÉS A HORTOBÁGYI 
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA KÖZÖS 
SZERVEZÉSÉBEN

című szakmai konferencia

Időpont: „A VÍZ VILÁGNAPJA” – 2022. 03. 22. (kedd), 10.00

Online élő közvetítés útján megtekinthető
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VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE 
A VADVILÁG MEGŐRZÉSÉBEN

– LEHETŐSÉGEK ÉS KÖTELESSÉGEK –
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A
tavalyi évben újabb rendkívül 
súlyos mérgezési hullám pusztí-
tott hazánkban. A napvilágra került 
18 eset során 224 védett madár, 
köztük 165 ragadozó madár esett 

áldozatul. Minden idők legsúlyosabb mérge-
zéses esete Tura település határában történt. 
Összesen 3 fokozottan védett, 90 védett és 
15 nem védett állat tetemét, valamint rekord-
számú, 141 (!) mérgezett csalétket sikerült 
megtalálni augusztus és november között. 
Ezek az esetek azon túl, hogy drasztikus kárt 
okoznak a természeti környezetben és védett 
értékeinkben, komoly humán-egészségügyi 
kockázattal járnak: a kihelyezett mérgek már 

csekély mennyiségben is halált, illetve mara-
dandó egészségkárosodást okozhatnak.

2021 márciusában a Századvég Konzorcium 
közvélemény-kutatást végzett a felnőtt magyar 
lakosság körében, amelynek eredményei alapján 
a megkérdezettek több mint 85%-a aggasztónak 
tartja a természetkárosítást hazánkban, és több 
mint 97%-uk nagyon súlyosnak tartja az olyan 
eseteket, amikor védett állatot illegálisan, állat-
kínzásnak minősülő módon (ilyen a mérgezés is) 
pusztítanak el. Látható, hogy a természetkárosí-
tást, azon belül a védett állatok illegális mérge-
zését a társadalom szinte egyöntetűen elítéli.
Mind vadgazdálkodási, mind természetvédelmi 
szempontból kiemelkedően fontosnak tartjuk, 

hogy közösen és hathatósan lép-
jünk fel e bűncselekménytípus tel-
jes felszámolása érdekében. En-
nek céljából a közelmúltban több 
fontos kormányzati intézkedés is 
született. 

Tekintettel a mérgezéses, illetve az élet kiol-
tására alkalmas csalétkek kihelyezésével ösz-
szefüggő esetek elszaporodására, a természet-
károsító cselekmények visszaszorítása és meg-
előzése céljából szükségessé vált az ilyen módon 
elkövetett, állatok életét veszélyeztető cselek-
mények szigorúbb büntetőjogi szankcionálása. 
„Az állatok védelme érdekében szükséges egyes 
büntetőjogi tárgyú jogszabályok módosításáról” 

című törvényjavaslatot a tavalyi év végén elfo-
gadta az Országgyűlés. A büntető törvénykönyv 
242. §-a kiegészült egy új (2a) bekezdéssel, amely 
kimondja, hogy aki a természetkárosítást méreg 
alkalmazásával vagy az állat elpusztítására al-
kalmas csalétek kihelyezésével, több állat éle-
tét veszélyeztetve követi el, az egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztésre számíthat, de már a 
bűncselekményre irányuló előkészület is két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntető törvénykönyv állatkínzásról szóló 
tényállása is módosult. Ha az állatkínzást méreg 
alkalmazásával vagy az állat elpusztítására al-
kalmas csalétek kihelyezésével, több állat pusz-
tulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztés.

Fontos megemlíteni, hogy a mérgezéseket 
szinte minden esetben már be-
tiltott növényvédő szerrel köve-
tik el, aminek már a birtoklása is 
bűncselekmény (méreggel való 
visszaélés). Ráadásul, aki tiltott 
vadászati eszközzel vagy módon 
(pl. méreggel) fokozottan védett 
vagy védett gerinces állat elej-
tésére vagy elfogására irányuló 
tevékenységet végez, az orvva-
dászat tényállását is kimeríti. 

A Nemzeti Nyomozó Iroda ve-
zetésével, hét államigazgatási 
szerv részvételével 2021-ben 

létrejött a Nemzeti Környezeti Biztonsági Mun-
kacsoport a környezeti bűnözés elleni küzdelem 
hatékonyabbá tételéért. Egyik kiemelt feladata a 
szándékos mérgezéses ügyek elleni összehangolt 
fellépés. 

Fontosnak tartjuk, hogy a vadászatra jogosul-
tak is segítsék ezt a munkát, összhangban a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a va-
dászatról szóló 1996. évi LV. törvény 40. §-ával is, 
amely kimondja, hogy a vadállománynak és élő-

A HAZAI MADÁRVILÁGOT, AZON BELÜL 
ELSŐSORBAN A RAGADOZÓ MADARAINKAT 
FENYEGETŐ EGYIK LEGSÚLYOSABB VESZÉLY, 
AMELY EGYES FAJOKNÁL POTENCIÁLISAN A 
KIPUSZTULÁSHOZ IS VEZETHET, AZ ILLEGÁLIS 
MÉRGEZÉS. 2005-TŐL NAPJAINKIG MINTEGY 
1600 VÉDETT ÁLLAT, KÖZTÜK 1042 RAGADOZÓ 
MADÁR (KÖZÜLÜK 278 SAS) PUSZTULT EL 
BIZONYÍTHATÓAN AZ ILLEGÁLIS MÉRGEZÉSEK 
KÖVETKEZTÉBEN MAGYARORSZÁGON. 

A Nemzeti Nyomozó 
Iroda vezetésével, hét 
államigazgatási szerv 

részvételével 
2021-ben létrejött 

a Nemzeti Környezeti 
Biztonsági Munkacsoport 

a környezeti bűnözés 
elleni küzdelem 

hatékonyabbá tételéért

Felhívás 
a vadon élo 
élovilág 
védelme 
érdekében
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helyének – ideértve a biológiai életközösséget 
is – védelme a vadgazdálkodás része. Kérjük 
a vadászatra jogosultakat, hogy mind a vadál-
lomány és az élőhely védelmének érdekében, 
mind a vadászat-vadgazdálkodás társadalmi 
megítélésének javítása végett tegyenek meg 
mindent az esetleges mérgezések megakadá-
lyozása érdekében. Amennyiben ilyen esetet 
tapasztalnak vadászterületükön, haladéktala-
nul értesítsék a rend őrséget és a vadászati ha-
tóságot. Ha a mérgezés védett fajt érint, kérjük, 
hogy minden esetben értesítsék az illetékes 
nemzetipark-igazgatóságot is! 

Bízunk abban, hogy a vadásztársadalom ösz-
szefogásával, közös fellépésünkkel jelentős 

mértékben csökkenthetők az ilyen jellegű bűn-
cselekmények. Ez alapvető érdekünk mind a va-
don élő élővilág védelme, mind pedig a vadászat 
társadalmi megítélése miatt. 

Tegyünk közösen azért, hogy természeti ér-
tékeinket a jövő generációk számára megőriz-
zük!

Budapest, 2022. február 15.

dr. Semjén Zsolt, elnök
Országos Magyar Vadászati Védegylet

dr. Jámbor László, elnök
Országos Magyar Vadászkamara

A
korábbiakban használt szófor-
dulatot tekintve – ha optimisták 
vagyunk, az ágazatra ható ténye-
zőket figyelembe véve, akkor is 
legfeljebb a 2020/21. vadászati 

évhez hasonló évre számíthatunk –, mára már 
kijelenthetjük, hogy a tézist az élet felülírta. 

A rendelkezésre álló adatokból mára már egyér-
telműen látszik, hogy a 2019/20-as (bázisévhez) 
viszonyítva a vadászatiengedélyek számának a 
2020/21-es vadászati évben látható 70 száza-
lékos visszaeséséhez viszonyítva a jelenleg 
véget érő vadászati év csak 20 százalékos 
visszaesést mutat (2022. február 3-án rendel-

Nem várt
fellendülés
A HÍRLEVÉLBEN KORÁBBAN 
– 2021. ÉV SZEPTEMBERÉBEN – 
ADTUNK HÍRT A KIADOTT VADÁSZATI 
ENGEDÉLYEK SZÁMÁNAK ADDIGI 
ALAKULÁSÁRÓL, ILLETVE 
A 2021/22-ES VADÁSZATI ÉVBEN 
MÉG AZ ENGEDÉLYEK TERÉN 
VÁRHATÓ EREDMÉNYEKRŐL.
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1. ÁBRA: KIADOTT VADÁSZATI ENGEDÉLYEK MEGOSZLÁSA HAVI BONTÁSBAN

kezésre álló adatok alapján). Ez a fellendülés 
egyértelműen a vártnál pozitívabb, ami az 
ágazat forrásoldalát nagymértékben erősíti.

Az 1. ábrán látható bázisévként feltüntetve a 
2019/20., továbbá a koronavírus hatásaitól befo-
lyásolt 2020/21. és a 2021/22. vadászati években 
kiállított vadászati engedélyek száma havi bon-
tásban. A tavalyi cikk még a bőgés előtt keletke-
zett, így az akkori, szeptemberi adatokat látva 
messzemenő következtetéseket nem lehetett 

levonni, azonban a mostani áb-
rán már szembetűnő, hogy a bá-
zisévet tekintve, szeptemberben 
közel 27 százalékos emelkedés 
figyelhető meg. Azonban azt is érdemes itt meg-
jegyezni, hogy mióta a vadászkamara állítja ki 
a vadászati engedélyeket (2017), a tavaly szep-
temberben kiadott engedélyek száma az eddigi 
legmagasabb. A további hónapok adatait nézve, 

megállja a helyét az állítás, hogy az engedélyek 
száma a bázisév értékétől átlagosan 15–20 szá-
zalékban marad el, melyben persze van mindkét 
irányban kiugró hónap, mint például a november 
vagy a január. A szintén ugyanezen az ábrán fel-
tüntetett vadászati évek havi adatait összesítve, 
a következő értékeket kapjuk 2019/20-ban – 28 
982 db; 2020/21-ban – 9 343 db; 2021/22-ben 
23 163 db vadászati engedélyt adtak ki a me-
gyei területi szervezeteink. Mivel a lapzártakor 

a február hónapot még nem tud-
tuk lezártnak tekinteni, így ennek 
pillanatnyi értékével számoltunk.

Az engedélykiadást tovább 
elemezve, érdemes a hazánkba utazó vendég-
vadászok nemzetisége alapján is összevetni a 
bázis évet, valamint az elmúlt vadászati évet. 
A 2. ábrán azokat a nációkat tűntettük fel, ame-
lyeknek az összes kiadott vadászati engedély 

2. ÁBRA: A VADÁSZATI ENGEDÉLYEK MEGOSZLÁSA NEMZETISÉGEK SZERINT
(1 % FELETTI RÉSZARÁNY)

Állampolgárság Sorrend 2019/20. vadászati év Sorrend 2021/22. vadászati év

osztrák 1. 46,80% 1. 46,52%

német 2. 14,97% 2. 17,25%

olasz 3. 11,25% 3. 10,25%

szlovák 4. 8,16% 4. 8,11%

svájci 5. 2,93% 5. 2,69%

román 6. 1,74% 9. 1,17%

cseh 7. 1,56% 7. 1,77%

francia 8. 1,43% 6. 2,44%

brit 9. 1,07% 10. 0,65%

dán 10. 1,01% 8. 1,18%

norvég 0,45% 0,22%

ukrán 0,29% 0,53%

lengyel 0,22% 0,46%

A 2021/22. év 
felélénkülését alapul 
véve, az előttünk álló 

esztendő kapcsán 
jogosan bizakodhatunk 

egy konszolidált és 
stabil bérvadászati 

eredményben

vonatkozásában 1 százaléknál nagyobb a része-
sedésük. Az látszik, hogy az első öt helyen elhe-
lyezkedő országok állampolgárai között nem ta-
pasztalható jelentős változás, illetve a sorrend 
is változatlan, ugyanakkor az 5.-dik és a 10.-dik 
helyen elhelyezkedő nemzetiségek vendégva-
dászai között látható visszaesés, ezáltal a sor-
rendben bekövetkező változás is. Említésre mél-
tóak még a dőlt betűvel szedett, olyan 1 százalék 
alatti nemzetiségek, akik esetében jelentős, kö-
zel 100 százalékos változás figyelhető meg pozi-
tív és negatív irányban egyaránt.

A fentieket tekintve és a 2021/22. év felélén-
külését alapul véve az előttünk álló esztendő 
kapcsán jogosan bizakodhatunk egy konszo-
lidált és stabil bérvadászati eredményben az 
előttünk álló 2022/23-as vadászati évben, fi-
gyelembe véve, a jelenleg ismert külső hatáso-
kat, melyek befolyásolják a külföldi bérvadá-
szat alakulását is.

Berger Andor 
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara
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