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Hírlevél 
és együttmuködés
A MAGYAR VADÁSZTÁRSADALOM
TOVÁBBI HITELES TÁJÉKOZTATÁSÁÉRT
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Ahogy azt már tudják, az Országos Magyar Va-
dászati Védegylettel, a Nimród Vadászújsággal 
és a Nimród Vadászújság kiadói jogaival ren-
delkező Egy a Természettel Nonprofit Kft.-vel 
szoros együttműködésben, a tavalyi évben el-
indítottuk az Országos Magyar Vadászkamara 
NIMRÓD Hírlevelét, amelyet 2021-ben a vadász-
társadalom hónapról hónapra megkapott.

A vadászkamara részéről továbbra is minél 
átfogóbb módon szeretnénk tájékoztatni a va-
dásztársadalmat a mindannyiunkat érdeklő és 
érintő vadászati eseményekről, valamint a va-
dászattal kapcsolatos hírekről, szakmai újdon-
ságokról, a vadászati és vadgazdálkodási aktu-
alitásokról, a vadászkamara tevékenységéről 
és híreiről, a vadásztársadalmat érintő szakmai 
és közéleti kérdésekről.

Ezen alapvetésekből kiindulva született meg 
a megállapodás arra vonatkozóan, hogy a va-
dásztársadalom tájékoztatása érdekében a va-
dászkamara folytatja a hírlevél-szolgáltatást, 
vagyis a vadásztársadalom ama része, mely a 
vadászkamarától tájékoztatást kér, a NIMRÓD 
Hírlevél segítségével azt továbbra is megkap-
hassa.

A korábbi adategyeztetésnek köszönhető-
en, a vadásztársak nyilatkoztak arról, hogy a 
megadott elérhetőségeken a vadászkamara 
működéséről és a vadásztársadalom híreiről 
tájékozódni kívánnak. Akik ezzel a lehetőség-
gel tavaly is élni kívántak, megkapták a NIMRÓD 

Hírlevelet, és azt a 2022. évben is meg fogják 
kapni. Aktuális információkat kívánunk eljut-
tatni a vadásztársadalom felé a vad védelmét, 
a vadgazdálkodást, valamint a vadászati jog 
gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályok 
megalkotásában megtett lépésekkel kapcso-
latban, természetesen a természetvédelem, 
a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel össz-
hangban. Hangsúlyt fektetve az etikus vadá-
szatra, a vadászati hagyományok ápolása ré-
vén a vadászati kultúra megtartása és fejlesz-
tése érdekében, publikálva a más érdekvédelmi 
és civil szervezetekkel való szoros kapcsolat 
kialakítása érdekében tett erőfeszítéseinket. 
Ezenkívül a NIMRÓD Hírlevél segítségével ha-
tékonyan tudunk kommunikálni a vadászka-
mara ügyintézési, adminisztrációs szolgála ta-
tásairól, lehetőségeiről is (például: Országos 
Vadgazdálkodási Alap, online vadászjegyváltás, 
vadászati engedélyek stb.)

Az Országos Magyar Vadászkamara NIMRÓD 
Hírleveléről bárki bármikor leiratkozhat a vadász-
kamara központjának nimrodhirlevel@omvk.hu 
e-mail-címén, vagy kérheti az illetékes vadászka-
marai területi szervezetet annak elérhetőségein, 
hogy személyéhez kötődően töröljék a tájékozta-
tások megküldését. Ugyanezen elérhetőségeken 
a vadászkamarai tagok kérhetik a tájékoztatást 
és ezzel együtt a hírlevelet is.

Országos Magyar Vadászkamara
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TISZTELT VADÁSZTÁRSAK!
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A vadászjegy érvényesítésére 
kattintva a felület átnavigál 
minket az azonosítási szolgál-
tatások lapra. Ahogyan bár-
mely más magyarorszag.hu-
val összekapcsolt rendszer 
esetében, a vadászjegyváltás 
indításakor is bármely azono-
sítási típus közül lehetőség 
van a rendelkezésre álló szol-
gáltatások egyikét tetszés 
szerint választani.

A sikeres azonosítás után a 
felismert vadászhoz tartozó 
alapadatok automatikusan 
kerülnek kitöltésre, csak 
a vadászjegyszámot kell 
beírni az egyetlen üres 
mezőbe. Itt érdemes figyelni 
arra, hogy az azonosítóban 
szereplő kötőjel automati-
kusan beíródik, ezért csak a 
számokat kell begépelni.
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A
vadászkamara új informatikai rend-
szerét, online felületét a vadász-
társaknak 2021. február 1-jétől nyílt 
lehetősége használni a vadászjegy-
váltás alkalmával. Az online ügyinté-

zésre a várakozásoknál is magasabb igény volt, 
ugyanis a tavalyi évben mintegy 11 ezer vadász 
élt az új szolgáltatással. Az előző esztendőhöz 
képest a felület egy fontos technikai lépésben 
módosult, mivel a vadászkamara az elektronikus 
ügyintézési törvény kötelezettsége alá tartozó 
szervezet, ezért 2022. január 1-jétől kezdve a 
vadászok azonosítása a Belügyminisztérium 
úgynevezett KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) 

– általánosan használt nevén Ügyfélkapu – 
rendszerén keresztül fog történni. A vadász-
kamara és a BM között lezajlott egyeztetések 
alkalmával a „laza” integráció mellett döntött a 
két szervezet, így a fejlesztések során a meglévő 
rendszerünk maradhatott és a korábban hasz-
nált platform került összeköttetésre a külső 
kormányzati portállal.

Azoknak, akiknek még nem volt alkalmuk hasz-
nálni az online felületet, vagy szeretnék a meg-
lévő tavalyi gyakorlatot felfrissíteni, a következő 
lépcsőkben foglaltuk össze az online vadász-
jegy-érvényesítés hasznos tudnivalóit, a tesztfe-
lületünkön készített képernyőképek segítségével.
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A VADÁSZJEGYEK ÉVES KIVÁLTÁSÁRA, ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE 
A VADÁSZKAMARA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETEINÉL A HELYI 
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSE MELLETT, ONLINE ÚTON 
TÖRTÉNŐ VÁLTÁSSAL OTTHONRÓL IS LEHETSÉGES. EZ ESETBEN – POSTAI 
ÁTVÉTEL VÁLASZTÁSA ESETÉN – „A VADÁSZJEGY HÁZHOZ MEGY”, NEM 
SZÜKSÉGES A SZEMÉLYES JELENLÉTTEL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS, MELYNEK 
KÜLÖNÖSEN A PANDÉMIÁS HELYZETBEN VAN NAGY JELENTŐSÉGE.

A vadászjegy online
érvényesítése

A vadászkamara online 
ügyfélszolgálata 
az ugyfelszolgalat.omvk.hu
weboldallal érhető el. 
A megjelenő oldalon a Belföldi 
vadászjegyek halmazban, a 
„Vadászjegy-érvényesítés” 
csempére (vadászjegykártya 
képére) kattintva indíthatjuk el 
az ügymenetet. 

A vadászjegy online
érvényesítése

A vadászkamara online 
ügyfélszolgálata 
az 
weboldallal érhető el. 
A megjelenő oldalon a Belföldi 
vadászjegyek halmazban, a 
„Vadászjegy-érvényesítés” 
csempére 
képére)
az ügymenetet. 

A legáltalánosabb az ügyfél-
kapus azonosítás, ahol a Kor-
mányablakban megigényelt 
felhasználónév és jelszó 
megadását követően a tavaly 
megismert vadászkamarai 
felületre lépünk vissza.

A legáltalánosabb az ügyfél-
kapus azonosítás, ahol a Kor-
mányablakban megigényelt 
felhasználónév és jelszó 
megadását követően a tavaly 
megismert vadászkamarai 
felületre lépünk vissza.
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Váltsa ki online!
SEGÍTSÉG A 2022-ES VADÁSZJEGYVÁLTÁSHOZ
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A tovább gombra kattintva az érvényesítési 
adatok automatikusan betöltődnek az adott vadá-
szati évre. A vadászjegyet minden vadászati évre 
érvényesíteni kell a jövőben is. Tehát az igényelt új 
típusú vadászjegy érvényessége a 2022/23-as va-
dászati évre szól (2022. március 1-jétől 2023. feb-
ruár 28-ig). Ennek értelmében továbbra is minden 
évben kell majd vadászjegyet váltani. Az átvétel 
módja az elmúlt esztendőhöz hasonlóan szemé-
lyesen (illetékes területi szervezetnél) vagy postai 
úton történhet. Az egyetlen kézzelfogható fizikai 
változás az idei vadászjegykiadás és érvényesítés 
esetében a vadásztársadalom szempontjából, 
hogy a régi típusú vadászjegy helyett, az új típusú, 
személyigazolvány méretéhez és megjelenéséhez 
hasonló vadászjegy kerül átadásra. Az online vál-
táshoz szükséges nyilatkozatok elfogadása után 
gyorsan továbbnavigálhatunk a következő oldalra.

A területi szervezet az új 
típusú vadászjegyet a va-
dászkamarai kiadványokkal 
együtt (jogi szempontok 
alapján) továbbra is kizá-
rólag az állandó lakcímre 
tudja postázni tértivevé-
nyes, elsőbbségi és ajánlott 
küldeményként a nyilván-
tartásban rögzített állandó 
lakcím alapján, várhatóan 
két héten belül.
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A biztosítási adatok felületén az érvényesí-
téshez ki kell választani a vadászbaleset és 
felelősségbiztosítás típusát, amely továbbra 
is alap- vagy emelt díjtételű lehet. Meglévő 
egyéni biztosítás esetén, tekintve, hogy a 
biztosítást igazoló dokumentum bemutatása 
kötelező, kizárólag személyes ügyintézéssel 
lehetséges a vadászjegyváltás.

A továbblépéshez és ezzel egyidejűleg a biz-
tosítás megkötéséhez a biztosítási tájékoz-
tató letöltésére és a kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására kell kattintanunk.

A biztosítási adatok felületén az érvényesí-
téshez ki kell választani a vadászbaleset és 
felelősségbiztosítás típusát, amely továbbra 
is alap- vagy emelt díjtételű lehet. Meglévő 
egyéni biztosítás esetén, tekintve, hogy a 
biztosítást igazoló dokumentum bemutatása 
kötelező, kizárólag személyes ügyintézéssel 
lehetséges a vadászjegyváltás.

A továbblépéshez és ezzel egyidejűleg a biz-
tosítás megkötéséhez a biztosítási tájékoz-
tató letöltésére és a kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására kell kattintanunk.

A számlázási adatok 
a számlázási olda-
lon nem kerülnek 
automatikusan 
előtöltésre, ezért a 
számlafizető adatait 
minden esetben meg 
kell adni. A számlát 
az itt megadott 
e-mail-címre fogja 
kézbesíteni a rend-
szer.
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A számlázási adatok 
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automatikusan 
előtöltésre, ezért a 
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kézbesíteni a rend-
szer.
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A bankkártyás fizetés a Simple-
Pay fizetési felületen történik.
Amennyiben ezen az oldalon 
bárki megakad, a tranzakció 
sikertelenségének okáról a bank-
kártyához tartozó szolgáltató 
fog tudni tényleges tájékoztatást 
nyújtani. A pénzügyi tranzakció 
elakadásakor első körben érde-
mes meggyőződni az alábbiakról:
• a begépelt adatok 
 pontossága
• bankkártya lejárata
• időkorlát túllépése
• telekód megléte 
 (szükség esetén internetbankon keresztül igényelhető)
• napi online fizetési limit

A vadászjegy érvényesítéséhez 
kapcsolódó díjak változatlanok, 
megegyeznek a tavalyi évvel. 
A sikeres tranzakció esetében 
az utolsó pont a vadászjegy-
váltást igazoló dokumentumok 
letöltése. Ezen a felületen a 
vadászjegy igazolásának doku-
mentumát, a biztosítási tájékoz-
tatót és a biztosítás megkötését 
alátámasztó dokumentumokat 
kell letölteni, mely dokumentu-
mok birtokában igazolt, hogy az 
online érvényesítés folyamata 
sikeresen végigfutott.
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Felmérték 
az igényeket
A VADGAZDÁLKODÁSI ALAPBÓL
FINANSZÍROZOTT FEJLESZTÉSEK
HATÁSVIZSGÁLATA

Felmérték 
az igényeket
Felmérték 
az igényeket
Felmérték 
A VADGAZDÁLKODÁSI ALAPBÓL
FINANSZÍROZOTT FEJLESZTÉSEK
HATÁSVIZSGÁLATA

A VADÁSZKAMARA 2017 ÓTA MŰKÖDTETI 
AZ ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ALAPOT, 
AMELYNEK FORRÁSAIRA MÁR HÁROM 
VADÁSZATI ÉVBEN PÁLYÁZHATTAK 
A BEJEGYZETT VADÁSZATRA JOGOSULTAK, 
KIFEJEZETTEN A VADÁSZTERÜLETEN 
SZABADON ÉLŐ VADÁSZHATÓ VADFAJOK 
ÉLETFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA.
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Elakadás esetén a megyei területi szerveze-
tet érdemes keresni a omvk.hu/oldal/kapcsolat
oldalon található elérhetőségek valamelyikén. 
Az új vadászoknak az első vadászjegy váltása 
alkalmával, illetve azoknak a vadászoknak, akik 
egyéni (nem vadászkamarai) vadászbaleset és 
felelősségbiztosítással rendelkeznek, valamint 
a lakcímváltozással érintett vadászok esetében 
mindenképpen be kell fáradni az illetékes területi 
szervezethez személyes ügyintézés céljából.

Az online érvényesítési felület használata az 
ugyfelszolgalat.omvk.hu címen mind számí-
tógépről, mind mobil eszközökről támogatott. 
A weboldalon megjelenő információs panelek és 

hibaüzenetek segítik a kitöltést. Javasolt a Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge Chromium 
használata. Körülbelül 5–10 perc alatt elvégezhe-
tő a vadászjegy-érvényesítési kérelem elektro-
nikus benyújtása. További segítséget az omvk.hu 
Ügyintézés menüpont/Online ügyintézés fülre 
kattintva találhatunk.

Reméljük, hogy ebben a vadászati évben 
is hasonló lelkesedéssel fogják a vadászaink 
használni és élvezni a bemutatott kényelmi 
szolgáltatást, egyszerűsítve és gyorsítva, mind 
ügyintézői, mind ügyféloldalról a vadászjegy-
váltás menetét.

Botta Zsófia



48 49H Í R L E V É L 2 0 2 2 .  J A N U Á R

H
ÍR

LE
V

ÉL

A
Vadgazdálkodási Alapnak köszön-
hetően jelentős, a pályázók által 
biztosított önrésszel együtt közel 
2,5 milliárd forint összegű forrást 
lehetett hazánk vadgazdálkodá-

sának fejlesztésére fordítani. A vadászkamara 
az elmúlt években folyamatosan fejlesztette a 
pályázati rendszert, igyekezett egyszerűsíteni 
a pályázati adminisztrációt és pontosítani a 
pályázható célterületek feltételeit. A szervezet 
hosszú távon kívánja a vadgazdálkodási pályá-
zati rendszert működtetni, így a fejlődéshez 
rendszerint évente megkeressük az ágazati 
szereplőket, és hivatásosvadász-állományunk. 
Annak érdekében, hogy az eddig támogatott 
fejlesztések hatékonyságát, megvalósítható-
ságát és eredményeit közvetlenül a támogatott 
vadászatra jogosultakon keresztül értékelni 
tudjuk, indokolttá vált a pályázók visszajelzé-
seit is begyűjteni az alap jövőbeni fejleszté-
séhez.

A vadászkamara a Vadgazdálkodási Alap 
céljainak elérése, a pályázati rendszer hosszú 

távú céltudatos működtetése és a vadgazdál-
kodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatá-
sának felmérése érdekében felkérte a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszékét (VVT) egy ta-
nulmány elkészítésére, egyrészt az Országos 
Vadgazdálkodási Adattárban (Adattár) és az 
online pályázati rendszerben (KAPOR program-
ban) fellelhető adatok közötti összefüggések 
vizsgálatára, másrészt a pályázók Vadgaz-
dálkodási Alappal kapcsolatos véleményének 
felmérésére. A vizsgálat további célja egy ér-
tékelési szempontrendszer alapjainak a meg-
teremtése, amely alapján a vadgazdálkodási 
fejlesztés hatása az egyes pályázók szintjén 
mérhetővé, ezáltal kiértékelhetővé válik.

A hatásvizsgálat 2021-ben két ütemben zaj-
lott: a támogatást elnyert pályázók 
körében egy kérdőíves felmérés 
formájában, illetve az adattár-
ban a vadászatra jogosultak 
által jelentett vadgazdál-
kodási adatok és a KA-

POR-ban rögzített megvalósított fejlesztések 
közötti esetlegesen kimutatható összefüggé-
sek elemzésével. Ez utóbbival kapcsolatban itt 
érdemes megjegyezni, hogy alapvetően a két 
adathalmaz (az adattár és a KAPOR-ban gyűj-
tött adatok) két, teljesen eltérő célból kerül 
begyűjtésre, továbbá a pályázati rendszerből 
finanszírozott kis területet érintő, „pontsze-
rű” beavatkozások lokális hatása a vadászte-
rület egészére vonatkozó jelentések adataival 
nehezen összevethetők. Ezzel együtt a VVT 
munkatársai kísérletet tettek az adatbázisok 
statisztikai elemzésére. Nem meglepő módon, 
sok esetben közvetlen kapcsolatot nem sikerült 
kimutatni az adatok között, amennyiben volt 
összefüggés, annak mértéke alacsony volt.

A kérdőíves felmérés 
eredményeivel 

kapcsolatban azonban mindenképpen érdemes 
közölni a leglényegesebb adatokat, eredmé-
nyeket.

A felhívással, online kitöltőfelülettel és ügy-
intézéssel kapcsolatban összeállított kérdése-
ket az elmúlt három pályázati felhívás esetében 
támogatást nyert pályázóknak küldtük meg. 
A 696 megkeresett pályázóból 241 (35%) élt a 
válaszadás lehetőségével és küldte meg észre-
vételeit az internetes kérdőívkitöltő segítségé-
vel. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy bár az így 
kapott eredmény kimeríti a reprezentatív minta 
fogalmát, nagyobb részvételi arányra számí-
tottunk. Ezúton szeretnénk ugyanakkor megkö-
szönni azoknak a kitöltőknek, akik rászánták az 
időt, és őszintén megválaszolták a kérdéseket.

A kérdéseket alapvetően két fő cso-
portra lehet osztani: az egyik a 

teljes pályázati rendszerrel 
kapcsolatos visszajel-

zések, úgymint a pá-
lyázók véleménye 

a célterületek-
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A vadászkamara a Vadgazdálkodási Alap 
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kodási adatok és a KA-

A kérdőíves felmérés 
eredményeivel 

A kérdéseket alapvetően két fő cso-A kérdéseket alapvetően két fő cso-A kérdéseket alapvetően két fő cso-A kérdéseket alapvetően két fő cso-
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a célterületek-a célterületek-

  BLAUMANN ÖDÖN
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ről, a kiírásról és az ügyintézés hatékonyságá-
ról. A másik témakör a pályázó saját fejleszté-
sének a megítélése, az elnyert támogatás ösz-
szegének felhasználása, valamint a fejlesztés 
megvalósulásának minőségével kapcsolatos 
kérdéskör.

A beérkező válaszokat összesítve megálla-
pítható, hogy a válaszadók nagy része, (60% 
feletti arány) elégedett a pályázati felhívásban 
foglaltakkal, és a fejlesztéseket hatékonynak 
ítéli meg (90% feletti arány). A válaszadók közel 
fele (40% feletti arány) a későbbiekben is ter-
vez további fejlesztéseket. A pályázati rendszer 
adminisztrációjával kapcsolatban, mint például 
ügyintézés, dokumentáció, online kitöltőprog-

ram, elmondható, hogy a pályázók elégedettek 
(90% feletti arány). Különösen igaz ez a pályá-
zati időszak alatt biztosított egyedi tanács-
adásra.

A felhívásban szereplő célterületek esetében 
egyértelműen kirajzolódott a válaszok alapján, 
hogy a 2/1. Fásszárúak telepítését, valamint a 
2/6. Apróvad-törzsállomány pótlását célzó tá-
mogatás esetében érkezett a legtöbb negatív 
vélemény, ezzel a két célterülettel elégedettek 
a legkevésbé a pályázók. Az apróvadas élőhe-
lyekkel, a víznyerőhelyekkel és a ragadozógyé-
rítéssel kapcsolatos célterületek a legkedvel-
tebb és leginkább sikeresnek megítélt fejlesz-
tések.

Egyértelmű igény fogalmazódott meg a pá-
lyázók részéről a nagyobb támogatási ösz-
szegekre, tekintettel az elmúlt időszakokban 
tapasztalt alapanyag, anyagköltség jelentős 
növekedésre. Ugyan a pályázati felhívás céljai 
és alapelvei a működési szabályzatban rögzít-
ve vannak, melybe jelenleg nem fér bele ingat-
lanfejlesztés, nagy értékű gépbeszerzés vagy 
vadkár elleni védekezés, ennek ellenére gyakori 

igényként jelenik meg a pályázók köré-
ben.

Bizakodásra ad okot, hogy – 
ugyan a válaszadók kis arányá-

ban – többen végeznek célzott mé-
réseket vagy tematikus adatgyűj-

tést a fejlesztés hatékonyságának elemzésére, 
melyhez a vadászkamara a jövőben segítséget 
és biztatást kíván adni, akár a pályázati rend-
szeren belül, akár további előnyök révén.

Országos Magyar Vadászkamara
Kovács Gábor szakmai igazgató,

Rung Áron, Hajdu Márk
és Berger Andor

vadgazdálkodási főmunkatársak

Bíró Zsolt, Csányi Sándor,
Katona Krisztián, Márton Mihály

és Schally Gergely
MATE VTI VVT
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A vadászok nagy része 
elégedett a pályázati 

felhívásban foglaltakkal, 
és a fejlesztéseket 

hatékonynak ítéli meg

  SZIGETI EDIT
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Rémálom vagy valóság 
– egy hivatásos vadász 
kálváriája

A
tagok megkeresték az eldobott 
puskát, értesítették a vadásztársaság 
elnökét, aki nekem mint a társaság 
hivatásos vadászának tett jelzést. 
Azonnal a két vadászunk cégének 

telephelyére siettünk, ahova ők beszállították a 
fegyvert, és odajött az orvvadász is, majd együtt 
indultunk a Mátészalkai Rendőrkapitányságra. 
Közben a társaság elnöke jelenlétemben tele-
fonon hívta a körzeti megbízottak vezetőjét, aki 
tájékoztatott bennünket, hogy nincs a kapitány-
ságon olyan, akinél feljelentést tudunk tenni, 
mert a térséget sújtó katasztrofális vihar miatt 
mindenki kint dolgozik a károk elhárításán. Ekkor 
megfordultam a gépjárművemmel és visszamen-
tünk a telepre, ahonnan elindultunk. A kapitány-
ságról azt az értesítést kaptuk, hogy a puskáért 
jelentkezni fognak. Az orvvadász és az édesapja, 
aki akkor még vadászmester volt a vadásztár-
saságnál, már nem jött vissza a tsz-telepre. Mi 
az elnökkel és a fegyver elvételénél jelenlévő 
vadászainkkal a telephe-
lyen a hivatásos vadászok 
szolgálati szabályzata 
szerint átadás-átvételi 
elismervényt állítottunk ki 
a puska átvételéről. Majd 
azt a lakásomba vittem és 
a fegyverszekrényemben 
helyeztem el bizton-
ságban. Vártam a hatóság 
értesítését, ami nem 
történt meg. Ezen idő alatt 
többször kérdeztem az elnököt, hogy tegyek-e 
én is bejelentést. Ő közölte, hogy a rendőrható-
ságnak azóta már több irányba is tett jelzést a 
történtekről.

Két nap után kerestük a kapitányságot, ezt 
követően keresett telefonon a szolgálatban lé-
vő rendőr, de mivel éppen ekkor a lakóhelyemtől 
300 kilométerre voltam, megígértem, hogy amint 
tudok, indulok haza. Mikor hazaértem, hívtam a 
szolgálatban lévő rendőrt, aki kérte, hogy tar-
tózkodjam otthon, mert jönnek a fegyverért. Ez 
este 9 óra körül lehetett, de aznap már nem ér-
tek oda hozzám. Éjfél elmúltával szintén hívtam 
őket, majd fél egy körül érkeztek lakásomra, ahol 
átvették a fegyvert a lőszerrel és a rászerelt 
hangtompítóval együtt. A puskát, amióta átvet-

tem, végig kesztyűvel érintettem a legnagyobb 
körültekintéssel, hiszen egyetlen bizonyítékot 
sem akartam tönkretenni. Arra gondolva, az orv-
vadász nyilván ezt megfogta. Végre minden úgy 
tűnt, hogy rendben van, a bizonyíték a hatóság-
hoz került. Pár nap múlva kihallgattak, ott is min-
den rendben zajlott…

Fél év múlva kezdődött a rémálom. Telefonon 
hívtak a rendőrségről és közölték, hogy ügyvé-
demmel fáradjak be hozzájuk, lőfegyverrel vagy 
lőszerrel való visszaéléssel gyanúsítanak. Egy-
szerűen nem kaptam levegőt, nem akartam el-
hinni, ami történik, de ezzel még nem volt vége. 
Az ügy során mindvégig a szolgálati szabályzatra 
hivatkoztam, amely feljogosít az ideiglenes elvé-
telre, de a rendőrség és az ügyészség sem így lát-
ta. Kétkedésemre csak azt válaszolták, hogy lehet 
panaszt tenni vagy kérjem el az ügyet máshová.

Nem tudtam, mit tegyek, hova forduljak, még 
az ügyvédem is azzal biztatott, hogy nem lesz eb-
ből komoly dolog.

Sokáig nem volt időm 
gondolkodni, hiszen a Má-
tészalkai Járásbíróságnak 
mindössze egy hét elég 
volt arra, hogy elítéljen 
tárgyalás megtartása nél-
kül… Két év börtön két év-
re felfüggesztve.

Elindult a lavina. Egy 
másik vadásztársaságnál, 
ahol vadászmesterként 
tevékenykedtem, akadt, 

aki fegyelmi eljárást kezdeményezett ellenem, 
elintézte a hivatásos vadászi jogköröm gyors 
megszüntetését, és próbált a vadászjegyem visz-
szavonása ügyében is eljárni.

A helyzetem kilátástalannak tűnt, és az ügy-
védem is csak arra biztatott, hogyha elfogadom a 
tárgyalás nélküli ítéletet, kérhet egy mentesítést 
az ítélet hatálya alól, de a felfüggesztett az azért 
ott lóg a fejem felett. Erről szó sem lehetett, hi-
szen én akkor a szakmámat a földbe taposnám. 
Akkor úgy éreztem, mint rendészeti feladatot el-
látó személy semmilyen jogköröm nincs. Hozzá-
teszem, most sem sokat változott a véleményem.

A legmélyebb ponton voltam. Azzal a gondo-
lattal is eljátszottam, hogy abbahagyom a 30 éve 
űzött hivatásomat. Ekkor a Jóisten akaratából 

– egy hivatásos vadász 
kálváriájakálváriája
A TÖRTÉNET 2019 NYARÁN 
KEZDŐDÖTT, EGY ÉJSZAKAI KIADÓS 
VIHART KÖVETŐEN. A KÁNTORJÁNOSI 
ZÖLD SZERELMI VADÁSZTÁRSASÁG 
TERÜLETÉN KÉT SPORTVADÁSZ 
TAGTÁRSAM ORVVADÁSZATRA LETT 
FIGYELMES, DE A RABSIC, MIUTÁN 
RÁJÖTT, HOGY FIGYELIK, ELDOBTA 
A FEGYVERT.

A kálváriámat tanulságként osztom meg 
elsősorban a hivatásos-vadászkollégáim 
érdekében, hogy nagyon körültekintően 

járjanak el hasonló ügyekben
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Fokozott fi gyelmet
a szopornyica ellen!
A CANINE DISTEMPER VÍRUS – MAGYAR NEVÉN A SZOPORNYICA – AZ EGYIK 
GYAKORI, RÉGÓTA ISMERT VÍRUSOS MEGBETEGEDÉS. EZ EGY VILÁGSZERTE 
ELTERJEDT VÍRUS, AMELY EGYARÁNT ÉRINTI A HÁZI- ÉS A VADÁLLATOKAT IS.
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találkoztam egy régi barátommal, Kovács Gábor-
ral, aki évek óta az Országos Magyar Vadászka-
maránál dolgozik és sok közös hivatásos vadász 
barátunk van. Kérte, hogy menjek el hozzájuk a 
vadászkamara központjába, ahol Bajdik Péter 
főtitkárral közösen végighallgatták kálváriámat, 
majd néhány nap múlva megkerestek azzal, hogy 
a kamara mindenképpen segíteni kíván rajtam, és 
figyelmembe ajánlották a büntetőügyekben jár-
tas dr. Visegrády Zoltán ügyvéd urat, aki az iratok 
áttanulmányozását követően elvállalta ügyemet.

A koronavírus-világjárvány miatt elmaradt 
előkészítő-ülés után eljött az első elsőfokú já-
rási bírósági tárgyalás, ahol mindjárt több hi-
bára is fény derült. Eddig a napig cirka 1 év 10 
hónap telt el. Időközben is történtek érdekes 
fordulatok: az ügyész úr 1 év 6 hónap után jelez-
te, hogy véletlen gépelési hiba miatt a fegyvert 
a vádemelés szerint 1 év és 3 napig illegálisan 
tároltam, holott 3 napig volt nálam a fent leírt 
okok miatt. Ekkor beadtuk az átvételi elismer-
vényt, amelyet eddig a napig senki sem kért 
tőlem, biztos nem kellett ahhoz, hogy el tudja-
nak ítélni. Talán, ha értelmezte volna valaki a 
szolgálati szabályzatot, és megkérdezte vol-
na, van-e ilyen a birtokomban, akkor ez a hiba 
nem következik be, mivel ez az eljárás minden, 
a társadalomra veszélyes tárgy elvétele során. 
Ráadásul végig erre hivatkoztam. Megjegyzem, 
ebben időkorlát nincs, mégis nekem felróható 
hibaként értékelték. A tárgyalás két napig csak 
a tanúk meghallgatásával telt. Ügyvéd úrral 
úgy gondoltuk, hogy mindent alaposan feltár-
tunk és indokoltunk a kedvező döntéshez. Volt 
egy kis rossz érzésem, amikor a tárgyalás vé-
gén mindenkit felszólítottak, hogy hagyja el a 
tárgyalót, mégis a vádat képviselő ügyész lé-
nyegesen később jött ki a tárgyalóból…

Jött a forró víz! Érdekes módon az első ügy-
védem által lehetőségként elővezetett ítéletet 
hozta meg a bíró: két év két évre felfüggesztve, 
de mentesítve annak hatálya alól, hogy munká-
mat végezhessem. Ezt én nem fogadtam el, egy 
pillanatig sem mérlegeltem a lehetőséget.

Ezután még komolyabban beleástam magam 
az ügybe, barátaim segítségével több, a büntető-
jogban jártas szakemberrel is konzultáltam, egy 
nyugalmazott büntetőbíróval véleményeztet-
tem az ügyet. Ezzel párhuzamosan dr. Visegrády 
Zoltán is nagyon komoly munkát végezett. Eljött 
a másodfokú tárgyalás a Nyíregyházi Törvény-
szék előtt, ahol végre az életszerűség oldaláról 
nézve, de a törvényességet betartatva kimond-
ták, hogy az általam végzett cselekmény nem 
meríti ki a bűncselekmény fogalmát. Ma már újra 
hivatásos vadászként dolgozom ugyanannál a 
vadásztársaságnál.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hitt 
abban, hogy törvényesen jártam el, a munkál-
tatómnak, a Kántorjánosi Zöld Szerelmi Vadász-
társaságnak, mert mindvégig kiállt mellettem, 
és alkalmaztak akkor is, amikor nem tudtam 
fegyvertartási engedély hiányában hivatásos 
vadászként dolgozni. Ez alatt az idő alatt, vál-
tozatlan feltételek mellett apróvadgondozóként 
alkalmaztak, így csapdázással védhettem a vad-
állományt. Két év alatt több mint 200 dúvad elej-
tése történt puska nélkül.

A kálváriámat tanulságként osztom meg első-
sorban a hivatásosvadász-kollégáim érdekében, 
hogy nagyon körültekintően járjanak el hasonló 
ügyekben. Az orvvadászati cselekménytől két év 
és négy hónap telt el, mire megnyugtató ítélet 
született.

Mándi Gábor hivatásos vadász

A
szopornyica a vadállatok közül 
hazánkban elsősorban a rókát és 
borzot érintő megbetegedés. Más 
európai országokban ismert, hogy 
szürke farkast, nyestkutyát, mosó-

medvét, nyestet és számos más fajt is diag-
nosztizáltak ezzel a vírussal. A betegség külön-
böző testváladékokkal, például nyállal, szem- és 
orrváladékkal, vizelettel, ürülékkel, közvetett 
érintkezés útján terjed, kizárólag az 
állatok között, emberre nem veszé-
lyes. Tünetei lehetnek a hányás, 
hasmenés, étvágytalanság, köhögés 
és letargia, súlyosabb állapotban 
idegrendszeri tünetek, zavart visel-
kedés, rángatózás.

A vírus folyamatosan jelen van 
Magyarországon, főként kutyákban, ám idén 
számos esetről tudunk, ahol rókák fertőződtek 
meg nagy számban, elsősorban az ország észa-
ki régiójában. Az első esetek kora tavasszal je-
lentek meg a rókák kölyöknevelési időszakától 
számítva. Leggyakrabban a kölyköket érintette 
a megbetegedés, és ahogy azok elhagyták a ko-
torékot, egyre gyakoribbá vált az emberrel való 
találkozás, így a megfigyelések száma is nőtt. 
Csaknem 50, bizonyítottan szopornyicás róka 
esete ismert a tavaszi–nyári időszakból, bár a 
valóságban sokkal több eset lehet, amit nem fi-
gyeltek meg. Az észlelt példányok mind először 
zavart viselkedést mutattak, majd hányás, has-

menés, étvágytalanság tüneteit követően el-
pusztultak.

Azért is fontos odafigyelni erre a betegségre, 
mert ez a vírus különböző testváladékok által 
potenciálisan képes megfertőzni a munkaku-
tyákat is. A szopornyicavírussal fertőzött ku-
tyák esetében sokszor alacsony a túlélési esély, 
irodalmi adatok alapján akár 60–80 százalék is 
lehet a mortalitási arány. A szopornyicának szá-

mos törzse ismert; az idén elvégzett 
molekuláris biológiai vizsgálatok 
alapján az a törzs, amely a hazai ró-
kákban kering, a környező országok-
ban is jelen van az utóbbi évtizedek-
ben. Elsősorban az európai vadon élő 
állatokat érinti, de akad olyan eset 
is, ahol kutyákat is megfertőzött. 

Mindenképpen érdemes odafigyelni társállata-
ink egészségére, főként ha fokozottan kitettek 
a rókákkal vagy borzokkal való találkozás lehe-
tőségének. Hatékonyan megelőzni a szopornyi-
ca elleni évenkénti oltással tudjuk a betegséget, 
amit a kutyáknak való kombinált oltás tartalmaz. 
Fontos megjegyezni, hogy a vadállatok körében 
a fertőzés gyakorisága évről évre változik, és 
időnként bizonyos régiókban járványszerű gócok 
alakulhatnak ki, így különösen fontos kutyáink 
évenkénti oltása.

Lanszki Zsófia
Kemenesi Gábor
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