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Visszapillantó

A
világjárvány sajnos a vadásztár-
sadalom sorait sem kímélte, így az 
emberi kapcsolatokban bekövetke-
zett veszteségek pótolhatatlanok. 
Nem lenne illendő bárkit név szerint 

kiemelni egy év végi cikkben, de úgy gondoljuk, 
hogy sajnos minden vadásztársunknak van olyan 
vadász barátja, ismerőse, akit a járvány ragadott 
el közülünk. A vadászkamara számára mindig a 
vadász, az ember a legfontosabb, így visszapil-
lantásunkat az ünnepekre készült hírlevélben 
is azzal kezdjük, hogy elhunyt vadásztársaink 
emlékét kegyelettel megőrizzük. Ebben mindig 

a helyi közösségek mutatták a legjobb példát, 
hiszen számtalan megemlékezést, ma  gán-
kezdeményezésű gyűjtést, kopjafaállítást és 
más kegyeleti cselekményt rendeztek meg 
az országban, aminek kapcsán elmondhatjuk, 
hogy a vadásztársadalom példaértékűen emlé-
kezik halottjaira, egykori vadászaira.

Az elmúlt, idestova két évben, a pandémiára 
tekintettel, számos rendezvény, szakmai prog-
ram maradt vagy halasztódott el, ami kétségkí-
vül nehezítette a kapcsolattartást. Ugyanakkor a 
2021-es év számlájára mindenképpen pozitívum-
ként írható, hogy az elhalasztott vadászkamarai 
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rendezvényeket, ha nem is az előzetes ütemezés 
szerint, de mindenképpen sikerült megtartani, s 
ilyenformán a tagsággal a korábbi rend szerint 
személyesen is találkozni.

Ahogyan az élet, úgy a munka sem állt meg a 
mögöttünk álló esztendőben. A vadászkamara 
területi szervezetei, mint minden évben, most is 
állták a sarat a vadászjegyek érvényesítése so-
rán, és egyetlen megyében sem volt komolyabb 
fennakadás a vadászjegykiadás időszakában. Úgy 
véljük, hogy bár mindenki a feladatát végezte, 
mégis minden megyei kollégának jár az elisme-
rés azért, hogy gyakran erőn felül, munkaidőre 

való tekintet nélkül, olykor hétvégén is dolgozva 
segítette vadásztársainkat abban, hogy ügyinté-
zésüket a pandémiás helyzet csúcsán kiemelten 
támogassa és vadászjegyüket meghosszabbítsa.

Ebben természetesen segítségükre volt a va-
dászkamara 2021-ben bevezetett új szolgáltatá-
sa is, miszerint otthonról, kényelmesen is lehe-
tett vadászjegyet váltani, nem kellett feltétlenül 
megjelenni a pandémiás időkben a területi szer-
vezet irodájában, hanem az internet segítségé-
vel „házhoz jött” a vadászjegy. Ennek lehetősé-
gével első évben, február hónaptól bevezetve, 
11 188 vadász élt, mely a vadásztársadalom hato-

A 2021-ES ÉV MINDEN BIZONNYAL HOSSZÚ IDŐRE KIEMELKEDIK A VADGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT 
ÉLETÉBEN VAGY A VADÁSZATTÖRTÉNET XXI. SZÁZADI KÖNYVÉNEK – EGYELŐRE – ÍRATLAN 
LAPJAIN. MINDEN SZEMPONTBÓL KÜLÖNLEGES ESZTENDŐ VOLT, HISZEN JELENTŐSÉGÉBEN 
MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN ESEMÉNYRE, A VILÁGKIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜLTÜNK, MINDEZT OLYAN 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MELYEKET MINDEN SZEGMENSÉBEN ÁTITATOTT AZ ÉPPEN AKTUÁLIS 
JÁRVÁNYHELYZET.
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da. E szolgáltatást a Belügyminisztérium útmuta-
tása szerint némileg átalakítva, de mindenképpen 
megtartjuk a jövőben is; kérjük a vadásztársakat, 
kísérjék figyelemmel a vadászkamara honlapját, 
közösségi közleményeit a témával kapcsolatban.

Nem álltak meg informatikai projektjeink sem, 
melyeknek egy része saját fejlesztési igény a va-
dásztársadalom minél hatékonyabb nyilvántar-
tása és adminisztrációja érdekében, más része 
viszont jogszabályokból eredő kötelezettség, 
melynek végrehajtása a vadászkamarára mint 
köztestületre nézve elkerülhetetlen. Ennek azon-
ban a vadásztársadalom irányában kézzelfogha-
tó bizonyítéka is lesz 2022-től kezdődően. A va-
dászjegyek megújítása kapcsán már az új típusú, 
személyigazolványhoz hasonló, PVC alapanyag-
ból készült, kártya formátumú vadászjegyet kap-
ja meg minden vadász, míg a vadászati engedé-
lyek vonatkozásában is megkezdődik az online 
igénylés és ügyfélszolgálat. A vadászjegyekről a 
hírlevél októberi, a vadászati engedélyekről pedig 
a novemberi számában írtunk részletesen.

A vadászkamara egy évet kényszerűségből 
kihagyott az Országos Vadgazdálkodási Alap pá-

lyázati kiírásaiból, mivel a tavalyi esztendőben 
a vadászati engedélyek bevételei a pandémi-

ás helyzet miatt elmaradtak. A vadászkamara 
küldöttközgyűlése az idei évben 500 millió forint 
erejéig ismét feltöltötte a Vadgazdálkodási Alap 
forrásait, így a pályázati felhívás a korábbiaknak 
megfelelően augusztus végén megjelent. Öröm-
mel jelenthetjük, hogy a cikk megírásának pilla-
natában összesítettük a Vadgazdálkodási Alap-
ra beérkezett pályázatokat, melynek kapcsán 
elmondható, hogy összesen 561 darab pályázat 
568,8 millió forint forrásigénnyel érkezett be. En-
nek alapján kijelenthető, hogy a Vadgazdálkodási 
Alap forrásaira szükség van, és a vadásztársada-
lom él a lehetőséggel, vagyis megpróbál vadgaz-
dálkodási fejlesztési támogatásokhoz jutni.

A Vadgazdálkodási Alaphoz hasonló nagyság-
rendű, de annál azért kisebb pénzügyi forrás, 
211,6 millió forint állt 2021-ben a területi szer-
vezetek rendelkezésére a kiemelt kamarai célok 
pályázati forrása keretében. Az idei év megva-
lósítani tervezett pályázataival ez a gyakor-
latban azt eredményezi, hogy a 2018-ban 
meghirdetett elnökségi cél, hogy minden 
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megye számára teremtsünk lehetőséget arra, 
hogy saját vadászati bemutató bázisa legyen, 
megvalósulni látszik. Az eddig pályázó megyék 
központi vadászkamarai és saját forrásból eddig 
15 helyszínen valósítottak vagy valósítanak meg 
a saját lehetőségeikhez igazodó kiállítóteret, 
míg további két megyében nem 
saját tulajdonú, de színvonalas és 
helyi együttműködésen alapuló 
kiállítótér áll rendelkezésre. Nem 
lehet szó nélkül elmenni amellett 
sem, hogy az oktatóközpontok ki-
alakításában, anyagi támogatása 
révén, a világkiállítási programirodának is jelen-
tős szerep jutott – ezúton is köszönjük azt az or-
szágosan mintegy 500 millió forint támogatást, 
melyet ilyen célokra fordítottak a szervezők a 
világkiállítás kapcsán. Ilyenformán a vadászka-
mara egyik legfontosabb célkitűzésének, az ifjú-
ságneveléssel kapcsolatos célnak fizikai háttere 
rendelkezésre fog állni 2022-től.

Az idei évben, mint korábban már jeleztük, ha 
elhalasztva is, de megtartottuk országos és me-
gyei rendezvényeinket. A teljesség igénye nélkül, 
a legjelentősebbeket kiemelve: sikerült megtar-
tani az országos vadásznapot Gödöllőn, mely a 
világkiállítás kiemelt felvezető eseménye volt. 

Emellett tartottunk országos 
vadgazdálkodási konferenciát, 
megtartottuk a hivatásos vadá-
szok országos versenyét Mátra-
füreden, és megrendeztük Sopo-
nyán a nemzetközi vizslafőver-
senyt is. Természetesen minden 

idei rendezvény és program fél szemmel a világ-
kiállításra tekintett, mert annak rangja mellett a 
többi rendezvényre talán kevesebb figyelem irá-
nyult, mint más években.

A világkiállítással kapcsolatos értékelés nem 
a vadászkamara feladata, és terjedelmi korlátok 
miatt, erre nem is vállalkoznánk itt. Ha azonban 
objektív mérlegre tesszük az eseményt, úgy meg-

A vadászkamara feladata 
a világkiállítás végével 

nem ért véget, a munkát 
folytatjuk
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A világkiállításon lévő standunkon 
bemutattuk az új vadászjegyet

  SZILÁGYI BAY PÉTER
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állapítható, hogy a vadászat ügye és a vadgaz-
dálkodási ágazat mindenképpen nagyot profitált 
a világkiállítás megrendezéséből. Számtalan vi-
déki helyszín, ágazati bemutatótér alakult ki vagy 
újult meg, bővült világkiállítási forrásokból, en-
nek egy része vadászkamarai tulajdon, más ré-
sze múzeum, erdőgazdasági vagy nemzeti parki 
objektum. Ezek a maradandó kiállítási elemek 
hosszú évtizedekre alapozhatják meg ágaza-
tunk bemutatását mind a laikus érdeklődőknek, 
mind fiataljainknak, akik legfogékonyabbak az új 
ismeretekre. Bizonyító erejűek a látogatási ada-
tok, miszerint mintegy 616 ezer látogatót, köztük 
nagyjából 60 ezer gyermeket vonzott a központi 
helyszín, és több mint 1 milliót a vidéki helyszí-
nek. De ne felejtsük el, hogy számos hozzáadott 
értéket mutattak be a színházakban, mozikban, 
művészeti galériákban, kulturális rendezvények 
keretében, melyek kapcsán elmondható, hogy 
olyan emberekhez is eljutott a vadászat üzenete, 
akik egyébként nem találkoztak volna ezzel a te-
vékenységgel. A felsorolt eseményeken nem volt 
domináns a vadásztársadalmi jelenlét, már csak 
az események volumenéhez igazodva is – a meg-
határozó a nem vadászó közönség volt.

A vadászkamara és a világkiállítás legfonto-
sabb kapcsolódási pontja volt az elmúlt évek-

ben, hogy az ifjúságnevelésben és társadalmi 
tudatformálásban együtt tudott működni. En-
nek a célnak megfelelően, közösen támoga-
tott projektek keretében tudott előrébb lépni 
a megyei objektumok kiépítésében, a szellemi 
és kiállítási háttér biztosításában. A világki-
állítás ezen a téren ránk hagyott „örökségét” 
a vadászkamara feladata továbbvinni és to-
vábbgondolni, fejleszteni.

A vadászkamara feladata a világkiállítás vé-
geztével nem ért véget, a munkát folytatjuk, hi-
szen a bemutatottakból is szembetűnik, hogy 
a világkiállítás mellett más feladatunk is volt. 
Nem lesz ez másképpen a jövőben sem. Vadgaz-
dálkodásunk előtt társadalmi, gazdasági és szak-
mai kihívások sora áll, melyeket következetes 
munkával ki lehet védeni, a hatásokat tompítani 
lehet, és megfelelő válaszokat lehet keresni és 
adni a kihívásokra. Mindez azonban vadásztársa-
dalmi összefogással, a szellemi erőforrások kon-
centrálásával érhető el. A vadászkamara ezen fog 
munkálkodni minden vadász érdekében a 2022-es 
évtől kezdődően is. Kérjük munkánkhoz vadász-
társaink támogatását és segítségét a következő 
évben is.

Dr. Jámbor László elnök
Bajdik Péter főtitkár

Minden kedves va
dásztársunknak és 

családjának áldott, békés ka
rácsonyi 

ünnepeket, valamint szakmai és 

magánéleti sikerekb
en gazdag, boldog új 

évet kívánunk!

MINT ARRÓL AZ ELŐZŐ HÍRLEVÉLBEN BESZÁMOLTUNK, SZEPTEMBER 
24-ÉIG ELJUTTATTUK AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉGNEK AZT 
A HATÁSTANULMÁNYT, AMELLYEL REAGÁLNI KÍVÁNTUNK AZ ÓLOM TELJES 
TILALMÁT ELŐREVETÍTŐ TERVEZETÜKBEN FOGLALTAKRA.

Hatástanulmány 
az ólomtartalmú 
loszerekért

A
hhoz, hogy az egyébként tárgyi téve-
désekben, túlzásokban, félinformá-
ciókra alapozott kijelentésekben 
bővelkedő anyagra érdemben reagál-
hassunk, példátlan összefogásra volt 

szükség. A probléma feltérképezésében a vadá-
szathoz, sportlövészethez kapcsolódó számos 
egyesület, szövetség adott kérésünkre részletes 

állásfoglalást. Egyértelműen látszott, hogy 
a korábbinál összetettebb, ágazatok közötti 
összefogásra lesz szükség, amelyben nagyszerű 
partnerek segítségére számíthatott az Országos 
Magyar Vadászkamara.

Németh Balázs, a Magyar Elöltöltő Fegyve-
res Lövészek Szövetségének elnöke és a Fegy-
verügyi Egyeztető Fórumnak meghatározó tagja, 

  SZIGETI EDIT

dr. Jámbor László       Bajdik Péter

elnök            
                  

  fotitkár,,
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szakértője és a vadászkamara közös munkájának 
nyomán körvonalazódott, majd végül végleges 
formát nyert az a – mellékletekkel együtt – közel 
70 oldalas tanulmány angol nyelven, amelyet el 
tudunk juttatni Brüsszelbe.

A problémakör fontosságát felismerve, a va-
dászkamara saját forrásai mellett az Agrármi-
nisztérium is támogatást nyújtott, hogy megfe-
lelő, tudományos alapossággal készült, védhető 
eredményeket felvonultatva, a szűkös határidő 
ellenére is elkészülhessen a magyarországi vi-
szonyokat bemutató hatástanulmány.

A kiindulási alapot a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal biztosította számunkra. 

2009-ig visszamenőleg több ezer laborvizsgá-
latból származó adatot, mérési eredményt bo-
csátottak rendelkezésünkre. A rendkívül ösz-
szetett adatbázisok elemző értelmezése, az el-
érhető legfrissebb, tudományos eredményekkel 
és tényekkel történő összevetése terén prof. 
dr. Mézes Miklós (az MTA tagja, szakterülete: 
takarmánytoxikológia) végzett múlhatatlan ér-
demű munkát. Összehasonlító elemzései során 
megvizsgálta, hogy van-e kapcsolat a vad- és 
háziállatokból származó hús ólomtartalma és a 
vadászat között. Valamint élelmiszer-biztonsági 
szempontból összehasonlította a vad- és ha-
szonállatok hústoxikológiai mutatóit. Az ered-

ményekből látszik, hogy a hazai húsfogyasztás 
folyamatosan változik, de a gazdasági állatok 
esetében a mérsékelt ólomtartalom miatt az 
csak kis arányban terheli a szervezetet. A vad-

húsfogyasztás ugyanakkor az 
elmúlt években alig változott, a 
vadhúsok közül a vaddisznó- és 
a szarvashús adja a teljes vad-
húsfogyasztás 80 százalékát, de 
ennek hatása a fogyasztók ólom-
terhelésére pontosan még nem 
ismert.

Egy hazai felmérés szerint 
azonban a vadhúst fogyasztók a 
lehetséges zoonózisokat sokkal 
jelentősebb problémának ítél-

ték, mint annak kémiai szennyezettségét, ebbe 
beleértve az ólomszennyezést is. A gazdasági 
állatok húsa esetében pedig a fogyasztók az an-
tibiotikum-reziduumokat tekintették elsődleges 
problémának, míg a nehézfém- – így például az 

Levonható az 
a következtetés, hogy 

határérték feletti 
ólomkoncentráció 

a talajban csak 
a becsapódott lövedékek 

közvetlen közelében 
mérhető
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ólom- –  szennyezettséget csak elhanyagolható 
veszélyforrásnak ítélték.

Az elmúlt 12 év során vizsgált, megközelítőleg 
6100 mezőgazdasági termék (vadhús, vágóhídi 
termék, mezőgazdasági termény laborvizsgálati 
eredményei) adatainak elemző feldolgozása és 
értékelése után bátran kijelenthető, hogy a vad-
hús fogyasztása az ólomterhelés szempontjából 
nem jelentősebb, mint a gazdasági állatok húsá-
nak fogyasztása, azaz önmagában a lövedékek 
ólomtartalma nem idéz elő jelentős ólomterhe-
lést sem az állatok, sem a fogyasztók számára. 
Az esetek legnagyobb részében határérték alat-
ti, míg elenyésző mértékben határértéket meg-
haladó húsmintákat találtak, amely a lőtt vad 
esetében leginkább a lövedékből leváló ólomnak 
és a nem megfelelően előkészített (tisztított) 
húsnak köszönhető.

Prof. dr. Mézes Miklós segítségével és a ható-
sági vizsgálati adatok felhasználásával statisz-
tikai úton elemeztük, hogy a magyar termőföl-
dek ólomszennyezettsége és a vadászat között 
van-e kapcsolat. Az utóbbi 12 év összes olyan 

talajvizsgálat-eredményei alapján (2500 labor-
vizsgálat), melyek során a talaj ólomtartalmát 
kereste a hatóság, levonható az a következtetés, 
hogy a hazai talajok ólomszennyezettsége elfo-
gadható, mert annak értéke a maximális szeny-
nyezettségi értéknek átlagosan csupán mind-
összesen a fele. A bőven határérték alatti ólom-
tartalom a termőtalajban pedig nem köthető a 
vadászati tevékenységhez (ezt erősíti meg a lő-
terek talaját célzó, egyedi laborvizsgálatunk is). 
Ellenben a korábban évtizedekig használt ólom-
tartalmú üzemanyagból származó lerakódások, 
egyes növényvédő szerek direkt kijuttatása, 
műtrágyák és szennyvíziszapok nehézfémtar-
talma, ólom vízvezetékek biztosan felelősek a 
termőtalaj ilyen csekély mértékű ólomtartalmá-
nak a kialakulásáért.

Akkreditált labort kértünk fel arra, hogy 
célzott talajvizsgálatokkal vizsgálja meg há-
rom, erősen terhelt magyarországi lőtér tala-
ját, hogy képet kapjunk arról, mi is történik a 
talajba fúródott ólomtartalmú lövedékekkel. 
A talajoknak a vadászathoz használt lövedékek 

által előidézett ólomterhelését egy hazai vizsgá-
lat során három olyan területen, lőtéren vizsgál-
ták, ahol ezek hatása fokozottan érvényesülhet.

Az eredmények alapján levonható az a követ-
keztetés, hogy határérték feletti ólomkoncent-
ráció a talajban csak a becsapódott lövedékek 
közvetlen közelében mérhető, ami arra utal, hogy 
a becsapódásnak mint erős mechanikai hatásnak 
a következtében apró ólomszemcsék válhatnak 
le a lövedékről, ami lokálisan növeli ugyan a talaj 
ólomtartalmát, de ennek hatásával a távolabbi 
talajrétegekben nem kell számolni, azaz az ólom 
talajban történő mobilitása minimális. A fúrással 
feltárt szelvény különböző rétegeiből vett min-
ták egyikében sem találtak emelkedett ólomkon-
centrációt, ami arra utal, hogy a lövedékből nem 
jutott ólom a talaj mélyebb rétegeibe.

Hamza Emil igazságügyi fegyverszakértő, a 
magyar CIP-delegáció titkára segítségével vizs-
gáltuk, hogy fegyvertechnikai szempontból mi-
lyen közvetlen és közvetett hatásai lesznek az 
ólomlövedékek teljes betiltásának hazánkban. 
A legmeglepőbb eredmény, hogy a Magyarorszá-

gon használt sörétes fegyverek nagyjából 85 szá-
zaléka alkalmatlan az ólomnál keményebb töltet 
lövésére. Golyós lőszerek esetében a lövedék 
tömegének, alakjának, anyagának figyelembe-
vételével nyilvánvaló, hogy bizonyos esetekben 
(peremgyújtásos lőszerek, hosszú távú lövésre 
alkalmas lőszerek) az ilyen vadászpuskák ólom-
mentes lőszerrel többnyire alkalmatlanok hasz-
nálatuk céljára. Az ilyen esetekben speciális fegy-
verekkel vagy új kaliber választásával hidalható 
át csak a probléma. A meglévő normál kaliberek 
esetében is megváltoznak a ballisztikai jellemzők 
(mind a röppályán, mind a sebballisztika eseté-
ben), s még ha elérhető is megfelelő alternatíva, 
csak a jelenlegitől eltérő, magasabb áron.

Az elöltöltő puskák nagy többsége teljesen al-
kalmatlan az alternatív lövedékek lövésére, így 
a tervezet bevezetésével megszűnne az elöltöl-
tő fegyveres vadászat és céllövészet, a hagyo-
mányőrzés.

Az ólomnál keményebb lövedékek esetében 
jellemzően nagyobb a gurulat veszélye, ami hat-
ványozottan igaz a sörétes lőszerek esetében, 
amelyeket sok esetben társas vadászaton, fe-
dett terepen használunk.

Összességében elmondható, hogy a puskák 
jelentős része nem alkalmas a jelenlegi hasz-
nálatuk során elvárt feladataik ellátására az 
ólomtól eltérő tartalmú lőszerekkel. A bizonyos 
szempontból hasonló hatásfokot produkáló 
lőszerek ára meglehetősen magas, mindez pe-
dig együtt járna a fokozott balesetveszéllyel 
történő használattal.

Az elvégzett hatalmas munka dandárja azon-
ban még lehet, hogy előttünk áll. Az európai va-
dászszervezetekkel, a hazánkat képviselő szak-
értőkkel, a döntéshozókkal történő kommuniká-
ció és együttműködés legalább ekkora feladatot 
és felelősséget ró ránk az európai törvényalko-
tás folyamán is. Természetesen, ahogyan eddig 
is, ezután is minden erőnkkel képviseljük azokat 
a szakmai elveket és érdekeinket, amelyek meg-
határozzák jelenünk vadászatát és vadgazdál-
kodását!

Hajdu Márk
Országos Magyar Vadászkamara

vadgazdálkodási főmunkatárs

Németh Balázs
Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek 

Szövetségének elnöke
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Az elhivatottság alapjai

– A megyében milyen előzményei vannak az 
ifjúság nevelésének?

– A környezeti nevelés már közel 3 évtizedre 
tekint vissza, hiszen a megyei szövetség a kama-
ra megalakulása előtt is rendszeresen szerve-
zett gyermektáborokat. Ez a nyári szünetekben 
évi 1-2 alkalmat jelentett, mely egyhetes turnu-
sokban zajlott, ehhez a munkához csatlakoztunk 
mi később kamarai szinten, a szervezet megala-
kulásakor. Jelenleg is kivesszük a részünket a fi-
atalok környezettudatosságra neveléséből, ok-
tatási intézményekben (óvodákban, iskolákban) 
tartunk szemléletformáló, ismeretterjesztő 
előadásokat. Igyekszünk felmérni az igényeket 
és a lehetőségeket, mert a jövőben szeretnénk 
az eddigieknél szervezettebb formában folytatni 

a tevékenységet. Különösen népszerű a vadász-
kutyát bemutató program, de a vadászat eszkö-
zeivel is ismerkedhetnek a tanulók, hiszen egy-
egy előadás alkalmával megszólaltatjuk a kü-
lönböző hívósípokat, sőt a vadászkürtöt is. Ezek 
mindig felkeltik a gyermekek érdeklődését, erre 
építhetünk az ismeretek átadásakor. Gyűjtjük te-
hát a tapasztalatokat a különböző korosztályok 
vonatkozásában, és a jövőben, a maximális haté-
konyság érdekében, ennek megfelelően állítjuk 
össze a program ismeretterjesztő anyagát is.

– A közelmúltban megvásárolt kamarai 
székház e téren is új távlatokat nyit…

– Igen, bár nem csupán ezért volt szükség az 
új székházra. A kamara megyei szervezete az Or-
szágos Magyar Vadászkamara megalakulása óta 

A MEGYEI LÁTOGATÓKÖZPONTOK BEMUTATÁSÁT AZ IDEI ÉVBEN JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYÉVEL ZÁRJUK: KASUBA ANDRÁSSAL, AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK TITKÁRÁVAL BESZÉLGETTÜNK.

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Vadászszövetség épületében bé-
relt irodát. Ebben az épületben 
nagyobb rendezvények megtar-
tására nem volt lehetőség, mert 
a nagyterme maximum 60 fő be-
fogadására volt alkalmas. Éven-
te többször szerveztünk ennél 
nagyobb létszámú összejövete-
leket, és ilyen alkalmakkor mindig egyéb alter-
natívákat kellett keresnünk. Az igény tehát már 
jóval korábban megmutatkozott, mint ahogy a 
körülmények lehetővé tették volna számunkra 
az új épület megvásárlását. Végül 2020-ban a 
vadászkamara „Ismerd meg a vadászokat” elne-

vezésű ifjúságnevelő programjá-
nak keretében nyílt lehetőségünk 
új székház vásárlására, és az 50 
millió forintos önerő mellé, pá-
lyázat útján, még 35 millió forint 
támogatást kaptunk. Ebből a 85 
millió forintból 55 millió forintért 
vásároltuk az új székházat 2020 
júniusában, és 30 millió forintot 

pedig a felújítási munkálatokra fordítottunk: az 
épület ugyanis komoly külső-belső renoválást 
igényelt, többek között lecseréltük a tetőszerke-
zetet is.

Olyan ingatlant kerestünk, mely alkalmas ar-
ra is, hogy a kamara adminisztratív feladatainak 

A gyermekekből lesz 
később a vadász, és 

ahhoz, hogy a jövőben 
a természetközeli 

szakmákhoz szükséges 
elhivatottság és alázat 

meglegyen bennük, annak 
alapjait nekünk most kell 

letennünk
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lebonyolításán túl lehetőséget biztosítson egy 
oktatási célú látogatóközpont létrehozására 
is. Mindenképpen a megye székhelyén keres-
tünk ingatlant, mely központi elhelyezkedésű és 
jól megközelíthető. Fontos volt még ezenkívül, 
hogy megfelelő számú parkolóhely álljon ren-
delkezésre. Sajnos a zöldfelület kevés az ingat-
lan körül, de ezt a kompromisszumot meg kellett 
kötnünk. Több ingatlant is megtekintettünk, és 
az ár–érték arány tekintetében a szóban forgó 
épületet találtuk a legalkalmasabbnak.

– Mit láthatnak majd az érdeklődők az új lá-
togatóközpontban?

– Egy állandó vadászati kiállítást fogunk 
létrehozni, mely oktatási célokat is szolgál. 

Az L alakú épület legfelső szintjére, 54 négyzet-
méteren a hazai vadászható vadfajokat bemu-
tató diorámát készíttettünk. A „megyei rekord” 
őzbaktrófeák másolatainak egy részét az ügy-
féltérben, illetve annak előterében helyezzük 
el. Az épületben nem hazai vadfaj preparátumát 
is bemutatjuk majd. Az elhunyt vadásztársa-
ink hozzátartozói felajánlásainak mindenkép-
pen szeretnénk helyet biztosítani a központban. 
A későbbiekben a megye vadászainak további 
felajánlásaival bővülhet még a repertoár. A tró-
feák és a preparátumok mellett vadászattörté-
neti kiállítást tervezünk, és különböző vadászati 
tárgyakat is bemutatunk – itt említem meg a ha-
gyományos vadászati módok eszközeit, például 

reflexíjakat, vesszőfogókat, nyílhegyeket, pen-
géket, és muzeális elöltöltős puskákat is besze-
reztünk. A gyermekek számára interaktív eszkö-
zök teszik élvezetesebbé a látványt, az oktatási 
célokat pedig nagyméretű monitorok, különböző 
oktatási segédeszközök és szakmai könyvtár 
is szolgálja. Ezeknek a beruházásoknak egy ré-
szét az „Egy a Természettel” Nonprofit Kft. 14,7 
millió forintos támogatásával valósítottuk meg. 
Az épületben az akár 100 fő befogadására is al-
kalmas, közel 200 négyzetméteres nagyterem 
előadó- és oktatóteremként funkcionál majd, és 
lehetővé teszi a nagy létszámú összejövetelek, 
szakmai fórumok megrendezését is.

– Mikorra készül el, és milyen formában lesz 
látogatható az oktatási központ?

– Jövő év második felére tervezzük az átadást; 
egyelőre megfontolás tárgyát képezi a látogat-
hatóság módja, mert több lehetőség is felme-
rült – ez az átadásig még körvonalazódik. Az új 
helyzetnek megfelelő humán erőforrás kérdése 
is megoldásra vár, eddig ugyanis a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében mi magunk oldottuk 
meg a gyermekek okítását, és az oktatási bizott-
ság tagjai mellett olyan vadásztársasági tagok, 
nemritkán nyugdíjasok vettek részt a gyermekek 
tanításában önkéntes alapon, akik ehhez affi-
nitást éreztek. Azt sem tartom kizártnak, hogy 
kibővítjük a jelenlegi kamarai munkaköröket, de 

lehetőség szerint akár alkalmazottat is felven-
nénk rá a későbbiekben, ha igény mutatkozik. 
Ez még a jövő zenéje.

– Miért tartja fontosnak az ifjúságnevelést?
– A mostani gyermekekből lesz később a va-

dász, és ahhoz, hogy a jövőben a természetközeli 
szakmákhoz szükséges elhivatottság és alázat 
meglegyen bennük, annak alapjait nekünk most 
kell letennünk. Fontosnak tartom, hogy a gyere-
kek és a fiatalok megismerjék, megszeressék a 
környezetükben lévő élőlényeket. Sok gyerek ma 
az elektronikus eszközök, „kütyük” világában él – 
nekünk nem titkolt célunk, hogy őket a megélt él-
mények által visszavezessük a virtuális helyett a 
valódi világba. Fontos célunk az is, hogy itt érez-
zék jól magukat, otthon pedig beszéljenek róla, 
ezáltal a szülők is elfogadóbbakká válhatnak a 
vadászatot illetően. Alapvető jelentősége van 
annak, hogy a vadászt, illetőleg a vadászatot 
elfogadtassuk a jövő nemzedékével, és aki fogé-
kony rá, azzal pedig meg is szerettessük. Véle-
ményem szerint, akiben a természet szeretete 
megvan, abból lehet vadász a későbbiekben. Mi 
egy átfogó képet szeretnénk adni, de nem múze-
umi szinten; a célunk inkább az, hogy felkeltsük 
a gyermekek érdeklődését, és elindítsuk őket a 
vadászathoz vezető úton.

Vízi Edit
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Szlovák gondolatok 
a világkiállításról

T
isztelt miniszterelnök-helyettes úr, 
tisztelt miniszter úr, tisztelt állam-
titkár úr, a szlovák delegáció tisz-
telt tagjai, tisztelt kormánybiztos úr, 
a HUNGEXPO tisztelt vezérigazga-

tója, az Országos Magyar Vadászkamara tisz-
telt elnöke, kedves szlovákiai vadászkollégák 
és kolléganők, kedves kollégák és kolléganők a 
világ minden tájáról, tisztelt vadász- és termé-
szetbarátok!

Nem is olyan régen, mikor a Szent Huber-
tus-érmet adtam át egy tiszteletre méltó kort 
megélt, egész életét a természet és a vadállo-
mány szolgálatának áldozó szlovák vadásznak, 
megkérdeztem tőle, mit is jelent 
számára pontosan a természet 
és a vadászat.

Nagyon közvetlen hangnemet 
megütve, így szólt hozzám:

„Fiam, a vadászat és a termé-
szet az, ami egyesített bennün-
ket a múltban, összeköt a jelen-
ben, és a jövőnk záloga lesz!”

Az úriember egy mondatban megragadta a 
vadásztársadalom történelmi erejének lénye-
gét, amely azon emberek kölcsönös tiszteleté-
ben és kollegiális voltában rejlik, akik számára 
a természet és a vadászat létük természetes 
összetartója.

Pár pillanat múlva az öregúr gyorsan hozzá-
tette:

„Fiam, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a 
természetet vagy megtagadják a vadászatot, 
mert a természet nélkül nem lesz vadászat, és 
a vadászat nélkül nem lesz természet sem!”

Meglepődve az idős vadásztárs gondolata-
inak mélységétől, tudatosítottam, hogy a leg-
idősebb vadászgeneráció is tudja, eljött az idő, 
amikor a vadászat jövője veszélybe került, és 
ezért a jövőért harcolnunk kell.

Igen, sokan érzékelik közülünk, hogy a tör-
ténelem folyamán még soha nem kellett a va-
dászat társadalmi tekintélyéért ekkora árat 
fizetnünk, soha nem kellett a közvélemény va-
dászokkal szembeni manipulálásával és meg-
vesztegetésével szembesülnünk, soha ennyi 
energiát nem kellett belefektetni a természet-
tel való együttéléshez, illetve a természetért 
és a vadállományért tett cselekedeteinkhez va-

ló jog megvédésébe.
Azt az értékteremtést, me-

lyet a vadászok generációinak, a 
fenntartható biodiverzitás legő-
sibb ápolóinak köszönhetünk, 
szemtelenül kisajátítják minda-
zok, akik a természet törvényeit 
és törvényszerűségeit csak az 
internet és a közösségi oldalak 

virtuális világából ismerik, azok, akik a termé-
szetet a társadalom megosztására és indulat-
keltésre használják fel, azok, akik szinte sem-
mit sem tudnak a vidékről és a vidéki életről, és 
ennek ellenére felhatalmazottnak érzik saját 
magukat arra, hogy ezt az életformát kritizál-
ják, kárhozatba taszítsák, és megváltoztassák 
szabályait.

Tisztelt jelenlévők!
Köszönhetően a mai magyar vadásztársa-

dalom legjelentősebb személyiségeinek, akik 
ismerik a vadászat történelmének mérföldkö-

AZ ALÁBBIAKBAN LEBOCZKY TIBORNAK, A SZLOVÁK VADÁSZKAMARA ÉS 
A SZLOVÁK VADÁSZSZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK GONDOLATAIT OLVASHATJÁK. 
A BESZÉD ELHANGZOTT AZ „EGY A TERMÉSZETTEL” VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI 
VILÁGKIÁLLÍTÁS SZLOVÁK NAPJÁNAK MEGNYITÓJÁN.

veit, tisztelik a vadászati hagyományokat, és 
fontosnak tartják a vadászati kultúrát, immár 
a második vadászati világkiállításon vehetünk 
részt, melyet a HUNGEXPO területén, 50 év után 
újra megrendeztek.

Tisztelettel fogadtuk a kiállításra való meg-
hívást és az úgynevezett szlovák nap megren-
dezésére való felkérést. Olyan barátokként ér-
keztünk, akik 50 évvel ezelőtt is itt voltak, és 
akik a vendéglátóikkal együtt, a közép-európai 
vadászat fejlődése mérföldköveinek és kihívá-
sainak leküzdése során rengeteg közös tapasz-
talatra tettek szert.

Azért jöttünk el, hogy részt vegyünk a mo-
dern vadászat nagyszabású bemutatásában, 
hogy közösen a többi vadászati szervezettel és 
a többi részt vevő ország vadászati önkormány-
zati szervezeteivel karöltve, jelzést küldjünk a 
világnak, hogy kitartóan állunk a vadászatnak 
mint a vidéki élet állandó és jelentős részének 
megvédése mellett.

Tisztelt barátaim!
Ha egyszer nekünk is lehetőségünk nyílik vá-

laszolni arra, hogy mit jelent számunkra a ter-
mészet és a vadászat, emlékezzünk az idős va-
dászember szavaira!

Számunkra a természet és a vadászat felbe-
csülhetetlen értékkel bír.

Minden embernek, minden közösségnek és 
minden társadalomnak csupán akkora értéke 
van, mint amekkora értéke van azoknak az érté-
keknek, amelyeket igazán komolyan vesz!

Mi komolyan vesszük a természetet és tör-
vényszerűségeit, tiszteljük őket, és büszkék va-
gyunk arra, hogy a részei lehetünk.

Végezetül engedjék meg, hogy a szlovákiai 
vadászok, a szlovákiai vadászati önkormány-
zat, valamint a magam nevében is külön köszö-
netet mondjak Semjén Zsoltnak, Magyarország 
miniszterelnök-helyettesének és az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet elnökének, hogy 
mint aktív politikus soha nem habozott védeni 
a vadászat és a vadászok érdekeit, hogy betar-
totta az ígéretét, melyet a nagyközönség előtt, 
pont ebben a pavilonban (A pavilon – a szerk.), 
a FeHoVa kiállítás alatt hozott nyilvánosságra, 
hogy a második budapesti vadászati világkiál-
lítást az előző 50. évfordulóján megrendezik, és 
hogy ombudsmanná – a vadászok jogainak nyil-
vános védelmezőjévé – vált abban az időszak-
ban, amikor erre a legégetőbb szükség volt!

Mindenkinek szép napot kívánok, a szerve-
zőknek köszönöm a munkáját, előre is gratulá-
lok az „Egy a Természettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás keretén belül előkészített 
szlovák naphoz, és előre is örülök a további 
együttműködésnek!

Barátaim, köszönjük a meghívást! Lovu zdar! 
Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak!

Leboczky Tibor elnök
Szlovák Vadászkamara és Szlovák 

Vadászszövetség

„A vadászat és 
a természet az, ami 

egyesített bennünket 
a múltban, összeköt 

a jelenben, és a jövőnk 
záloga lesz”
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