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Áfakérdés
Ebben a pályázati ciklusban a nem áfaalany va-
dászatra jogosultaknak lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy a pályázattal bruttó módon számol-
janak el, tehát a támogatási összeget az általuk 
benyújtott számlákon a bruttó összeg alapján 
határozzuk meg.

2/1. Fás szárú fajokból álló 
szegélyek, gyümölcsös fasorok 
kialakítása, rágóerdő-telepítés, 
csenderesek, vadbúvók kialakítása
Ezen célterületnél megemeltük a gyümölcsfák 
telepítése esetén elszámolható legmagasabb 

költséget (300-ról 800 forint/telepített fa 
összegre), amely egységárba beletartozik a 
szaporítóanyag beszerzése, valamint a telepí-
tés költsége is. Meghatároztuk a gyümölcsös 
fasor esetében a gyümölcsfák minimális ará-
nyát (60%), valamint a rágóerdő, vadbúvó és 
csenderes esetében a hektáronkénti minimális 
telepítendő tőszámot (4000 db). 
Ezenfelül a telepítésre javasolt fajok köre bő-
vült gyümölcsfákkal és cserjefajokkal, ugyan-
akkor egyes invazív besorolású fajok kikerültek 
a fajlistából.

A telepített vadgyümölcsök egységárának 
módosítására a szaporítóanyag és a telepítés 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBA A KORÁBBI ÉVEKHEZ KÉPEST TÖBB, 
A KÖRÜLMÉNYEK VÁLTOZÁSAIT LEKÖVETŐ PONTOSÍTÁS ÉPÜLT 
BE, ÉS – A GAZDASÁGI KÖRNYEZET FELTÉTELEIRE VÁLASZUL – 
TÖBB CÉLTERÜLETNÉL EMELKEDETT A TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE.

költségének növekedése miatt, a további módo-
sításokra pedig a bírálat szabályainak egyértel-
műsítése érdekében volt szükség.

2/2. Táplálkozó- és búvóhelyek 
kialakítása szántóföldi kultúrák 
vetésével
Ezen célterület esetében az elnyerhető támoga-
tási összeg 1,5 millióról 2 millió forintra, a hek-
táronként elszámolható pályázati összeg 150 
ezerről 250 ezer forintra emelkedett. A fejlesz-
tések keretében megvalósított, tavaszi vetésű 
kultúrák fenntartási ideje átkerült a telepítés 
évét követő év január végére, valamint az egy 
vadászterületen minimum 3 hektár fejlesztést 
előíró rendelkezést töröltük. Ezenfelül a telepít-
hető növényfajok listáját is pontosítottuk.

A támogatási összeg és a hektáronként elszá-
molható legmagasabb pályázati összeg emelé-
sére egyrészt a művelési költségek növekedése, 
másrészt a földhasználókkal kötött együttmű-
ködési megállapodások díjainak emelkedése mi-
att volt szükség. A kötelező fenntartási időszak 
lerövidítését a tavaszi munkák egyre korábbi 
megkezdése indokolta, míg a minimálisan 
3 hektárt előíró rendelkezés eltörlése utat nyit a 
kisebb volumenű, de értékes fejlesztéseknek.

2/3. Termesztett növényféleségek 
diverzifikálása évelő zöldtakarmány 
keverékek telepítésével
Ezen célterület esetében az elnyerhető támoga-
tási összeg 2 millióról 2,5 millió forintra, a hek-
táronként elszámolható pályázati összeg pedig 
250 ezerről 350 ezer forintra emelkedik. Fontos 
változás, hogy a fejlesztéseket csak szántó 
művelési ágú területeken lehet végrehajtani, 
továbbá az egy vadászterületen minimum 3 
hektár fejlesztést előíró rendelkezést ebben az 
esetben is töröltük. Meghatároztuk továbbá, 
hogy a telepített keverékekben egy növényfaj 
legfeljebb 50%-os arányt képviselhet, valamint 
azt is, hogy a keverékek legalább 50%-ban 
pillangós virágú növényeket tartalmazzanak. 
Ezenfelül a telepíthető növényfajok és a vadba-
rát kaszálást célzó ajánlások listája is bővült.

A támogatási összeg és a hektáronként 
elszámolható legmagasabb pályázati összeg 
emelésére egyrészt a művelési költségek nö-
vekedése miatt volt szükség, másrészt a magas 
terményárak miatt a földhasználói oldalon az 
együttműködésbe illeszthető elmaradt haszon 
is emelkedik. A minimálisan 3 hektárt előíró ren-
delkezés eltörlése ebben az esetben is a kisebb 
volumenű fejlesztések támogatását célozza. 
A keverékek összetételére vonatkozó szabály-
változások magasabb értékű kultúrák kialakítá-
sát kívánják előtérbe helyezni.
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FONTOSABB VÁLTOZÁSOK

Október 31-ig
lehet pályázni
a Vadgazdálkodási
Alaphoz
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FELHÍVÁS
A 3. NEMZETKÖZI 
ARANYSAKÁL
SZIMPÓZIUMRÓL
Szerbia és Görögország után 2022-ben november 2-a és 4-e között 
Magyarországon, Gödöllőn kerül sor a 3. Nemzetközi Aranysakál 
Szimpóziumra. Az esemény megrendezését az Országos Magyar 
Vadászkamara is támogatja, ezért a kamara tagjai kedvezményes, 
„student” részvételi díj mellett regisztrálhatnak az eseményre.
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További részletek és regisztráció 
a rendezvény hivatalos honlapján (angol nyelven)

A háromnapos rendezvényen az aranysakállal és a közeli rokon fajokkal 
kapcsolatos legfrissebb és legjelentősebb vadbiológiai kutatási eredmé-
nyeket mutatják be neves külföldi és hazai kutatók. A nagyobb lélegzetű 
és legnagyobb érdeklődésre számot tartó plenáris előadások mellett 
több szekcióban további számos előadás és poszter lesz megtekinthető.

A PLENÁRIS ELŐADÁSOK TÉMÁI ÉS ELŐADÓI

Az aranysakál magyarországi térhódításának és elterjedésének 
története a hazai vadgazdálkodási adatok alapján

Prof. dr. Csányi Sándor (Magyarország, Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék)

Az elmélet átültetése a gyakorlatba a túlszaporodott 
aranysakál-állományok szabályozásával kapcsolatban

Amit Dolev (Izrael, Izraeli Természetvédelmi 
és Nemzeti Parkokért Felelős Hatóság) 

Az aranysakál területhasználata és mozgási aktivitása 
Közép-Európában

Csányi Erika (Magyarország, Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti 
és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, a Fauna és Flóra 
Természetvédelmi Alapítvány alapítója) 

Egy növekvő aranysakál-populáció genetikai szerkezete 
és változatossága az állományrobbanás közben

Dr. Wiesław Bogdanowicz (Lengyelország, Állattani Intézet és 
Múzeum, Lengyel Tudományos Akadémia) 

Az aranysakál egész Görögországot érintő robbanásszerű 
terjedésének hatásai és lehetséges okai

Giorgios Giannatos (Görögország, Athéni Egyetem)
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A részletek, valamint a 2023/2024. vadászati évre vonatkozó pályázati kiírás 
minden dokumentuma elérhető honlapunk főmenüjéből, 

a „Vadgazdálkodási Alap” menüpontból vagy közvetlenül ezzel a QR-kóddal!

2/4. Vadászterület 
vízellátását javító beavatkozás
Ezen a célterületen támogatható elem lett 
a nagyobb méretű (50 négyzetméter feletti 
alapterületű) itatóhelyek létesítése, az ökológiai 
víz vásárlása, valamint a vízi létesítmények 
tervezési költségei. Az elnyerhető támogatási 
összeg jelentősen, 2 millióról 4 millió forintra, 
az agyagos itató létesítésére elszámolható 
pályázati összeg létesítményenként 200 ezerről 
250 ezer forintra, a szilárd vízzáró rétegű (be-
tonozott) itató létesítésére elszámolható pályá-
zati összeg pedig 400 ezerről 500 ezer forintra 
emelkedett.

A vízpótlást szolgáló célterület lehetősé-
geinek bővítését az éghajlatváltozás kapcsán 
egyre inkább szélsőséges időjárási viszonyok 
indokolták. A támogatási összeg és az itatókra 
elszámolható pályázati összegek emelkedését 
pedig egyrészt a kibővült lehetőségekhez 
szükséges nagyobb forrásigény, másrészt az 
építőanyagok és szolgáltatások drágulása tet-
ték indokolttá.

2/5. Ragadozógyérítés, 
csapdaparkfejlesztés
Ezen célterület esetében az elnyerhető tá-
mogatási összeg 1 millióról 1,5 millió forintra 
emelkedett. A pályázható csapdákra és csapda 
fogásjelzőkre vonatkozó elszámolható költsé-
geket a piaci árhoz igazítottuk.

A pályázható csapdák köre bővült a négyre-
keszes varjúcsapdával.

A csapdák és a csapda fogásjelzők esetében 
is jelentősen emelkedett a piaci ár, ezért szük-
ség volt az elszámolható költségek megeme-
lésére is, hogy indokolatlanul ne növekedjen 
a pályázók saját befektetése az elszámolható 
költség és a beszerzési ár különbsége miatt.

2/6. Fácán és fogoly 
állománygazdálkodás fejlesztése
Ezen célterület esetében az eddig érvényben 
lévő 3 éves fenntartási időszak egy évre csök-
ken, továbbá az egy fácánra, illetve fogolyra eső 
elszámolható összeget is megemeltük.

A kotlósos fácán- és fogolynevelés pályázati 
kedvének fenntartása érdekében eltöröltük a 
fenntartási időt, miután a jelenlegi bizonytalan 
helyzetben több vadászatra jogosultat elri-

aszthatott a 3 éves fenntartási kötelezettség. 
Az egy felnevelt madárra jutó elszámolható 
összegek megemelésére a naposcsibe árának 
emelkedése és a nevelési módszer kialakítá-
sához kapcsolódó más költségek növekedése 
miatt volt szükség.

Országos Magyar Vadászkamara

A pályázati rendszer 
ütemezésének sarokpontjai

A pályázatokat 2022. október 1–31. között 
lehet benyújtani, kizárólag a KAPOR online 
pályázati nyilvántartási rendszerben: 
https://arxoft.pro/kapor/

A nyertes pályázók az Országos Vadgazdál-
kodási és Vadvédelmi Bizottság döntését 
követő 15 napon belül kapnak értesítést 
a megadott e-mail-címen.

A támogatási szerződést 2023. február 
28-áig köti meg a vadászkamara a nyertes 
vadgazdálkodókkal.

A támogatás folyósítása (alapesetben) 
a mindkét fél által történő aláírást követő-
en, 2023. március 31-éig történik meg.
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Ú j  gyakorlati kézikönyv 
a vadtakarmányozásról
A VADÁSZKAMARA HAMAROSAN MEGJELENTETI ÚJ SZAKKIADVÁNYÁT

E
gyrészt a vadról való gondoskodás 
sokkal többet jelent, mint a még oly jól 
is végzett vadtakarmányozás. Másrészt 
tudjuk-e, mi a jó vadtakarmányozás? És 
valóban használunk-e ezzel vadfaja-

inknak, vagy ne adj’ Isten kárt okozunk? Minden 
vadfajnak jó-e ugyanaz a takarmány? Mire kell 
ügyelni a takarmány beszerzésekor vagy elké-
szítésekor? Hol tart a takarmányfejlesztés? 
Vannak-e új lehetőségek? Tudjuk-e alkalmazni 
ezeket a vadgazdálkodásban? Egyáltalán 
tudjuk-e, mik a jó vadtakarmányozás ismérvei? 
Miben lehet mérni a hatásosságát? Megéri-e? 
Mindezeken túl még sok kérdés merülhet fel a 
napi gyakorlatban.

Sajnos a vadgazda gyakran nem talál vá-
laszt a kérdéseire. Meglepő, de dr. Kölüs Gábor 

1979-ben megjelent Vadföldgazdálkodás és 
vadtakarmányozás című, 152 oldalas könyve 
után a mai napig nem látott napvilágot hasonló 
összefoglaló munka a témában. Hozzáférhe-
tőek ugyan egyetemi oktatási anyagok, jegy-
zetek, és különböző vadbiológiai és vadgaz-
dálkodási kiadványokban, konferenciák össze-
foglalóiban is sok hasznos részletet, kutatási 
eredményt és gyakorlati tapasztalatokról szó-
ló beszámolót találunk, ám egységesen ösz-
szeszerkesztett könyv a vadtakarmányozásról 
nem áll rendelkezésre. Az összefoglaló vadá-
szati, vadgazdálkodási könyvekben ugyancsak 
kevés teret kap a vadtakarmányozás, leginkább 
a vadföldműveléssel együtt tárgyalják. Bemu-
tatják a különböző vadetetőket, de magáról a 
takarmányról, annak készítéséről, tárolásáról, 

A VADTAKARMÁNYOZÁS TALÁN AZ EGYIK LEGGYAKORIBB VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG. 
A LEGTÖBB VADGAZDÁLKODÓ ÚGY GONDOLJA, HOGY A VADRÓL GONDOSKODNI KELL. EZ FELEL 
MEG A HAGYOMÁNYAINKNAK ÉS EZT TANULJUK A KÜLÖNBÖZŐ VADÁSZATI, VADGAZDÁLKODÁSI 
KÉPZÉSEKEN. SZINTE MINDEN VADÁSZATRA JOGOSULT LEGALÁBB EGY SZÓRÓT, EGY 
FÁCÁNETETŐT VAGY SÓZÓT ÜZEMELTET. EZ EDDIG RENDBEN IS LENNE, HA NEM GONDOLNÁNK 
AZT, HOGY HA VALAMILYEN TAKARMÁNYT ADUNK A VADNAK, AZZAL MÁR JÓT TETTÜNK, ÉS 
ELÉGEDETTEN HÁTRADŐLHETÜNK. SAJNOS EZ NEM ÍGY VAN.

a takarmányhibákról és sok más 
kérdésről nem esik szó. 

A takarmányozás alapjait a 
háziállatok takarmányozásából 
átvett módszerek adják. Külön 
vadtakarmányozási célú kutatás, 
fejlesztés nagyon kevés folyt 
hazánkban, azok sem az utóbbi években. Kicsit 
sarkosan fogalmazva: az 50-60 évvel ezelőtt, 
a háziállatok nagyüzemi takarmányozására 
kifejlesztett módszereket vette át a vadgaz-
dálkodás. Ez már akkor sem volt a legjobb 
megoldás, hiszen nem vagy csak alig vette 
figyelembe a vadfajok háziállatoktól és egy-
mástól is jelentősen eltérő igényeit, tulajdonsá-
gait. Mára ezek a módszerek alig-alig felelnek 
meg a kor követelményeinek. Megváltoztak az 
élőhelyviszonyok, jól tudjuk, és nap mint nap 
érezzük is. A klímaváltozás és az intenzív me-
zőgazdasági technológiák terjedése miatt a vad 
egyre kevesebb természetes táplálékhoz jut. 
Az elszegényedett fajkészlet és a termesztett 
növények uralkodóvá válása miatt más összeté-
telű táplálékot tud felvenni. A szárazodás és a 
hibás vízgazdálkodás következtében eltűnnek 
a felszíni vizek. Már azokat a fajokat is itatnunk 
kell, amelyekről idáig úgy gondoltuk: a vegetáci-
ós vízből fedezni képesek a szükségleteiket. 

A vadtakarmányozási gyakorlat lényegesen 
leegyszerűsödött, elszegényedett. A vadgazdák 
többnyire megelégszenek a szemes takarmá-
nyok, kiemelten a kukorica őszi-téli etetésével. 
Emellett különböző minőségű szénák és ál-
talában az állattartó telepekről megvásárolt 
silózott takarmányok szerepelnek a kínálatban. 
A korábban széles körben használt ipari mellék-
termékek szinte teljesen eltűntek a palettáról. 
A lédús takarmányokat a kívánatosnál sokkal 
kisebb mértékben etetik. Egyre gyakoribbak a 
takarmányozási hibák. 

A vadtakarmányozás fejlesztése is egyre job-
ban lemarad a háziállatok takarmányozása mö-
gött. Az ugyanis igyekszik követni az ökológiai, 
gazdasági, társadalmi környezet változásait. Új 
szemlélettel tervezik, új növényeket termesz-
tenek, új készítési módszereket, technológiákat 
vezetnek be, új kiegészítőket fejlesztenek ki. 
Csak így tudják biztosítani a magasabb hozamot 
és a költséghatékonyságot is. A takarmányo-
zástan külön tudományterületté, szakmává 
fejlődött, amelyet mester szinten tanítanak az 

egyetemeken. A vadtakarmá-
nyozási gyakorlatban sajnos 
nem büszkélkedhetünk ilyen 
fejlődéssel. Bár az utóbbi három 
évtizedben néhány hazai kuta-
tóhelyen, kiemelten Gödöllőn 
folytak alapozó és alkalmazott 

kutatások, fejlesztések, tudásunk a vadfajok 
emésztésélettani, táplálkozásbiológiai, ökoló-
giai tulajdonságairól messze elmarad a házi-
állatoké mögött. Ezek nélkül pedig ugyancsak 
nehéz a kor igényeinek megfelelő vadtakarmá-
nyozási módszereket kidolgozni. Természete-
sen a kutatás-fejlesztés drága, a vadbiológiai 
szakemberek és az intézményrendszer nem tud 
versenyezni az állattenyésztés és takarmányo-
zás fejlesztési lehetőségeivel. De még az ott ki-
dolgozott tudás is csak nagyon lassan szivárog 
át a vadgazdálkodásba.

Az Országos Magyar Vadászkamara ezt a 
hiányt felismerve kérte fel a terület hazai szak-
értőit egy, a gyakorlatban is jól használható 
vadtakarmányozási könyv megírására. Termé-
szetesen terjedelmi korlátok miatt nem lehet 
cél a takarmányozástudomány és a kapcsolódó 
gyakorlat minden részletének a bemutatása. 
A könyv csak a szabad területi takarmányozással 
foglalkozik. Sem a zárt téri intenzív tenyésztés, 
sem a vadföldművelés nem szerepel benne. 
Hasonlóképpen hiányoznak a más könyvekben 
részletesen tárgyalt témák. A kötet nem egy 
tudományos kiadvány, ezért nem követi a tudo-
mányos publikációk szerkezetét, például nem 
találhatóak benne a tudományos kiadványokban 
megszokott hivatkozások. A kutatási eredménye-
ket bárki könnyen megtalálhatja a többi között 
a Vadbiológia című folyóiratban. Az Országos 
Magyar Vadászkamara kiadványaiban is számos 
hasznos adalékról olvashatnak. A könyv inkább 
a legfontosabb sarokpontokat, a gyakorlati 
tapasztalatokat, a legfrissebb eredményeket 
próbálja összefoglalni a vadbiológus, a takarmá-
nyozási szakértők és a gyakorló vadgazdálkodók 
szemszögéből. A kötet a gyakorlati szakemberek 
számára egyfajta kézikönyvként szolgálhat, 
amelynek egyes részeiben megtalálhatják a 
számukra fontos kérdésekre a válaszokat, új 
megközelítési módokkal, szemlélettel ismerked-
hetnek meg. 

dr. Szemethy László, a könyv szerkesztője

A könyv csak 
a szabad területi 

takarmányozással 
foglalkozik. Sem a zárttéri 
intenzív tenyésztés, sem 

a vadföldművelés nem 
szerepel benne
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A
z ágazat harmadik éve folyamatos 
válságkezelést folytat – fogalma-
zott megnyitóbeszédében 
dr. Jámbor László, a vadászkamara 
elnöke. A kihívások közül kiemelte 

a koronavírus-világjárványt, a háborút, az 
inflációt, az egekbe szökött terményárakat és 
a fokozódó vadkárproblémát. Bár a vadgazdál-
kodás előtt igen nehéz évek állnak, meglátása 
szerint a vészhelyzetek mindig olyan energiákat 
mozgósítanak, amelyek segítenek sikeresen 
venni az akadályokat. Hangsúlyozta: ezt csak 
kemény munkával és proaktív hozzáállással 
érhetjük el. Ezek alapja egy átfogó, megfon-
toltan felépített, komplex és hosszú távú stra-
tégia kell legyen. Mindehhez adott a szellemi 
kapacitás, így nem kételkedik abban, hogy úrrá 
lehetünk a problémákon.

A körülbelül húszperces előadások sorát 
Sipos Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának 
főosztályvezetője nyitotta meg, ismertetve 
a megye vadgazdálkodásának változását az 
elmúlt húsz évben. Az előadásból kiderült, 
hogy az utóbbi években problémát jelent az 
aranysakál megjelenése és természetesen az 
afrikai sertéspestis (ASP). A jövő legfontosabb 
kihívásai a megyében is a vízhiány (miközben 
korábban az ár- és a belvíz jelentett gondot), 
az ASP felszámolása, az aranysakál térhódí-
tásának megállítása, a gímszarvas- és dámál-
lomány visszaszorítása (ezen fajok becsült 
állománynagysága és terítéke is többszörösére 
nőtt az elmúlt két évtizedben), a vadkárkérdés 
mérséklése, megoldása és az apróvadállomány 
lehetőség szerinti erősítése.

IMMÁR HAGYOMÁNYOSAN IDÉN IS AZ ORSZÁGOS 
VADÁSZNAP ELŐTTI NAPON, AUGUSZTUS 26-ÁN 
KERÜLT SOR A VADÁSZKAMARA VADVÉDELMI ÉS 
VADGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA SZERVEZÉSÉBEN 
A SZERVEZET „A VADGAZDÁLKODÁS IDŐSZERŰ 
KÉRDÉSEI” ELNEVEZÉSŰ, ÉVES 
KONFERENCIASOROZATÁNAK ELŐADÁSAIRA. 
EZEKBŐL TISZTÁN KIBONTAKOZOTT, HOGY AZ 
ÁGAZAT KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉVEK ELŐTT ÁLL, 
AZONBAN HA IDŐBEN – GYAKORLATILAG AZONNAL 
– KÉPESEK VAGYUNK REAGÁLNI 
A KÖRÜLMÉNYEKRE, VADGAZDÁLKODÁSUNK 
SIKERREL VEHETI AZ AKADÁLYOKAT.

Dr. Földi Zsolt, a Nemzeti Klasszikus Sertés-
pestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport 
vezetője az ASP hazai járványügyi helyzetét, az 
eddigi eredményeket és a jövőbeli kilátásokat 
vette górcső alá. A nemzetközi kitekintést köve-
tően szólt a betegség kimutatását vagy jelenlé-
tének bizonyítását célzó surveillance rendszer-
ről, annak jelentőségéről és a hazai esetszámok-
ról. Ezek alapján a 2021/2022. vadászati évben 
a járványügyi helyzet jelentősen javult a korábbi 
vadászati évekhez képest, és a tendencia folyta-
tódni látszik. Ez a vaddisznóállomány erőteljes 
csökkentését megkövetelő állategészségügyi 
előírásoknak köszönhető, amelyek betartása 
a záloga a jövőbeni sikeres védekezésnek is. 
Emellett szintén rendkívül fontos az elhullott 
vaddisznók hatékony felkutatása. (Az ASP-hez 
kapcsolódó járványügyi helyzet aktualitásairól 

dr. Földi Zsolt a Nimród Hírlevél 2022. augusztusi 
számában megjelent cikkéből is tájékozódhat.)

Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium Vadgaz-
dálkodási Főosztályának főosztályvezetője a 
vadgazdálkodók és a földtulajdonosok a vadkár 
megelőzése érdekében előírt teendőiről tartott 
előadást, kiemelve a tájegységi fővadászok 
szerepét. A vadállománynak számos pozitív 
hozadékát élvezhetjük, azonban a mérleg másik 
serpenyőjében a vadkárt találjuk. A szakember 
felidézte a vadkármegelőzés és -térítés törté-
nelmi alakulását, idézte a jelenlegi jogszabályi 
hátteret. Kiemelte: az idén minden eddiginél na-
gyobb problémát jelentő vadkár a legkomolyabb 
konfliktus okozója a földhasználók és a vadá-
szatra jogosultak között. Felhívta ugyanakkor a 
figyelmet arra is, hogy bár a vadkár a névleges 
értéken folyamatosan növekszik, az inflációval 
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„ A hazai 
vadgazdálkodás 
elott álló kihívások, 
ütközési pontok ”
A VADÁSZKAMARA ÉVES
KONFERENCIASOROZATÁNAK IDEI ELŐADÁSAIRÓL
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korrigált érték minimálisan változott 1994 óta. 
Miután ismertette az érintett felek teendőit, a 
vadkármegelőzés lehetőségeit és a tájegységi 
fővadászok feladatait és szerepét, aláhúzta: a 
konfliktus fő oka a túltartott nagyvadállomány, 
miközben a XXI. században ágazatunknak a 
mennyiségi helyett a minőségi vadgazdálkodás 
irányába kellene elmozdulnia. Már csak azért 
is, mert a jelenlegi állománynagysággal a mai 
szervezeti rendszerünk rövid időn belül nem fog 
boldogulni.

Bajdik Péter, a vadászkamara főtitkára a 
szervezet hivatásos vadászokkal kapcsolatos 
érdekképviseleti munkáját mutatta be. Rávilá-
gítva e szakma szépségeire, összefoglalta, 
mely területeken tudja támogatni, segíteni a 
vadőröket az érdekképviselet. Ilyen lehetőség 
a többi között a jogalkotási folyamat során 

a kapcsolódó javaslatok megfogalmazása, 
érvényesítése, a rendszeres és naprakész 
tájékoztatás, az adminisztratív feladatok ész-
szerűsítése, csökkentése, a szakmai fejlődés 
elősegítése, források előteremtése munkafel-
tételek javítása. Emellett nem egyszer volt már 
példa egyedi segítségnyújtásra is. Mindezekre 
példákat is hozott. Hangsúlyozta azonban: arra 
nincs lehetőség, hogy a vadászkamara bele-
szóljon a munkavállaló (a hivatásos vadász) 
és munkáltató (a vadászatra jogosult) közötti 
jogviszonyba. A hivatásos vadászok helyze-
tével kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg is 
folyik körükben egy felmérés, amelynek ered-
ményeire lesz alapozható a munka a jövőben. 
A kutatás eddig ismert, főbb információit is 
összefoglalta.

Dr. Németh Balázs, a vadászkamara Fegy-
verügyi és Vadászlövész Szakbizottságának 
elnöke az ólomlövedékek európai betiltására irá-
nyuló törekvésekről tartott előadást. Bemutatva 
az ezek mögött álló Európai Vegyianyag-ügynök-
séget és a vonatkozó REACH rendeletet, ismer-
tette, mit tett a vadászkamara, hogy fellépjen, 
érveljen az előírások ellen. 2021-ben létrejött egy 
a témával foglalkozó munkacsoport, kommuni-
káció zajlott a jogszabályalkotóval, a hatóságok-
kal, más társszervezetekkel és az ügynökséggel, 
valamint egy terjedelmes tanulmány is készült, 
amelyet eljuttattunk Brüsszelbe (ez elérhető a 
vadászkamara honlapján). A vadászat helyzete 
eddig mindennek ellenére nem változott érdem-
ben, a kilátások baljósak, de a munka még nem 
ért véget.

Utolsó előadóként Máté András termé-
szetvédelmi biológus a térségi szintű, vízvissza-
tartáson alapuló fejlesztések tapasztalatairól 
beszélt, valamint támogatási lehetőségükről 
az Országos Vadgazdálkodási Alap forrásaiból. 
Rámutatva arra, hogy mik az egyes vadgazdál-
kodási egységek vízgazdálkodását befolyásoló 
tényezők, szólt arról is, mit tehetnek a vadgaz-
dálkodók vizeinkért, a jobb vízgazdálkodásért. 
Az előadásban elhangzottak részét képezik 
az alap pályázati kiírásának, amely augusztus 
végén jelent meg és elérhető a vadászkamara 
honlapján.

A konferenciát összefoglalva dr. Jámbor László
elmondta: az előadások minden várakozását 
felülmúlták, hiszen számtalan újszerű megkö-
zelítést ismerhettek meg a résztvevők. Ezekből 
meríthetünk, mert a vadgazdálkodásban paradig-
maváltásra van szükség: fel kell vetni eddig ké-
nyesnek hitt témákat, és ezeket őszintén, minden 
érintett bevonásával kell megtárgyalni. Megje-
gyezte: a hazai ágazati jogszabályok összessé-
gében megfelelőek, azonban ellenőrzés, nyomon 
követés híján ezek nem juthatnak érvényre (Ebben 
a jövőben akár a tájegységi fővadászi rendszernek 
is lehetne szerepe). 
A jogszabályokról elmondottak vonatkoznak a 
komplex ágazati stratégiára is.

A rendezvény előadásaiból, mint minden 
évben, egy összefoglaló kiadványt is készítenek 
a szervezők.

Országos Magyar Vadászkamara

A konferencia előadásainak felvétele elérhető
a vadászkamara honlapján, vagy közvetlenül ezzel a QR-kóddal! 

A
tanácskozáson Bajdik Péter emlé-
keztetett: a témakört szabályozó 
korábbi, 126/2013. (XII. 17.) VM 
rendelet több mint 8 évig volt 
hatályos, és ez idő alatt számos 

pontosítási igény fogalmazódott meg. Az elmúlt 
években többször egyeztettek erről a megyei 
területi szervezetek titkárai – egyben a megyei 
vadászvizsga bizottságok elnökei – valamint a 
vadászkamara Oktatási Szakbizottsága szintén 
több fázisban véleményezett munkaanyagokat. 
Mindennek, illetve az Agrárminisztériummal 
folytatott egyeztetések eredményeképpen a 
jogszabályalkotó egy olyan vadásztanfolya-
mokról és vadászvizsgákról szóló rendeletet 
adott ki, amelybe zömében beépültek a vadász-
kamara javaslatai és kérései. (A változásokról a 
vadászkamara honlapján és a Nimród Hírlevél 
szeptemberi számában is adtunk tájékoztatást).

A vadászkamaránál az új jogrend szerint 
négy különböző vizsgatípust lehet letenni:

a „klasszikus” vadászvizsgát (előtte el kell 
végezni a vadásztanfolyamot, ezt követően 
két éven belül tehető le a vizsga);

a gyakorlati és elméleti fegyverismereti 
vizsgát (azok számára, akik szakirányú vég-
zettségük révén mentesülnek a tanfolyam, 

illetve a fegyverismereti kérdések kivé-
telével a vadászvizsga elméleti részének 
letétele alól);

a kizárólag íjászni, solymászni, agarászni 
kívánók elméleti vizsgáját (nekik gyakorlati /
lőtéri/ vizsgát nem kell tenniük, és a vizsga 
eredményeként csak egy teljesítésről szóló 
igazolást kapnak, amellyel kiegészítő vizs-
gára jelentkezhetnek);

kiegészítő vizsgát (azok számára, akik 
vadászíjászni, solymászni vagy agarászni 
szeretnének, és rendelkeznek vadászvizsga 
bizonyítvánnyal, vagy a fent említett iga-
zolással, vagy pedig már érvényes vadász-
jeggyel).

A tervezett szabályzat alapját egy titkárokból 
álló munkacsoport dolgozta ki, és az anyagot 
megkapja minden megyei területi szervezet, 
hogy részletes véleményezést készíthessen. 
A beérkező javaslatokat, felvetéseket a vadász-
kamara központja összesíti, majd egy újabb 
titkári értekezlet véglegesíti. Ezután – a tervek 
szerint október végén – szavazhat róla a szer-
vezet elnöksége, és így várhatóan november 
1-jétől lesz hatályos a szabályzat.

Országos Magyar Vadászkamara

A VIZSGÁZTATÁS A VADÁSZKAMARA EGYIK 
LEGFONTOSABB HATÓSÁGI FELADATA, ÉVENTE 
MINTEGY 2800-AN TESZNEK SIKERES 
VADÁSZVIZSGÁT. AUGUSZTUS 1-JE ÓTA ÚJ 
JOGSZABÁLY – A 19/2022. (VII. 29.) AM 
RENDELET – TARTALMAZZA A VADÁSZVIZSGA 
(VALAMINT A TANFOLYAMSZERVEZÉS) 
SZABÁLYAIT. EZEK ALAPJÁN A VIZSGÁK 
EGYSÉGES LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJÉRŐL 
SZÓLÓ SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSÁN 
DOLGOZIK A VADÁSZKAMARA. AZ ELSŐ 
MUNKAANYAGRÓL SZEPTEMBER 7-ÉN 
EGYEZTETETT A TITKÁRI ÉRTEKEZLET.

Készül az új 
vizsgáztatási szabályzat
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A
z elmúlt években a vadászkamara 
különös figyelmet fordított arra, 
hogy minél hangsúlyosabban jelen 
legyen az online térben. Fontosnak 
tartjuk ezeket a csatornákat, hiszen 

gyorsabban és közvetlenebb módon nem is 
tudnánk kapcsolatot teremteni tagjainkkal – 
akik pedig évről–évre egyre fogékonyabbak 
erre. Hogy lássák, mennyire hatékony ez a lehe-
tőség, alább néhány fontosabb számadat az 
elmúlt egy esztendőből, 2021. szeptember eleje 
és a lapzárta, 2022. szeptember eleje között. 
Amikor ízlelgetjük a statisztikát, érdemes 
észben tartani, hogy a magyar vadászok száma 
körülbelül 70 000.

Összesen 1 053 770 alkalommal nézték meg 
honlapunk tartalmait, átlagosan 1 perc 
33 másodpercet töltenek a weboldalunkon. 
Természetesen kiugró a január–februári idő-
szak a vadászjegy-érvényesítés miatt.

A vadászati idényeknek a vadászkamara 
honlapján néztek utána a leggyakrabban: az 
elmúlt egy évben 104 754-szer.

Különböző híranyagainkat összesen 157 225
alkalommal olvasták.

A 2022-23-as vadászati évre vonatkozó va-
dász-jegyérvényesítésről szóló hírt 
25 867-szer nyitották meg a weboldalon, 
míg az erről szóló útmutatót 13 726-szor.

A Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési 
Programról szóló összefoglalót 6846-szor 
nyitották meg.

A belterületi vadelejtésről szóló tájékoztatót 
6702 alkalommal olvasták.

A megyei területi szervezetek aloldalai is 
népszerűek, hogy az „első három helyezett-
ről” szóljunk: a veszprémi tartalmakat 
73 348, a baranyaiakat 34 345, a hevesieket 
30 807 alkalommal nézték meg.

A honlap az online hátországunk. De – miként 
talán mára az összes tartalomszolgáltató – mi 
sem maradhatunk távol a legnépszerűbb közös-
ségi médiától, a Facebooktól. Közösségi – tehát 

A CÍMET ADÓ HÁROM BETŰ A WORLD WIDE WEB, A VILÁGHÓDÍTÓ ÚTJÁRA 1989-BEN ELINDULT 
VILÁGHÁLÓ – AZAZ AZ INTERNET – RÖVIDÍTÉSE. NE GONDOLJA AZ OLVASÓ, HOGY SZERKESZTÉSI HIBA 
MIATT KERÜLT A LAPBA EZ A CIKK. AZ OK: AZ INTERNETEN MI IS OTT VAGYUNK – EGYRE INKÁBB. ÉS 
AZT SZERETNÉNK, HOGY ÖNÖK, A MAGYAR VADÁSZOK IS VELÜNK LEGYENEK! ÉRDEMES.

W W W

közösséget épít, tart fenn. A vadászokat számos 
tematikus oldal és csoport várja, amelyeket 
több tízezren látogatnak, használnak. Ami a va-
dászkamara oldalát illeti, kedvelőink, követőink 
száma 10 792, az elmúlt egy évben 1343-mal 
nőtt (feltételezhetjük, hogy zömük vadász, és ez 
esetben ezen a csatornán a tagságunk 15 száza-
lékát érhetjük el). Azonban ennél is fontosabb, 
hogy hány Facebook-felhasználóhoz érnek el a 
publikált tartalmaink. Ezek közül a legtöbb em-
bert megmozgatók az elmúlt egy évben:

2022. június 27. Felhívást tettünk közzé, 
amelyben azt kértük: ki-ki segítsen lehető-
ségéhez mérten Auer Mihály Csongrád-Csa-
nád megyei hivatásos vadásznak és kislá-
nyának, miután leégett a házuk. A felhívást 
97 626 ember látta, és 297-en tartották 
fontosnak, hogy megosszák, ezáltal meg-
mutatva minden ismerősüknek. Ez az ösz-
szefogás bámulatos volt, és ahogy a hírlevél 
előző számában arról beszámoltunk, meg is 
hozta a segítséget. Bő egy hónap alatt több 
mint 1 300 000 forint gyűlt össze, ezen felül 
rengeteg egyéb felajánlás érkezett, kétkezi 
munkát beleértve.

2022. június 22. Közzétettük a Hivatásos 
Vadász Eszközbeszerzési Programra vonat-
kozó főbb információkat. 92 999-en látták 
az anyagot, 178 megosztás kapott. Közvetve 
tehát vélhetően a legtöbb vadőr, és szinte 
biztos, hogy minden vadászatra jogosult ér-
tesült a lehetőségről ezen a csatornán is.

2022. augusztus 9-én publikáltuk az idei Or-
szágos Vadásznap meghívóját. 74 300 em-
bert értünk el. A tiszadobi rendezvény végül 
körülbelül 8000 látogatót vonzott (részlete-
ket – mi sem természetesebb – honlapunkon 
és Facebook-oldalunkon olvashat).

2022. július 28. Hírt adtunk a Hivatásos 
Vadászok Országos Versenyének eredmé-
nyeiről. 51 278 elért felhasználó, 48 meg-
osztás. Ebből is látszik, hogy a vadászok és 
a vadászat iránt érdeklődők rokonszenvvel 
viseltetnek a szakma iránt.

2022. július 5. Szigorúan szakmai informá-
ció: minden vadászatra jogosult szervezet 
hivatásos vadásza használhat – kizárólag 
a vaddisznóállomány diagnosztikai célú 
gyérítésére – éjszakai lövésre alkalmas 
célzóeszközöket és hangtompítót. 34 479
elérés, 44 megosztás. A számok azt mutat-
ják, hogy a Facebook szűkebb célközönsé-
get érintő információk kommunikálására is 
igen alkalmas.

2022. augusztus 30. A megállapítást erősítve: 
felhívtuk a figyelmet arra, hogy megjelent az 
Országos Vadgazdálkodási Alap 2023/2024. 
vadászati évre vonatkozó pályázati kiírása. 
Ez a tájékoztatás elsősorban a mintegy 
más félezer vadászatra jogosult szervezet 
számára lehet érdekes. Ki-ki döntse el, hogy 
meglepő-e: 29 672 felhasználót ért el az 
információ, és 95-en osztották meg.

Ha ön eddig 
is figyelt ránk a 
digitális térben, 
köszönjük! Esze-
rint azok közé tar-
tozik, akik azonnal 
értesülnek a 
számukra fontos, 
időszerű informá-
ciókról. Emellett 
talán érdekes volt 

látnia, hogy hányadmagával együtt része ennek 
a virtuális közösségnek.

Ha még nem része, akkor reméljük, hogy most 
kedvet kapott hozzá! Látogassa honlapunkat 
(amelynek egyébként tervezzük a felújítását, 
hiszen a 2016-os fejlesztése óta eltelt évek szá-
mos újdonságot hoztak a világhálón, amelyekkel 
lépést kell tartanunk). 
És persze kövesse Facebook-oldalunkat, hogy 
a bejegyzéseinket akár a reggeli kávé mellett 
végiggörgetve eljusson önhöz minden friss, ak-
tuális információ, amelyről magyar vadászként 
tudnia érdemes! Nem fogja megbánni!

Országos Magyar
Vadászkamara
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Összesen 
1 053 770 alkalommal 

nézték meg honlapunk 
tartalmait az elmúlt 

egy évben, átlagosan 
1 perc 33 másodpercet 

töltenek 
a weboldalunkon
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FIGYELJEN RÁNK
AZ INTERNETEN IS!
Ön követi már a vadászkamara híreit a világhálón? Honlapunkon 
és Facebook-oldalunkon ön is gyorsan, elsőkézből értesülhet 
a vadászati érdekképviselet friss és fontos információiról! Online 
felületeinken mindent megtalál, amit vadászként tudnia érdemes!

Csatlakozzon a közösséghez!
Legyen naprakész!

V
adászok a természetvédelem része-
ként – ezt a mottót választották a 
szervezők a kiállításnak, amelynek 
célja a vadgazdálkodás eredmé-
nyeinek népszerűsítése volt, mind 

Szlovákia, mind a meghívott országok vonatko-
zásában. A két magyar nemzeti érdekképviselet 
mellett jelen volt a Vajdasági Vadászszövetség, 
a Cseh-Morva Vadászegylet, valamint a Bolgár 
Horgász- és Vadászszövetség.

Augusztus 20-án került sor „A vadászat, 
mint a társadalomnak nyújtott szolgálta-
tás” elnevezésű nemzetközi konferenciára, 
amely Jaroslav Naď honvédelmi, valamint  
Samuel Vlčan földművelésügyi és vidékfejlesz-

tési miniszter védnöksége alatt valósult meg. 
A tárcavezető személyesen is részt vett az ese-
ményen és a konferencia első blokkjában szer-
vezett panelbeszélgetésben is. Az előadók első-
sorban a vadkárproblémát járták körbe, annak 
lehetséges megoldásairól értekeztek a Szlovák 
Agrár- és Élelmiszeripari Kamara, valamint a 
Szlovák Vadászkamara elnökei, Emil Macho 
és Tibor Lebocký. A vadkárral kapcsolatos 
külföldi megoldásokról a cseh földművelésügyi 
minisztérium munkatársa mellett Bajdik Péter, 
a vadászkamara főtitkára beszélt. Rávilágított 
a téma aktualitására, a jelenlegi nehéz helyzet 
okaira, valamint ismertette a vonatkozó hazai 
jogszabályokat, kiemelve a szervezet és a Nem-

A VADÁSZKAMARA – AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLETTEL KÖZÖSEN – SZINTÉN 
MEGHÍVÁST KAPOTT A SZLOVÁK VADÁSZKAMARÁTÓL A SZLOVÁKIAI „VADÁSZAT ÉS TERMÉSZET 
2022” ORSZÁGOS VADÁSZATI KIÁLLÍTÁSRA. AUGUSZTUS 18-A ÉS 21-E KÖZÖTT A MAGYAR 
ÉRDEKKÉPVISELETEK IS STANDDAL KÉPVISELTETTÉK MAGUKAT A SZAKMAI ESEMÉNYEN, AMELYET 
A SZLOVÁK FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL A SZLOVÁK 
VADÁSZKAMARA ÉS PARTNERSZERVEZETEI RENDEZTEK MEG, ÉS AMELY A SZLOVÁKIAI VADÁSZOK 
EGYIK LEGNAGYOBB RENDEZVÉNYE. A VÉDNÖKSÉGÉT EZÚTTAL A NEMZETKÖZI VADÁSZATI ÉS 
VADVÉDELMI TANÁCS VÁLLALTA.

Magyar stand 
is volt Nyitrán!
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zeti Agrárgazdasági Kamara együttműködését 
és jó viszonyát.

A színpadon panelbeszélgetések zajlottak, 
melyek olyan témákat jártak körbe, mint az 
ólomtilalom, a nagyragadozók elszaporodása, 
a kárókatonák által okozott problémák, a vad-
hús-értékesítés aktuális kérdései, az afrikai 
sertéspestis terjedése, valamint a kutyák 
vadászterületen való sétáltatása. Az egyik 
ilyen beszélgetésen vett részt Kovács Gábor, a 
vadászkamara szakmai igazgatója. A szerb, cseh 
és magyar szervezetek képviselőivel folytatott 
kerekasztal moderátora Suba Imre, a Szlovák 
Vadászkamara ügyvezető igazgatója volt. Kovács 
Gábor felszólalásában szólt az egész régiót 
sújtó, súlyos aszályos tavaszról és nyárról. Az 
időjárás helyenként a betakarítást is értelmet-
lenné tette, és ennek következtében, valamint 
a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a 
terményárak jelentősen megemelkedtek. Mint 
elmondta, ebből adódóan a vad által okozott 
mezőgazdasági károk megtérítése várhatóan 
aránytalan pénzügyi nehézséget ró a magyar 
vadászatra jogosultakra. Mindemellett a száraz 
időszak mind az apró-, mind a nagyvadállományt 
megviselte, ami a szaporulatban és a kondíció-
ban is érezhető.

Megemlítette, hogy Magyarország vadgazdál-
kodása átalakulóban van, az afrikai sertéspestis 
az ország keleti felében tervezhetetlenné tette 
a vaddisznóval való gazdálkodást. Ezzel kapcso-
latban hangsúlyozta, hogy az állategészségügyi 
hatóság előírásait a vadászatra jogosultak 
fegyelmezetten hajtják végre, aminek köszönhe-

tően a Dél-Dunántúlon a beteg-
ség még nem ütötte fel a 

fejét. A nagyvaddal való gazdálkodás költségei 
jelentősen megemelkedtek, a bevételek évek óta 
stagnálnak, így a jogosultaknak át kell gondolni-
uk vadgazdálkodásukat, vadászati szokásaikat.

Megemlítette a vadászkamara által működte-
tett Országos Vadgazdálkodási Alapot is, amely 
2017-óta pályázati formában biztosít a vadgaz-
dálkodók részére élőhelyfejlesztési forrást. 
Beszélt továbbá az idei évben kiírt Hivatásos 
Vadász Eszközbeszerzési Program lényeges ele-
meiről és az „Ismerd meg a vadászokat!” ifjúsági 
programról és eredményeiről.

A szervezők mind a négy napra gazdag prog-
rammal készültek, amelyet olyan egész napos 
kísérőrendezvények színesítették, mint a Huber-
tusz-véradás, az Országos Gulyásfőző Bajnokság 
vagy a fiatal vadász- és természetbarátok szak-
köreinek országos versenye. Nem hiányozhattak 
a vadászkutyás és solymászati bemutatók sem. 
A kiállítás fő attrakciója az A és F pavilonban 
kiállított, több mint 1300 trófeát felvonultató 
országos szemle volt, amelyen az elmúlt hat 
vadászati évből láthattak aranyérmes trófeákat 
a látogatók: gímszarvas-, dám-, őzagancsokat, 
mufloncsigákat, vaddisznóagyarakat, zerge-
kampókat, valamint róka-, borz-, aranysakál- és 
mosómedvekoponyákat. A szemlét több mint két 
hónapig készítették elő. A nemzetközi kiállítás 
keretében megtekinthetők voltak Szőke Gábor 
Miklós szobrai, amelyeket a magyarországi va-
dászati világkiállításra készített.

Országos Magyar Vadászkamara;
Sánta Norbert, a Szlovák Vadászkamara 

Vadászati, Lövészeti és Kulturális főosztály 
szakreferense

Az OMVK átvehette a Szlovák 
Vadászkamarától a Szlovenszkói 
Vadászati Védegylet 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából kibocsájtott emlékérmet

ség még nem ütötte fel a 

Az OMVK átvehette a Szlovák 
Vadászkamarától a Szlovenszkói 
Vadászati Védegylet 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából kibocsájtott emlékérmet

ség még nem ütötte fel a 

Az OMVK átvehette a Szlovák 
Vadászkamarától a Szlovenszkói 
Vadászati Védegylet 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából kibocsájtott emlékérmet

A tavalyi – az „Egy a Természettel” Vadászati és 
Természeti Világkiállítás által fémjelzett – évet követően 
a főverseny visszatért az eredeti, hagyományos 
struktúrához. A megyei válogatókat, szintfelmérőket 
követően került sor a két regionális elődöntőre, ahonnan 
8-8 vizsla és vezetőik mérik össze felkészültségüket.

A főverseny helyszíne változott, a rendezvénynek 
a Zichy család egykori birtoka, a Sáregres melletti 
Rétimajor ad otthont.

A rétszilasi tórendszer, a mintegy 600 hektár vizes élőhely 
ideális terep a mindenes vizslák legrangosabb versenyéhez.

Szeretettel várjuk a vizslás vadászokat és minden 
érdeklődőt!

Az Országos Magyar Vadászkamara
Kinológiai Szakbizottsága
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