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AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA A 2021-ES ÉVET IS SÚJTÓ 
KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY OKOZTA KORLÁTOZÁSOK ELLENÉRE 
ISMÉTELTEN RENDKÍVÜL INTENZÍV ÉS ÖSSZETETT ESZTENDŐT 
TUDHAT MAGA MÖGÖTT. 

A
pandémiás helyzet 
miatt a vadászkamara 
központja a szemé-
lyes találkozások, egyeztetések és 
értekezletek számát a szükséges 

minimális szintre csökkentette, az online egyez-
tetések, döntéshozatal arányát növelte, így a 
világjárvány nem hátráltatta jelentős mértékben 
az érdekképviseleti munkát. A személyes és 
online üléseket összesítve, az elnökség és az 
országos küldöttek közel 30 kérdésben hoztak 
döntést és foglalták azt határozatba.

Nagyon nehéz egy köztestület dolga, ha az ál-
tala képviseltekkel nem vagy csak korlátozottan 
találkozhat, ugyanakkor tavaly már a személyes 
találkozásokra és egyeztetésekre is több lehe-
tőség nyílott, mint az azt megelőző évben. Fon-
tos kiemelni, hogy a vadásztársadalom képvise-
lete, érdekeinek jogalkotó felé való közvetítése 
a járvány ellenére sem állt le, sőt sok esetben 
konszenzusos megállapodásokat kötve sikerült 
eredményeket elérni. Jelen írás igyekszik a leg-
fontosabb kérdéseket számba venni és bemu-
tatni a vadásztársadalom felé.

A központi szervezet 9 fős csapata kisebb-na-
gyobb megszakításokkal, de többnyire a meg-
szokott rendben látta el feladatait Hatvanban. 
A vírus okozta járványügyi veszélyhelyzet miatt 
a területi szervezeteinknél a tavasz folyamán 
fel kellett függeszteni a vadászvizsgáztatást, a 
vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgáit, 
s a megyei irodákban dolgozó kollégák többször 
ügyeleti rendszerben végezték az ügyfélszolgá-
lati feladatok ellátását. Ugyanakkor le kell szö-
gezni, hogy a vadászjegyváltás csúcsidőszaká-
ban a területi szervezetek kollégái maximálisan 
helytálltak, hiszen minden megyében nagyobb 

fennakadás nélkül lezajlott a va-
dászjegyváltás akkor is, ha mind 

a vadászok, mind az 

ügyintézők részéről fokozott körültekintést 
és türelmet igényelt a folyamat.

Érzékelve a pandémiás helyzet alakulását, a 
központi szervezet már az előző év végén át-
ütemezte a vadászjegyek modernizálásával 
kapcsolatos feladatait, és prioritásként kezelte 
az online vadászjegy-érvényesítés mielőb-
bi élesítését. Ehhez a jogalkotói és a fejlesztői 
oldalról is maximális támogatást kaptunk, így 
2021 februárjától megnyílt a VadON program 

Érdekképviselet egy 
év távlatából
VISSZATEKINTÉS A 2021. ÉVI VADÁSZKAMARAI TEVÉKENYSÉGRE

pandémiás helyzet 
miatt a vadászkamara 
központja a szemé- ügyintézők részéről fokozott körültekintést 

dászjegyváltás akkor is, ha mind 

pandémiás helyzet 
miatt a vadászkamara 
központja a szemé-

dászjegyváltás akkor is, ha mind 
a vadászok, mind az 

ügyintézők részéről fokozott körültekintést 
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online ügyfélszolgálati platformja, melynek 
köszönhetően a vadászaink több mint 16 száza-
léka otthonról, bankkártyás fizetéssel intézte 
vadászjegyének érvényesítését, amelyet postai 
úton kaptak kézhez.

Az év során fejlesztettük a vadászkamara on-
line ügyviteli programját, valamint folyamatosan 
egyeztettünk az illetékes hatóságokkal és bel-
ügyi szervekkel annak érdekében, hogy a korábbi 
hírek és bejelentések alapján a 
vadászkamara a 2022/23. vadá-
szati évre az új típusú, műanyag 
kártya formájú vadászjegyet ki 
tudja adni. Az ezzel kapcsolatos 
évközi feladatainkat, azok ösz-
szetettségét és jelentőségét már 
érintettük a 2021. év őszén ki-
adott lapszámokban, és a 2022-
es évben sem hagyjuk ezzel kapcsolatban infor-
máció nélkül vadászainkat. 

Az év elején – hosszas szakmai egyezteté-
seket és vitákat követően – megjelentek a me-
zőgazdasági és erdei vadkárok felmérésére a 
vadászkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara megbízásából összeállított vadkárfelmé-
rési útmutatók. Az elkészült útmutató mellett a 
két kamara jogszabály-módosítási javaslatokat 
is tett az Agrárminisztérium felé, ezek részben 
az alkalmazásuktól való eltérés esetén betar-
tandó normákra, a vadkárfelmérést végző szak-
értőkkel szemben támasztott követelmények 
újraszabályozására, a rendszeres képzésükre, a 

tevékenységük kontrolljára és a szükséges jog-
következmények meghatározására, valamint a 
vadkárok rendezésének gördülékenyebbé téte-
lére irányultak.

A vadászható lúdfajaink vadászati idényével 
kapcsolatos területi és időbeli különbségek fel-
oldásának kérését a vadászkamara éveken ke-
resztül tolmácsolta a jogalkotó felé. Év közben 
módosult a vonatkozó rendelet, és a módosítás 

értelmében a három vadlibafaj 
vadászati idénye az ország tel-
jes területén egységesen ok-
tóber 1-jétől január 31-éig tart.

Még ugyancsak az év ele-
jén a vadászkamara, a Magyar 
Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület és az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egye-

sület vezetői közös állásfoglalást írtak alá az 
élő rendszerek védelméért és a mezőgazdaság 
jövőjét meghatározó támogatások természet-
baráttá tételért. Mindhárom ágazat működé-
sét alapjaiban határozza meg a mezőgazdasági 
földhasználat módja, a természetes élőhelyfol-
tok védelme, a szegélyélőhelyek megőrzése, az 
apróvadbarát földművelés támogatása, melyek 
nélkül nem biztosítható a vadgazdálkodás hosz-
szú távú fenntarthatósága sem.

Tavasszal megalakult az állatok védelmét és 
jólétét érintő kérdések megtárgyalására, vala-
mint az állatvédelemhez, állatjóléthez fűződő 
érdekek közötti összhang megteremtése érde-

kében a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, melyben 
a vadászkamara jelenléte és szerepe különösen 
fontos a magyar vadászat érdekeinek képvisele-
te és érvényesítése érdekében.

Még mindig a 2021-es év elején, az afrikai ser-
téspestis leküzdésére az ASP szakértői akció-
csoportja által összeállított nemzeti akcióterv-
vel kapcsolatban, részletes gyakorlati észre-
vételeket tettünk. A nemzeti akcióterv kapcsán 
országosan összegyűjtöttük a felmerülő vitás 
kérdéseket, és eljuttattuk az országos főállat-
orvosnak. A megválaszolt kérdéseket a Nimród 
Hírlevélben valamennyi vadásztársunk részére 
közzétettük.

Az akcióterv elvárásainak megfelelve, az ál-
lategészségügyi kérdésekben felülvizsgáltuk a 

jelenlegi vadászképzést, a járványügyi képzést 
beépítettük a vadászvizsga anyagába. Amint a 
kormányzati intézkedések megteremtették a 
lehetőséget, a vadászjelöltek érdekében – a hi-
giéniás szabályok fokozott betartásával – június 
közepétől valamennyi területi szervezetünknél 
elkezdődött a vizsgáztatás.

A vadászkamra gondozásában megjelent 
„A modern csapdázás kézikönyve” című gyakor-

lati útmutató. A könyv kiadásával a vadászkama-
ra célja egyrészt a csapdázás körüli alapvetések 
tisztázása, másrészt a számtalan csapdatípus 
ismertetése, a hatékony alkalmazásukhoz nél-
külözhetetlen gyakorlati praktikák bemutatása 
volt. A kiadványt valamennyi hivatásos vadász 
térítésmentesen kapta meg.

A Nimród Vadászújsággal együttműködésben, 
márciustól havonta megjelenő Nimród Hírlevél 
formájában folyamatosan tájékoztattuk – ahogy 
tesszük azt 2022-ben is – vadászainkat a vadá-
szati, valamint vadgazdálkodási aktualitásokról, 
közéleti hírekről, kiemelten a vadászkamara ér-
dekképviseleti tevékenységéről.

Kiemelt és kardinális szerepet töltenek be a 
hivatásos vadászok, akikkel vagy akikért kap-

csolatban igen sokrétű és szerteágazó tevé-
kenységet folytattunk. 

A hivatásos vadászok számára kormányren-
delet írja elő, hogy áprilisig regisztrálniuk kellett 
az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rend-
szerben (FELIR). Érdekükben a vadászkamara 
közbenjárt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalnál, aminek eredményeként a hivatásos 
vadászok számára egységesen – egyéni ügyin-

A központi szervezet 9 fős 
csapata kisebb-nagyobb 

megszakításokkal, de 
többnyire a megszokott 

rendben látta el feladatait 
Hatvanban
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tézés nélkül – készült el a személyre szóló FEL-
IR-azonosító. A jövőben újonnan regisztráló hi-
vatásos vadászoknak az egyablakos ügyintézés 
keretében elegendő a vadászati törvény szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségnek eleget 
tenni, amely egyúttal FELIR-azonosító iránti kére-
lemnek is minősül.

A hivatásos vadászok továbbképzési rendsze-
rének részeként, minden évben meghatározunk 
egy központi témát, amelyet minden megyei hi-
vatásosvadász-továbbképzésen érinteni kell. 
2021-ben az elnökség döntése alapján a területi 
szervezeteknél tartott kötelező továbbképzések 
központi témája „A hivatásos vadászok helyes 
intézkedési és konfliktuskezelési gyakorlata” 
volt. Az ezzel kapcsolatos tematika kidolgozását 
és az előadások megtartását a vadászkamara 
központi szervezetének felkérésére dr. Visegrády 
Zoltán vadászattal, vadgazdálkodással kapcsola-
tos büntetőjogban jártas ügyvéd, a vadászkama-
ra etikai bizottságának tagja vállalta.

Különösen fontosnak tartottuk és presztízs-
kérdésként kezeltük egy bajba jutott, bűncselek-
ménnyel alaptalanul vádolt és meghurcolt hiva-
tásos vadász kolléga megsegítését a megfelelő 
ügyvédi támogatással és ügyének képviseleté-
vel. A vadászkamara segítségével a hivatásos 
vadászt felmentették, azóta ismét választott 
szakmáját gyakorolja.

A vadászkamara kiemelt pályázati rendszer-
ben támogatja a hivatásos vadászok szakmai 
felkészültségét és munkafeltételeit javító kez-
deményezéseket, 2021-ben 10 pályázatot tá-
mogattunk a kiemelt kamarai célok keretében. A 
megvalósított programok között leginkább ren-
dezvények (szakmai napok, lőtéri programok) 

szerepeltek, de érkezett pályázat egészségügyi 
szűrővizsgálattal és vadászkürtös tanfolyammal 
kapcsolatban is.

A szakmai ismeretek bővítése érdekében 
jelent meg „A modern csapdázás kézikönyve”, 
amelynek folytatásaként a vadtakarmányozás-
ról szóló kézikönyv kiadására kerül sor a kiemelt 
kamarai célok forrásaiból. Év végére elkészült 
a könyv kézirata, melynek szerkesztője prof. dr. 
Szemethy László, így várhatóan 2022 folyamán 
minden hivatásos vadász térítésmentesen kéz-
hez kaphatja a könyvet.

A hivatásos vadászok országos szakmai ver-
senyét 2021. augusztus 17–18-án, Mátrafüreden 
rendezte meg a vadászkamara, ahová ismét min-
den megye delegált hivatásos vadászt. A verse-
nyen kivétel nélkül jól felkészült hivatásos vadá-
szok indultak, első helyen Major Tamás végzett 
(Nógrád megye), a második helyet Pintér Dávid 
(Pest megye), míg a harmadik helyet megosztva 
Gál Péter (Békés megye) és Monoki Csaba (Nógrád 
megye) szerezte meg.

Az éves hivatásosvadász-alelnöki értekez-
let november 10-én lett megtartva, kétnapos 
kihelyezett értekezlet keretében, a Gemenc Zrt. 
Pörbölyi Ökoturisztikai Központjában. A hivatá-
sosvadász-alelnöki értekezlet megbízta a va-
dászkamara központját, hogy az értekezleten 
meghatározott elvek figyelembevételével alkos-
sa meg a hivatásos vadászok országos szakmai 
versenye 2023-tól érvényes, egységes verseny-
szabályzatát. Az alelnöki értekezlet emellett fel-
kérte a vadászkamara központi szervezetét, hogy 
kezdeményezze az Agrárminisztérium Vadgaz-
dálkodási Főosztályánál a hivatásos vadász kol-
légák jogszabályban előírt juttatásainak fokozott 

ellenőrzését, továbbá a hivatásos vadászok aján-
lott bértáblájának aktualizálását és közzétételét.

Az év folyamán több alkalommal személyesen 
és írásban is megfogalmaztuk szakmai javasla-
tainkat, észrevételeinket az Agrárminisztérium 
felé az ágazatot érintő jogalkotási folyamatok 
során. A tagságunkat és a vadászkamara műkö-
dését meghatározó kérdésekben a kamara által 
megfogalmazott javaslatokat, elképzeléseket si-
került beépíteni az egyes jogszabályokba. Ennek 
hatására a 2021. év végén változott a vadászati 
törvény és a vadászkamaráról szóló törvény, 
valamint módosult a végrehajtási rendelet is, 
többek között megteremtve az új típusú va-
dászjegyek kiadásának lehetőségét. 

Az év folyamán az Agrárminisztérium újjászer-
vezte a megyei és országos vadgazdálkodási ta-

nácsokat, amelyekben a vadászkamara mindkét 
szinten továbbra is képviselteti magát ugyanúgy, 
mint ahogy az Országos Trófeabíráló Testület 
munkájában folyamatosan részt vesz a vadász-
kamara által delegált szakértő.

Többéves koordináló munka eredményeként 
júniusban megjelent a magyar agár vadászati al-
kalmassági vizsgájának szabályzata, ennek kö-
szönhetően az agarászni vágyók megkezdhették 
agaraik vizsgáztatását, igaz, csak mesterséges 
körülmények között. A vadászati körülmények 
között történő vizsgáztatásra csak a vadászvizs-
ga-rendelet megjelenését követően, az abban 

meghatározott agarász-kiegészítővizsga birto-
kában kerülhet sor.

Az erdei szalonka tavaszi, kisszámú haszno-
sításával kapcsolatos feladatok, egységes eljá-
rásrend kialakítására és a derogációs jelentések-
kel kapcsolatos EU-vizsgálatok során felmerült 
kérdések, kifogások megvitatására, kezelésére 
az Agrárminisztérium koordinálásával szalon-
kamonitoring-munkacsoport alakult, amelyben 
a vadászkamara is aktív szerepet vállal.

Az Európai Bizottság korábban javaslatot ter-
jesztett elő az összes    lőszer használatának 
általános betiltására. A vadászkamara a hazai 
lősportot tömörítő egyesületekkel összefogva, 
több fronton állt ki a javaslattal szemben. A téma 
jelentőségére való tekintettel, ezzel kapcsolatos 
aktivitásunkat már egy korábbi cikkben ismertet-

tük. (2021. november–december – a szerk.) A fen-
ti palettán túl, természetesen a vadászkamara 
egyéves tevékenysége számos olyan területre is 
kiterjed (tervezés, szervezés, külső-belső kom-
munikáció, gazdálkodás, elemzés és ellenőrzés), 
amelyek sokszor nem látványosak, azonban az 
ellátott feladatok és elvégzett munkák stabil hát-
terét és alapját teremtik meg. Ezúton is köszönjük 
valamennyi vadásztársunknak, aki munkájával, 
véleményével, észrevételeivel segítette a 2021-
es munkánkat.

Országos Magyar Vadászkamara
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A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSI FELÜLETE A VADÁSZKAMARA ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
WEBOLDALÁN MÁR TÖBBEK SZÁMÁRA ISMERT LEHET AZ UGYFELSZOLGALAT.OMVK.HU CÍMEN. 
EMELLETT ELKÉSZÜLT EGY MOBILAPPLIKÁCIÓ IS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY INTERNETKAPCSOLAT 
NÉLKÜLI KÖRNYEZETBEN, OFFLINE MÓDON IS LEHETŐSÉG LEGYEN A VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESSÉGÉVEL 
KAPCSOLATOS ADATOKAT AZ AKTUÁLIS VADÁSZATI ÉVRE BÁRHOL, BÁRMIKOR LEKÉRDEZNI.

Letöltheto a vadászkamara 
mobilapplikációja

Az alkalmazásra „vadászkamara” néven kell rákeresni a legnép-
szerűbb platformokon, Android készülékkel rendelkezőknek 
a GooglePlay, iOS esetében pedig az App Store-ban. A legtöbb 
alkalmazáshoz viszonyítva kevés tárhelyet foglal el a vadász-
jegyek ellenőrzését szolgáló program. Természetesen annak 
letöltéséhez és később az alkalmazás aktuális frissítéséhez 
mindenképpen szükséges internetkapcsolattal rendelkeznünk.

Egy gyors tele-
pítést követően, 
az alkalmazást 
megnyitva, 
megjelenik a 
vadászkamara 
weboldalához 
hasonló felület. 
Ha a vadász-
jegy-érvényesség 
lekérdezésének 
képére kattintunk, 
legelőször egy 
verziófrissí-
tésre vonatkozó 
felhívás ugrik fel. 

Az applikációt a későbbiek folyamán megnyitva, az 
adatbázis státusának állapotáról automatikusan 
értesít a rendszer, ezért az ellenőrzéseket megelőzően 
érdemes az applikációra rápillantanunk, mielőtt külte-
rületen offline módon használnánk az alkalmazást, 
hogy az app legfrissebb verziója álljon rendelkezésre.

Elavult státusú adatbá-
zisból a kihagyás gomb 
megnyomása után még 
indítható a vadászjegy 
érvényességének lekérde-
zése, azonban hibás vagy 
frissítendő állapottal nem 
enged tovább a rendszer, 
csak miután elvégeztük a 
kötelező frissítést.

Az applikáció nem tárol 
képet, de az alkalmazás 
használatához kötelező 
előírás, hogy hozzájá-
ruljunk a kamera hasz-
nálatához, ami a QR-kód 
beolvasásához elengedhe-
tetlen.

1
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A vadászjegy hátoldalán 
található QR-kódot a zöld 
négyzethez kell igazítani 
és a megfelelő élességet 
beállítani, hogy a készülék 
azonosítani tudja a szken-
nelt karakteradatokat.

A vadászjegyek érvényességének lekérdezése a mobileszközre 
letöltött adatbázis alapján történik, ugyanakkor fontos kihang-
súlyozni, hogy a személyes adatok minden vadász esetében 
teljeskörűen védve vannak, mivel a rendszeren keresztül senki 
sem férhet hozzá a személyes adatokhoz. Az applikációban 
kizárólag az érvényességi adatok vannak tárolva és megjele-
nítve, ami a vadászjegyszám vagy QR-kód birtokában látható.

Botta Zsófia
pénzügyi-gazdasági referens

Országos Magyar Vadászkamara

A kódbeolvasásról átvált-
hatunk a kézi bevitelre, 
így a gombra kattintva, 
a vadászjegy-azonosító 
a mobileszköz billen-
tyűzetének segítségével 
beírható. A vadászjegy 
megadása után ezzel a 
módszerrel is megjele-
níthetjük az érvényességi 
adatokat a képernyőn.

A „VADGAZDÁLKODÁS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI” KONFERENCIA- ÉS 
KIADVÁNYSOROZAT 20 ÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA A VADÁSZKAMARA 
TÖRTÉNETÉBEN. AZ ELSŐ ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIÁT 2002. 
NOVEMBER 22-ÉN RENDEZTÉK MEG AZ AKKORI KAPOSVÁRI EGYETEMEN, DR. 
NAGY EMIL PROFESSZORNAK, A VADVÉDELMI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG 
ELNÖKÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE. AZ AZÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN A 
KONFERENCIÁT – A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNNYAL TERHELT 2020. ÉV 
KIVÉTELÉVEL – MINDEN ÉVBEN EGY MEGHATÁROZÓ AKTUÁLIS TÉMÁT 
FELDOLGOZVA SZERVEZI MEG A VADÁSZKAMARA, ÉS ADJA KI A TANÁCSKOZÁSON 
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓIT KONFERENCIAFÜZET FORMÁJÁBAN.

A
2021. évi országos vadásznap kere-
tében Gödöllőn megtartott konfe-
rencia címe „Vadgazdálkodás és vadá-
szat változó természeti, gazdasági 
és társadalmi környezetben”, melyet 

az elmúlt néhány év történései alapoztak meg. 
Az ágazat 2018 óta szembesült az afrikai sertés-
pestis, az egész világot megbénító koronavírus, 

továbbá a felbukkanó madárinfluenza következ-
ményeivel és hatásaival. Évek óta emlegettük, 
hogy elöregedőben a hazai vadásztársadalom, 
de nem készült friss elemzés arra vonatkozóan, 
hogy milyen tendenciák várhatóak a vadászok 
„korfájának” változása és az utánpótlás terén. 
A fentieket ismertetve, továbbá az érdekképvi-
selet szerepére, eddig elért eredményeire kitérve, 

A vadgazdálkodás 
idoszeru kérdései
MEGJELENT A VADÁSZKAMARA KIADVÁNYSOROZATÁNAK ÚJ KÖTETE
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Bajdik Péter, a vadászkamara 
főtitkára osztotta meg gondo-
latait bevezető előadásában. 
Az elmúlt kamarai ciklusban a 
vadászkamara vezetősége célul 
tűzte ki – és a jövőben is foly-
tatni kívánja – tematikus ifjúságnevelő prog-
ramját, ami a jövő utánpótlásának záloga lehet, 
így minden évben jelentős forrást biztosít eme 
törekvések megvalósításához, ez idáig összesen 
1,053 milliárd forint összértékben. Ez az összeg 
azonban töredéke annak, amit az elmúlt három 
évben a vadászkamara a központi célkitűzései 
mentén az ágazat számára visszajuttatott, amely 
összességében meghaladja a 3,5 milliárd forintot.

Pechtol Lajos, a vadászkamara Fejér megyei 
területi szervezetének titkára a koronavírus öko-
nómiai hatásait elemezte. Kitért többek között a 
bérvadászat és a lőtt vad értékesítése terén ta-

pasztalt jelentős visszaesésre, 
az egyes vadfajok terítékadatai-
ra, illetve azokra a belső konflik-
tusokra, melyek kérdésessé te-
szik a vadásztársasági forma 
működését. A gazdasági muta-

tókat tekintve – melyek a konfliktusforrások kö-
zött elsőként szerepelnek – a vadászatra jogo-
sultak legfőbb bevételi forrása a bérvadászat és 
a lőtt vad értékesítése, így szemmel is jól látható 
az elmaradt bevétel az ágazat pénzügyeit nézve. 
Az eredmény ennek ellenére pozitív tudott ma-
radni, köszönhetően azoknak az ágazatba érke-
ző bevételeknek, mint a vaddisznó kapcsán járó 
állami kártalanítás vagy a pályázati források.

Kanizsay Gábor, a Hunnia Vadgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője specializáltan a járványok vadásza-
ti turizmusra gyakorolt hatását, ezzel kapcsola-
tos tapasztalatait osztotta meg a hallgatóság-

gal, illetve kitért a bizony-
talan jövőképre. A járvány 
eddig ismert követ-
kezményeit tekint-
ve elmondta, 
hogy fontos 
az ágazat szá-
mára a több lá-
bon állás, értve 
ez alatt a hazai és 
külföldi vendégkör 
optimalizálását. Ko-
runk lehetőségeit ki-
használva, számos alter-
natíva rejlik még az online 
értékesítésben, melyet 
érdemes erősíteni. Több 
évtizedes vadászatszer-
vezői tapasztalata alap-
ján elmondta, hogy jelen-
tős elmaradásunk van a 
vadászattal összefüggő 
szolgáltatások fejleszté-
sében, amelyre a jövőben több 
erőforrást kell szánni.

Az ágazat kitettségére elsőként az afrikai ser-
téspestis magyarországi megjelenése mutatta 
meg, melynek kapcsán Csirke László, a 203-as 
Bükki tájegység fővadásza foglalta össze ta-

pasztalatait. Kétségtelen, 
hogy a vaddisznó a legtöbb 
vadász kedvelt vadfaja, a leg-
szélesebb körű vadászati le-
hetőséget kínálja, és az állo-
mányával való gazdálkodás, 
valamint a vaddisznóvadá-
szatok értékesítése egyik leg-
fontosabb bevételi forrása a 
nagyvadas vadászterületek-

nek. A kiesés mára már jól 
körülírható kérdéseket vet 

fel szakmai berkekben. 
A bevételek elmaradá-

sát egyelőre ellensú-
lyozzák a korábban 

már említett állami 
kártalanítások, de a 
vadásztársadalom 

számára leginkább el-
érhető vadászati lehe-

tőségek csökkenése még 
több kérdést vet fel, melynek 

alternatív megoldási lehetőségeire is kitért a 
tájegységi fővadász.

Dr. Kemenesi Gábor virológus a látókörünk-
ben már megjelenő, de eddig szinte ismeretlen 
vadbetegségekről tartott összefoglalót. A ku-
tató hangsúlyozottan kitért arra, hogy a közös 
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A KONFERENCIA CÍME 
„VADGAZDÁLKODÁS ÉS 

VADÁSZAT VÁLTOZÓ 
TERMÉSZETI, GAZDASÁGI 

ÉS TÁRSADALMI 
KÖRNYEZETBEN” VOLT
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gondolkodás, a felkészülés és az információk 
begyűjtése kulcsfontosságú annak érdekében, 
hogy az ágazat idejében fel tudjon készülni az 
újabb betegségek kezelésére, megelőzésére. Ki-
emelt figyelmet kell fordítani az inváziós fajok 
térnyerésére, így körültekintően kell eljárni az 
új fajok betelepítése során. Mindezek érdekében 
figyelmet kell fordítani a vadgazdálkodók, hiva-
tásos vadászok informálására.

A vadászkamara által is támogatott kuta-
tócsoport egy évekre visszatekintő problémát 
kezdett el feltárni a mikotoxinok hatásaival 
kapcsolatban, amiről a mai ismereteink alap-
ján elmondható, hogy számos, eddig ismert, de 
nem azonosított jelenség hátterében meghúzó-
dó tényező. Dr. Szemethy László, a Pécsi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára vázolta az eddig 
elvégzett vizsgálatokat, valamint a részered-
ményeket. A mikotoxinok hatásai felfedezhetők 
az ország több részén megvizsgált szarvasfé-
lék, valamint a mezei nyúl megbetegedései és 
szaporodásában tapasztalható szokatlan el-
változások kapcsán. Az egyik legismertebb és 
már több szakmai fórumon tárgyalt ilyen jelen-
ség a kezdetben főleg dámbikáknál tapasztalt 
agancstő-rendellenesség, mely betegség egyér-
telműen úgy tűnik, hogy a mikotoxin „számlájá-

ra” írható. Azóta hasonló elváltozások azonosít-
hatók a gímbikáknál és őzbakoknál is. A nőivarú 
egyedeket sem kíméli a toxin, ugyanis az azonos 
időben elejtett dámtehenekben található, a fej-
lettségben nagy szórást mutató embriók továb-
bi szaporodásbiológiai problémákra mutatnak 
rá. Ide sorolható a vizsgálat során mintázott me-
zei nyulak esetében a méhgyulladás, továbbá a 
mintavétel évében egyáltalán nem szaporodott 
nőstény nyulak példája is. Ahhoz, hogy az okokat 
és a következményeket egyértelműen azonosí-
tani lehessen, további átfogó vizsgálatokra és 
teljes szakmai együttműködésre van szükség, 
mely a vadgazdálkodók közreműködése és fele-
lős gondolkodása nélkül lehetetlen.

Az előző sorokban taglalt témákról, előadá-
sokról bővebb összefoglalót a vadgazdálkodás 
időszerű kérdései 19. konferenciájának füzete 
tartalmazza, amely korlátozott számban meg-
rendelhető a vadászkamara központjánál, az 
info@omvk.hu címen, illetve a +36-30/175-5425 
telefonszámon. Ugyanezeken az elérhetősége-
ken a sorozat korábbi részei is megrendelhetők.

Berger Andor
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara

A
rendezvényt Szentpéteri Sándor, az 
Agrárminisztérium erdőkért felelős 
helyettes államtitkára, Bajdik Péter, 
az Országos Magyar Vadászkamara 
főtitkára és Süle Katalin, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara általános agrárgaz-
dasági ügyekért felelős országos alelnöke 
nyitotta meg.

Köszöntőjükben valamennyien kitértek arra, 
hogy nagyon fontosak az ehhez hasonló ren-
dezvények, mivel csak a konstruktív, nyílt szak-
mai vita nyithatja meg az utat a megoldások fe-
lé. Többen kiemelték azt is, hogy a védett fajok 
gazdasági hatásaival kapcsolatos vitában részt 

vevő ágazatok esetében az érdekek és a célok 
nagyon sok tekintetben egyeznek. A természet-
védelem, a vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás 
és a mezőgazdaság a természeti értékeink meg-
őrzésében és fenntartható hasznosításában ér-
dekelt ágazatok.

A szakmai program két bevezető előadással 
indult: elsőként Kovács Ferenc, az Agrárminisz-
térium Vadgazdálkodási Főosztályának vezetője 
ismertette az elmúlt két évben történt, illetve a 
közeljövőben várható, a vadgazdálkodást és va-
dászatot érintő jogszabályváltozásokat. A má-
sodik előadást prof. dr. Heltai Miklós, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálko-

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA (NAK) 2022-BEN IS MEGRENDEZTE AZ 
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARÁVAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
HAGYOMÁNYOS, „A VADGAZDÁLKODÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI” CÍMŰ 
KONFERENCIÁJÁT A FEHOVA KIÁLLÍTÁSON, AMELYNEK FŐ TÉMÁJA A VÉDETT 
FAJOKKAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTÉLÉS, AZON BELÜL IS A FARKAS 
HASZONÁLLATOKBAN ÉS VADBAN OKOZOTT KÁRTÉTELE MEGELŐZÉSÉNEK ÉS 
KOMPENZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI.
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Pezsgo vita 
a farkas kártételérol
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dási és Természetvédelmi Inté-
zetének igazgatója tartotta, aki 
az ember–vadvilág konfliktusok 
hátterét, a természetvédelmi és 
a vadgazdálkodási szakemberek 
hozzáállásának különbségét és 
az egyes vadfajok vadászható 
státusának előnyeit elemezte.

A tanácskozás gerincét egy, a 
farkas állattartásra és vadgaz-
dálkodásra gyakorolt hatásait 
és az okozott károk mérséklé-
sének lehetőségeit tárgyaló ke-
rekasztal-beszélgetés adta, amelyen a két beve-
zető előadást tartó szakember mellett részt vett 
Süle Katalin, a NAK országos alelnöke, Gombkötő 
Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága gerin-
cesek zoológiájával foglalkozó szakreferense és 
dr. Patkó László, a WWF Magyarország nagyra-
gadozó-programjának vezetője. A beszélgetést 

dr. Bleier Norbert, a NAK Erdő- és Vadgazdálkodá-
si Osztályának elnöke moderálta.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyet-
értettek abban, hogy a farkas jelenlétére szükség 
van Magyarországon, ugyanakkor konfliktusokat 
okoz a haszonállatok és a vad zsákmányolásával. 
Elhangzott, hogy a farkas mára gyakorlatilag a 
teljes Északi-középhegységben jelen van, állan-
dó állománya van a Zempléni-hegységben, az 

Aggteleki-karszton, a Bükkben 
és a Mátrában, de szórványo-
san előfordul a Cserhátban és 
a Börzsönyben is. Állománya és 
elterjedési területe az elmúlt 30 
évben – bár igazán pontos lét-
számbecslést a faj rejtőzködő 
életmódja és területhasználati 
sajátosságai miatt nem lehet vé-
gezni – jelentősen növekedett. 
Ez a folyamat a későbbiekben 
folytatódhat, és szórványosan 
az ország más területein is szá-

mítani lehet a farkas megjelenésére.
Elhangzott, hogy a legeltetéses állattartásban 

a farkas egy-egy értékes tenyészállat elpusztí-
tásával akkor is nagyon nagy károkat okozhat, ha 
csak alkalomszerűen jelenik meg az adott gaz-
dálkodó által használt területen. Történtek már 
ilyen esetek Magyarországon is, ami azért igazán 

sajnálatos, mert ezek a károk a gazdálkodók meg-
élhetését közvetlenül veszélyeztetik, ezért nem 
várható el tőlük, hogy mindenféle kártérítés nél-
kül tűrjék el az elszenvedett veszteségeket.

Az ilyen jellegű károk elhárítására a farkas je-
lenlétével érintett régiókban az állattartók a te-
rületileg illetékes nemzetipark-igazgatósághoz 
fordulhatnak, amelytől segítséget kapnak az állo-
mányuk megvédéséhez, például villanypásztor-

rendszerek kiépítésével. Sokszor a gazdálkodók 
nem élnek ezzel a lehetőséggel, de vannak jó pél-
dák is az állatállományok védelmével kapcsolat-
ban, mind a villanypásztorrendszerek, mind pedig 
az őrkutyák alkalmazása tekintetében.

A villanypásztorokkal kapcsolatban ugyan-
akkor felmerült, hogy az állomány megvédésére 
alkalmas rendszerek a szakaszoló legeltetésben 
nem igazán alkalmazhatók, mivel a telepítésük, 
mozgatásuk nagyon körülményes, az pedig nem 
lehet cél, hogy mindenhol állandó kerítések le-
gyenek a legelőkön.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy ki kel-
lene dolgozni az állattartók által elszenvedett 
károk megelőzésének rendszerét, valamint egy 
kompenzációs rendszert, amely országosan egy-
séges választ ad a felmerülő problémákra, nem 
csak egyedileg kezeli őket, mint ahogy jelenleg 
történik.

A vadállomány kapcsán elhangzott, hogy az 
ország mely részein, mely vadfajokban és mi-
lyen károkat okoz a farkas. Egyelőre az országos 
és megyei szintű állomány- és terítékadatokban 
még az érintett megyék vonatkozásában is ke-
vésbé látszik a csökkenés. Egy-egy vadászterü-
leten azonban az a tapasztalat, hogy a muflon 
állománya radikálisan csökken a farkas megjele-
nése esetén, és valamennyi más nagyvadfaj, így 
a gímszarvas esetében is jelentősen megváltozik 
az érintett állományok viselkedése és terület-
használata, ezáltal kiszámíthatatlanabbá válik a 
vadgazdálkodás, és gyakran jelentősen növekszik 
a vadkár is. Ez utóbbi a gímszarvasok nagyobb 
rudlikba verődésének és a mezőgazdasági terüle-
tek általuk való intenzívebb használatának a kö-
vetkezménye.

A résztvevők megállapították, hogy különleges 
adottságai miatt a vadgazdálkodásban jelentke-

ző kár sokkal nehezebben kimutatható konkrét 
pénzösszegekben, ezért a kompenzációja is ne-
héz. A vadászatra jogosultak ugyanakkor a farkas 
jelenlétének következtében kevesebb bevételhez 
jutnak, de a csülkös vad által okozott – helyenként 
mértékében is megnövekedett – vadkárt tovább-
ra is nekik kell állniuk. Amennyiben ez a helyzet 
tovább fokozódik – a vadgazdálkodókra negatí-
van ható más tényezőkkel együtt –, sok vadászat-
ra jogosult gazdálkodásának ellehetetlenülését 
okozhatja.

A kerekasztal-beszélgetés keretében, a fenti 
kérdések kapcsán, a résztvevők között időnként 
heves, de konstruktív vita alakult ki, amelyben 
értékes felszólalásokkal vett részt a rendez-
vény egész ideje alatt a szép számú hallgató-
ság is. A rendezvényt a NAK vidékfejlesztésért 
felelős országos alelnöke, Luzsi József zárta le 
és foglalta össze.

A vita egyértelmű konklúziója volt, hogy a far-
kas terjedését és állományának növekedését 
mindenképpen folyamatosan követni kell, és az 
ezzel kapcsolatos adatokat rendszeresen online 
elérhetővé kell tenni. Annak érdekében, hogy a 
felmérések minél pontosabb képet adjanak, és 
a keletkezett adatokat senki se kérdőjelezhes-
se meg, az ez irányú munkába be kell vonni min-
den érintett ágazat képviselőit. A legfontosabb 
azonban nem a hazai farkasállomány létszáma, 
hanem az általa okozott konfliktusok mértéke és 
kiterjedése, mivel a még elviselhető kár mértéke 
határozhatja meg leginkább azt, hogy a jövőben 
milyen intézkedésekre lesz szükség a károk meg-
előzése, kompenzációja érdekében.

Rung Áron
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara

...egyetértettek abban, hogy 
a farkas jelenlétére szükség 
van Magyarországon, 

ugyanakkor konfliktusokat 
okoz a haszonállatok és a vad 

zsákmányolásával...
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FOTÓK: NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA


