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A
z elmúlt évben fejlesztett rendszer 
lehetőséget kínált arra, hogy az 
online ügyfélszolgálat indulásával 
egyidejűleg értesítést küldjünk 
azoknak a vadászoknak, akik 

januárban még nem váltották 
ki a következő évre a vadász-
jegyüket, és korábban megadták 
e-mail-címüket a vadászka-
marának. Összesen 30 ezer 
e-mail címre küldtük meg tájé-
koztató üzenetünket a korábbi 
adategyeztetés alkalmával 
megadott elérhetőségekre. 
Ahogy tapasztaltuk, a vadász-
társak örömmel fogadták, hogy 
időben kaptak értesítést a 
vadászati év közelgő lejártáról, 
és immáron kihasználhatják az 
alkalmat, hogy egyszerűen és gyorsan, egy 
mobileszközön vagy számítógépen keresztül, 
5 perc alatt megigényeljék a fegyvertartás 
alapjául szolgáló dokumentumot.

Arról, hogy miért mondható sikeresnek a 
vadásztársadalom életében ez az innováció, 
beszéljenek a számok…

A felület teljes körű nyitását követő két 
hét alatt 5375-en éltek az ügyfélszolgálat 
nyújtotta kényelmi szolgáltatással. Az ezt 
követő napokban, február 28-áig bezárólag, 
további 3868 fő érvényesítette vadászjegyét 

az új lehetőséget alkalmazva. 
Ez azt jelenti, hogy 9327 vadász 
használta a felületet az új 
vadászati év kezdetéig, ami a 
vadászjegy-érvényesítések 16 
százalékát teszi ki. A februári 
hónap adatait megvizsgálva, a 43 
ezret meghaladó ügymenetből 
az érvényesítések 21,5 százaléka 
történt online módon. A legfor-
galmasabb napon, február 8-án 
783 vadász váltotta ki vadász-
jegyét az online térben, és a 
várakozásoknak megfelelően ez 

a jelentős forgalom sem okozott fennakadást.
A legnépesebb területi szervezetnél, a fővá-

rosban és Pest megyében 3004 sikeres érvé-
nyesítési kérelem került a rendszerbe, melyből 
Budapestről 1141 érkezett. A vidéki területi 
szervezetek közül a Bács-Kiskun megyei érvé-
nyesítések szerepeltek a legnagyobb számmal, 

ugyanis a megyei vadászok 25 százaléka az 
online felületen váltotta ki vadászjegyét, ami 
970 vadászt jelent. A fővárosunktól távolabbi 
megyéink közül még Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye emelkedik ki a 682 online munkamenet-
tel, ami a borsodi vadászok érvényesítésének 
17 százalékát adta.

Érdemes szemügyre venni, hogy az elekt-
ronikus folyamatok hogyan alakultak a kor-
osztályok megoszlása szerint. A legnagyobb 
arányban a 30–39, illetve 40–49 évesek 
körében történt elektronikus érvényesítés, ami 
mindkét esetben a korosztályhoz számított 
érvényesítések 20 százalékát adja. Láthatjuk, 
hogy nemcsak a 18–30 év közöttiek használták 
előszeretettel a felületet, hanem az 50-es és 
60-as korosztály is, ugyanakkor az idősebb, 70 
év feletti korosztálynak 9 százaléka kapcsoló-
dott be az online ügyintézésbe.

Az online felület használata kapcsán jelentős 
többségben voltak a pozitív visszajelzések és 
tapasztalatok, de természetesen minden ügy-
menetben adódhatnak problémák, és néhány 
felhasználónak okozott is fejtörést a felület 
használata. Szerencsére ilyenkor a vadászka-
mara vagy az illetékes bank munkatársai gyors 

segítséget tudtak nyújtani telefonon, illetve 
elektronikus úton. Legtöbb esetben a bankok 
számára újonnan bevezetett kétfaktoros azo-
nosítás akasztotta meg az internetes bankkár-
tyás fizetés folyamatát, mert sok esetben még 
nem volt beállítva.

Néhányunkat kellemetlenül érinthetett, 
hogy jelenleg csak az állandó lakcímre van 
lehetőség megküldeni az újonnan kiállított va-
dászjegyet. Ennek oka, hogy a vadászkamarai 
törvény alapján az illetékes területi szervezet-
nél van lehetőség kiváltani a lakóhely szerinti 
vadászjegyet, így a rendszer kötelező érvény-
nyel az állandó lakcím adatát rögzítette. Mivel 
a külső oldalunkat úgy fejlesztettük, hogy az 
adatokkal ne történhessen visszaélés, ezért 
csak a számlázási adatoknál adtunk lehetősé-
get bármilyen, a számlázásra vonatkozó cím 
megadására. A háznál való kézhezvételt 7554 
alkalommal választották a vadászok, a további 
1773 esetben pedig maradtak a személyes 
átvételnél.

A tavalyi érvényesítés országos adatait 
szemügyre véve az tapasztalható, hogy a ko-
rábbiakhoz képest az érvényesítések gyorsab-
ban futottak le az év eleji dömpingidőszakban, 

A felület teljes körű 
kinyitását követő két 

hét alatt 5375-en éltek 
az ügyfélszolgálat 
nyújtotta kényelmi 

szolgáltatással. Az ezt 
követő napokban, február 
28-áig bezárólag, további 

3868 fő érvényesítette 
vadászjegyét

Népszeru az online 
ügyfélszolgálat
Népszeru az online 
ügyfélszolgálat
AZ ONLINE VADÁSZJEGY-ÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGÉT 
IDÉN FEBRUÁR 1-JÉTŐL NYITOTTUK MEG 
A 2021/2022-ES VADÁSZATI ÉVRE. A FELHATALMAZÓ 
JOGSZABÁLY MEGJELENÉSÉT KÖVETŐ HÉTEN, 
TESZTELÉSI SZÁNDÉKKAL, MÁR ÉLES ÉRVÉNYESÍTÉSEK 
TÖRTÉNTEK ANNAK ÉRTEKÉBEN, HOGY LÁSSUK, 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI OLDALUNK ÉS A KÉT KÜLSŐ 
RENDSZER – AMELYEK A SZÁMLÁZÁST ÉS A BANKI 
TRANZAKCIÓ SZOLGÁLTATÁSAIT BIZTOSÍTJÁK – MEGFE-
LELŐEN MŰKÖDNEK. ÍGY AZ ELSŐ HÉTEN MÁR KÖZEL 100 
SIKERES ONLINE ÉRVÉNYESÍTÉS SZEREPELT 
A NYILVÁNTARTÁSBAN.
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– Tavaly, az országos vadásznapon nyitotta 
meg kapuit a Bürü Zalai Vadászati Oktatási 
Központ…

– Az „Egy a Természettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás felvezető eseményének 
számító országos vadásznap keretében adtuk 

át. Több szempontból volt különleges a tavalyi 
rendezvény, a többi között Zala megye harmadik 
országos vadásznapja is volt, de nem csak emiatt 
emlékezetes. Sajnos a rendezvényt beárnyékolta 
a pandémiás helyzet, ennek megfelelően kézfer-
tőtlenítő pontokat létesítettünk, és ingyenesen 

ami a járványhelyzet kapcsán különös jelentő-
séggel bír. Az ügyintézők és a vadászok számára 
is egyfajta könnyebbség volt, hogy ettől az 
évtől lehetséges munkaidőn kívül és hétvégén 
is megújítani a vadászjegyet.

Végezetül a sikeres számok mellett ki kell 
emelni a területi szervezetek minden mun-
katársának megfeszített munkáját, akik az új 
rendszert és körülményeket a vadásztársakhoz 
hasonló módon menet közben tanulták, és a 
járványhelyzet ellenére minden tőlük telhetőt 
megtettek a vadászjegy-érvényesítés idősza-

kában. A járványügyi kockázat elkerülésének és 
annak érdekében, hogy az adminisztratív folya-
mataink minél átláthatóbbak, automatizáltab-
bak és ennek eredményeképpen hatékonyabbak 
legyenek, nem kérdés, hogy a vadászkamarának 
lépést kell tartania a 21. század technológiai 
fejlődésével. Legnagyobb örömünkre a fent 
szemléltetett számok jól tükrözik azt, hogy a 
vadászok berkein belül is igény van a moderni-
zált szolgáltatások bevezetésére.

Botta Zsófia

Győr-Moson-Sopron
254

Komárom-
Esztergom

179

Főváros és Pest
3004

Vas
192

Veszprém
260

Zala
460

Somogy
305

Baranya
207

Tolna
269

Fejér
428

Bács-Kiskun
970

Csongrád-Csanád
338

Békés
298

Jász-Nagykun-Szolnok
183

Hajdú-Biar
374

Nógrád
152

Heves
455

Borsod-Abaúj-Zemplén
682

Szabolcs-Szatmár-Bereg
317

ONLINE ÉRVÉNYESÍTETT VADÁSZJEGYEK
2021 március eleje
Összesen: 9327
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Fókuszban a jövo nemzedék
BESZÉLGETÉS GYŐRVÁRI ATTILÁVAL, A ZALA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET TITKÁRÁVAL

ELMÚLT HÍRLEVELÜNKBEN BARANYA MEGYÉBŐL SZÁMOLTUNK BE A KÜLÖNFÉLE ÚJDONSÁGOK, 
VALAMINT A KÖZÖSSÉGI ÉLET KAPCSÁN, EZÚTTAL ZALA MEGYÉBEN „JÁRTUNK”.
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bocsátottunk maszkokat az arra igényt tartó 
látogatók rendelkezésére, noha akkor még nem 
volt maszkviselési kötelezettség. A tradicionális 
programok mellett több újdonsággal is megör-
vendeztettük a látogatókat, például az új okta-
tóközponttal. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy a ZALAERDŐ Zrt. és Zalaegerszeg megyei 
jogú város közreműködésével megtartottuk az 
országos vadásznapot, mely egyben a 30. megyei 
évadnyitónk is volt.

– Az oktatóközpont az „Ismerd 
meg a vadászokat” című ifjú-
ságnevelő program részeként 
valósulhatott meg. Mit kell tudni 
a programról?

– A kiemelt kamarai célok között szerep-
lő – 2017 óta zajló – országos érintettségű 
ifjúságnevelő programmal a kamara célja a 
vadászat megismertetése, megkedveltetése 
a fiatalokkal, ezen keresztül pedig a vadászat 
társadalmi elfogadottságának növelése. Fontos, 
hogy eljussunk a nagyközönséghez, és ehhez 

elsősorban a gyermekeket, a jövő nemzedékét 
kell megcélozni. Mi ebben nyújtunk hathatós 
segítséget azáltal, hogy a gyermekek számára 
objektív forrásból biztosítjuk az ismeretszerzés 
lehetőségét. Azon túl, hogy bevezetjük őket a 
vadászok világába, megismerhetik a vadászat 
és vadgazdálkodás jelentőségét, de nem titkolt 
célunk az is, hogy orientáljuk őket a pályavá-
lasztásban, tehát igyekszünk népszerűsíteni 
a természetközeli – vadász, vadgazdálkodó, 

erdész – szakmákat. Azt sze-
retnénk továbbá elérni, hogy 
a fiatalok nyitottá váljanak a 
természet szépségeire, és szem 

előtt tartsák a természetvédelem jelentőségét 
is. Ezt szolgálja a tavaly létrehozott bemutató-
központ is.

– Mi várja a gyermekeket az intézményben?
– Az iskola – melyet a természetismeret ok-

tatására hoztunk létre – közvetlenül a kamara 
székháza mellett van, egy egységet képez vele. 
A 120 négyzetméteres épületben nem csupán 

a növény- és állatfajokkal ismerkedhetnek 
a fiatalok, hanem helyet kapott egy virtuális 
vadászatot szimuláló tér is, mely különösen nép-
szerű. A különböző preparátumokat bemutató 
diorámát interaktív formában tekinthetik meg a 
diákok, azaz van hozzá egy számítógépes pult, 
illetve egy nagyképernyős tévé is. Maradandó 
élményt kínálunk, mert a fiatalok az adott faj-
ról nem pusztán ismeretanyaghoz juthatnak, 
hanem meghallgathatják az állatok hangját is, 
és mindjárt összekapcsolhatják a látottakat a 
hallottakkal. Helyszűke miatt a preparátumok 
számának bővítésére ugyan nincs mód, de az 
interaktív szoftvert folyamatosan fejlesztjük. 
Emellett öt zalai rekorder – 230 CIC-pont feletti – 
gímszarvastrófea másolatát is megcsodálhatják 
a látogatók, köztük a világhírű „Marion Schus-
ter-féle” bikáét. Az oktatóközpont negyedik helyi-
sége könyvtárszoba, melyben a Magyarországon 
megjelent vadászirodalmi köteteket – legyen az 
szépirodalom vagy szakkönyv – szándékozunk 
összegyűjteni. A könyvtár már most is tekin-
télyes mennyiségű kiadványt tartalmaz, több 
mint 400 példány áll az ifjúság rendelkezésére, 
de a gyűjtemény folyamatosan bővül. A könyv-
társzoba falát afrikai trófeák díszítik, melyek a 
keszthelyi Vadászati Múzeum jóvoltából kerültek 
hozzánk, Lakatos Ferenc gyűjteményének da-
rabjai. Ezzel is szemléltetni szeretnénk, hogy az 
egyéb kontinensek élővilága mennyire különbö-
zik a Kárpát-medencei fajoktól.

– Milyen forrásból valósult meg a beruházás?
– Jelentős összeget nyertünk el pályázat útján 

a vadászkamara „Ismerd meg a vadászokat” 
ifjúsági programjából, de a projektet az „Egy 
a Természettel” Nonprofit Kft. is támogatta, a 
fennmaradó összeget pedig önerőből teremtet-
tük elő.

– Terveznek-e további fejlesztéseket a bemu-
tatóközpontban?

– Klasszikus vadászenteriőrt szándékozunk 
létrehozni, ahol átadhatjuk mindazt az életérzést 
a gyerekeknek, amit a vadászat maga képvisel. 
Ezenkívül komolyabb beruházásokat is terve-
zünk, az ingatlanon ugyanis van egy jelenleg 
kihasználatlan garázs, melyet a közeljövőben 
szeretnénk felújítani és irodává alakítani, de táv-
lati terveink között szerepel, a fenntarthatóság 
jegyében, az épületegyütteshez tartozó nape-
lemrendszer kiépítése is.

– Melyek voltak az elmúlt időszak tapasztala-
tai az oktatóközpont működését illetően?

– A Zala Megyei Vadászkamara évek óta 
elkötelezett az ifjúság környezeti nevelését 
illetően, így programjaink nem csupán az isko-
lához kötődnek. A kamara székházában már a 
központ megnyitását megelőzően is fogadtunk 
gyerekcsoportokat egy-egy előadás erejéig, 
illetve a madarak és fák napján is évek óta 
tartunk természetismereti programokat. A be-
mutatóközpont azonban további eszközöket és 
lehetőségeket adott a kezünkbe, így a múltban 
megkezdett tevékenységünket más formában, 
szervezettebb keretek között folytathatjuk. 
Nagy előny, hogy az intézmény Zalaegerszeg 
belvárosában található. Könnyen megközelít-
hető, ezért a környező óvodákból és iskolákból 
a gyerekek gyakran csak átsétálnak hozzánk, 
persze csak akkor, ha ezt a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi. Továbbra is szeretnénk minél 
több általános iskolás – alsó és felső tagozatos 
– gyereket meginvitálni az iskolánkba, ahol egy 
45 perces foglalkozást biztosítunk számukra, 
de lehetőség van kihelyezett környezetismereti 
órák megtartására is. Emellett a gyermektá-
bor-szervezők kedvenc célpontjai vagyunk, 
hiszen Zalaegerszeg számos egyéb kulturális 
és természeti értékkel rendelkezik, így egész 
programsorozatot kínál a csemetéknek. Az erdei 
iskolákban részt vevők is szívesen látogatják 
az iskolát, sőt arra is van mód, hogy akár egy 
tartalmas napot töltsenek nálunk a táborozók, 
hiszen a tágas udvaron még szalonnasütésre is 
van lehetőség.

– Ön évek óta tevékenyen részt vesz a gyer-
mekek környezeti nevelésében. Honnan ez az 
elkötelezettség?

– A vadásztársadalom felelősséggel viseltetik 
a természet iránt, és ehhez az is hozzátar-
tozik, hogy ezt a szemléletet adjuk tovább a 
fiataloknak. Véleményem szerint a környezeti 
nevelésnek óriási fontossága van manapság, 
mert a természettől elszakadt nemzedék 
hajlamos megfeledkezni arról, hogy az ember 
maga is a természet része. A természeti értékek 
megőrzése az emberi társadalom létezésének is 
az alapja. Feladatunk és kötelezettségünk tehát 
az ifjúság környezettudatos oktatása. Döntő 
jelentősége van ugyanis annak, hogy a követke-
ző nemzedékek tagjai elkötelezettek legyenek 
a környezet- és természetvédelem mellett, 
hiszen ők a jövő letéteményesei.

Szigeti Edit

A vadásztársadalom 
felelősséggel viseltetik 

a természet iránt, és 
ehhez az is hozzátartozik, 

hogy ezt a szemléletet 
adjuk tovább a fiataloknak
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A
z, hogy az ASP elkerüli hazánkat, 
utópisztikus elképzelés volt – aki 
még mindig azt gondolja, hogy az ő 
vadászterületét nem éri el a betegség 
vagy annak negatív hatásai, nyilván-

valóan tévesen gondolkodik. Hazánkban több 
mint két éve jelen van a vírus, és mára minden 
vadászterületet valamilyen szinten érintenek a 
kapcsolódó intézkedések.

Az akcióterv vadászokat és vadgazdálkodási 
ágazatot érintő legfontosabb előírása, hogy 

2025. február 28-ára, tekintettel az Európai Unió 
felől érkező elvárásokra, mindenhol el kell érni a 
0,5 egyed/100 hektár állománysűrűséget.

Az, aki vette a fáradságot, és részleteiben 
elolvasta az akciótervet, illetve követi az ASP-vel 
kapcsolatos híreket, pontosan tudja, hogy van-
nak olyan EU-tagországok, akik ennyi idő alatt 
megszabadultak a vírustól, adminisztratív úton is 
mentesek. Hogy ezt milyen drasztikus intézkedé-
sekkel érték el, megér egy misét; mindenesetre 
legkevésbé a vadászat kényelmi és érzelmi 

JANUÁR ÓTA ELÉRHETŐ A NEMZETI AKCIÓTERV A VADDISZNÓÁLLOMÁNY 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL, VAGYIS AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS (ASP) 
MEGELŐZÉSÉVEL, ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS LEKÜZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
DOKUMENTUM, MELY A LEGKÜLÖNBÖZŐBB FÓRUMOKON KAP HIDEGET, 
MELEGET EGYARÁNT. AZ AKCIÓTERVVEL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 
KOMMENTEKKEL KAPCSOLATBAN AZ ÖRÖK ÉRVÉNYŰ PULITZER-IDÉZET JUT 
ESZÜNKBE: „A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD.” DE MIELŐTT 
A VÉLEMÉNYEK ÖNJÁRÓAK LESZNEK, SZENTTÉ VÁLNAK ÉS ÍTÉLKEZNEK, 
ÉRDEMES KICSIT GONDOLKOZNI ÉS KITÁGÍTANI A FÉL VADDISZNÓ PER SZÁZ 
HEKTÁRRA BESZŰKÜLT LÁTÓTERÜNKET.
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AS P-akcióterv
MI ÁLL A SZÁMOK HÁTTERÉBEN?
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szempontjai motiválták az ottani 
döntéshozókat, amikor az intéz-
kedéseket foganatosították…

Az akciótervvel kapcsolatban 
véleményt formálók is egyetértenek abban, 
hogy az ASP-től minél hamarabb szabadulni 
szeretnénk. Az indulatokat az korbácsolja, hogy 
a vonatkozó intézkedések mennyire zavarják az 
egyes vadgazdálkodók, vadászó közösségek kü-
lönböző érdekeit, az eddig megszokott vadászati 
szokásaikat, kényelmi szempontjaikat. Ráadásul 

a vadásztársadalomra oly jel-
lemző – és etikai szempontból 
megkérdőjelezhetetlenül helyes 
– gondolkodással is szakítani 

kell. Ennek lényege abban áll, hogy minden 
vadászható fajt védünk, és egyetlen vadász sem 
egyes vadfajok kiirtása céljával vadászik. Az a 
vaddisznó vonatkozásában természetesen már 
más kérdés, hogy a vaddisznót puskával kiirtani 
nem lehet, és az ASP-diagnosztikai elejtések már 
hagyományaink vadászatától is távol állnak. 

A sertevaddal kapcsolatos gondolkodásnak tehát 
valóban változnia kell.

A vaddisznóállomány vonatkozásában nagy-
részt egyeznek a vélemények: évtizedek óta 
folyamatos konfliktusokat hordoz magában. Azt, 
hogy ki hogyan becsüli és hasznosítja az állomá-
nyát, nem meglepő módon egyedi érdekek, helyi 
adottságok határozhatják meg, de az egész éven 
át tartó változatos vadászata, gasztronómiai 
értéke és nem utolsósorban a téli vaddisznóhaj-
tások árbevétele mindenképpen meghatározó 
jelentőségű vadfajjá emelték az elmúlt évtize-
dekben.

Ugyanakkor az akciótervben a drasztikus ál-
lománycsökkentési elvárás mellett érdemes azt 
is figyelmesen, de leginkább tiszta fejjel olvasni, 
hogy a vadászatra jogosultak lehetőséget és 
módszert, továbbá állami kártérítést is kapnak 
ahhoz, hogy a vadászterületük sajátságaihoz 
igazítottan, a valósághoz közelítő alapon megbe-
csüljék a vaddisznóállományukat, majd a kitűzött 
állományszint eléréséhez vezető utat szintén 
maguk határozzák meg. Ehhez is segítséget kap-
nak, a tájegységi fővadászok személyében.

Mindezek mellett az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet és az Országos Magyar 
Vadászkamara vezetése a téma jelentőségére 
való tekintettel folyamatosan egyeztet az ASP 
problémaköréről, és a vadásztársadalom felől 
érkező igényeket képviseli a döntéshozók felé. Jó 
hír, hogy az Országos Járványvédelmi Központ 
(OJK) mind a mentesítési terv, mind az akcióterv 
tekintetében további lehetőséget biztosít a fo-
lyamatos felülvizsgálatra és a gyakorlati tapasz-
talatok alapján történő finomhangolásra.

Az OJK vezetője erre vonatkozó megkeresésé-
ben leszögezte, hogy az akcióterv sarokpontját 
jelentő drasztikus vaddisznóállomány-csökken-
tés tekintetében változtatásra nincs módja és 
lehetősége az érdekképviseleti szervezeteknek, 
ugyanakkor nyitottak minden jobbító jellegű, 
gyakorlatias szakmai észrevételre. A védegylet 
és a vadászkamara a lehetőséget kihasználva, 
területi szervezetei útján közösen – a rendel-
kezésre álló, viszonylag rövid határidő ellenére 
– egyeztetést indított a mentesítési tervvel és 
akciótervvel kapcsolatban. Az összegyűjtött 
észrevételeket, javaslatokat a védegylet és a 
vadászkamara közösen juttatta el az OJK felé. 
A teljesség igénye nélkül az alábbi kérdésekben 
élt részletes javaslatokkal az érdekképviselet:

• A vaddisznóállomány sűrűségének 
csökkentése érdekében az erőforrá-
sokat elsősorban a járvány terjedése 
szempontjából kiemelten veszélyes 
zónákba (például magas kockázatú terü-
letek) kell koncentráltan, koordináltan 
csoportosítani, nem „fűnyíróelv”-szerű-
en mindenhol alkalmazni.

• A kártalanítási összegek megeme-
lése, mivel a vaddisznóállománnyal való 
tervezhetetlen gazdálkodás, a draszti-
kus állománycsökkentés a jellemzően 
vaddisznóból élő vadászatra jogosultak 
jövőbeni fennmaradását kilátástalanná 
tette, melyet tovább mélyít a koronaví-
rus nyomán kialakult ágazati helyzet.

• Az ASP vonatkozásában előírt 
adminisztratív terhek csökkentése 
(például többféle tervkészítési feladat 
összehangolása, vadászok lakcímének 
bejelentése, diagnosztikai elejtések 
alkalmával a várható disznólelövések 
számának tervezése stb.).

• A zárt téri vadtartás engedélye-
seinek segítség nyújtása azzal, hogy a 
szabályzat mintája, elvárt adattartalma 
segédletként elérhető legyen.

• Az egyes helyeken alkalmazott 
befogók vonatkozásában biztosítani kell 
az eredményes befogáshoz szükséges 
eszközök (befogó, vadkamera) beszer-
zéséhez a megfelelő forrásokat olyan 
módon, hogy a vadászatra jogosultak a 
lehető leggyorsabban és egyszerűbben 
beszerezhessék az eszközöket.

A mentesítési terv és az akcióterv, a fent is-
mertetett módosításokról szóló egyeztetésektől 
függetlenül, jelen cikk megírásakor már érvény-
ben van, ezért a továbbiakban közreadunk egy 
konkrétumokat tartalmazó összefoglalót az ak-
cióterv végrehajtása kapcsán a jelenleg hatályos 
állapot szerint a vadgazdálkodási ágazat egyes 
szereplőire háruló többletfeladatokról.

Országos Magyar Vadászkamara

Az akciótervvel 
kapcsolatban véleményt 
formálók is egyetértenek 

abban, hogy az ASP-től 
minél hamarabb 

szabadulni szeretnénk

Végrehajtási szabályok és ütemterv – 
kivonat az akcióterv 13. fejezetéből

  OROSZ GYÖRGY

https://www.omvk.hu/hir/nemzeti-akcioterv-kivonat
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lőtt vad piaci értékesítésekor kapott árbevétel-
hez képest, ami a kifizetés ütemének elhúzódá-
sa ellenére is előnyt jelentett. 
A Nemzeti Akcióterv – az ASP-mentesítési 
terv –, melynek hosszú távú stratégiája a vad-
disznóállomány csökkentése, újabb kihívás a 
gazdálkodóknak. A vadgazdálkodásra gyakorolt 

negatív hatások bizonytalanságot, egyensúly-
zavart idéztek elő, ami megtörte a gazdálkodás 
hosszú távú kiszámíthatóságát.

Erőfeszítésekkel teli napjainkban tudományos 
és szakmai testületeken keresztül keressük a 
megoldást, hogy a pandémia kezelése mellett 
ágazatunk fenntarthatósága biztosított legyen. 
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azánk vadállományának gondozását 
és hasznosítását végző vadászatra 
jogosultak az elmúlt vadászati évben 
(2020/2021) – a külföldi bérvadászat 
jelentős visszaesése és a lőtt vad 

árának zuhanása következtében – folyamatosan 
nehezülő pénzügyi, gazdálkodási feltételek mel-

lett végezték a vadgazdálkodási és vadászati 
feladatokat. Ugyanakkor az afrikai sertéspestis 
megfékezése érdekében tett intézkedések je-
lentős fizikai és adminisztrációs többletmunkát 
róttak a vadászterület vezetőire, a hivatásos 
és sportvadászokra. A korrektséghez tartozik, 
hogy a kártalanítás összege többszöröse volt a 

NAPJAINK, SŐT AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK 
KIHÍVÁSA A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY 
ELFOJTÁSA. A GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZET 
A GAZDASÁGI ÉS ÖKOLÓGIAI RENDSZERBEN 
EDDIG MÉG NEM TAPASZTALT 
ÁTRENDEZŐDÉST JELENT, AMI KIHATÁSSAL 
VAN A VADGAZDÁLKODÁSRA ÉS A 
VADÁSZATRA IS.
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Nagyobb
fi gyelmet 
a lott vad
kezelésének!
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KISFILM ÉS KIÁLLÍTÁSOK
VAS MEGYÉBEN
A világkiállítási iroda támogatásával elkészült az 
„Egy a természettel – Vas megyében” című film, 
valamint az állandó Vadászati Kiállítás Őriszent-
péteren és az időszakos, „Közel a természethez” 
– vadászat című kiállítás a Savaria Múzeumban, 
Szombathelyen.
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás 2019. és 2020. évi megyei programja-
ival, tevékenységeivel célunk volt a társadalom ér-
zékenyítése, felelősségének és elkötelezettségé-
nek erősítése a vadászat és természet témakörön 
keresztül a természet fenntartható használata 
és a biológiai sokféleség fenntartása érdekében. 
Ismerjék meg programjainkat, az online tér kínálta 
lehetőségeket! Találkozzunk személyesen is majd 
Vas megyében! Amíg nincs lehetőség a személyes 
találkozásra, múzeumlátogatásra, addig ajánljuk 
figyelmükbe az alábbi QR-kódok alatt található 
felvételek megtekintését.

Vas megyei területi szervezet
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A jogosultak fő be-
vételi forrásai a va-
dásztatásból és a lőtt 
vad értékesítéséből 
származnak. A bérva-
dászat automatikusan – 
gyorsan – átrendeződik 
a belföldi értékesítésre, 
a lőtt vad piaca nagyobb 
arányban, legalább 30–35 
százalékban – hosszabb 
távon – át kell, hogy 
rendeződjék a hazai ke-
reskedelmi forgalmazásra. 
Sajnos a vadhús éves hazai 
fogyasztása jelenleg nem 
éri el az évi 40 dekagramm/
fő értéket. A vadhúsfogyasztásra ösztönző 
évtizedes marketing nem érte el a célközönsé-
get, amin a jövőben a jelenlegi helyzet miatt is 
változtatni kell.

Ahhoz, hogy a vadhús minden területen a 
megfelelő értékelést kapja, és 
elnyerje a fogyasztó bizalmát, 
a vadászat és vadgazdálkodás 
egész folyamatában be kell 
tartani az élelmiszer-bizton-
sági, ezen belül az élelmi-
szer-higiéniai feltételeket, 
folyamatosan szem előtt 
tartva azt a szabályt, hogy a 
hús szennyeződése, fertőző-
dése ne következhessék be. A 
fogyasztókban erősíteni kell 
a tudatot, hogy a vadhúsnak 
mint kiváló biológiai tulajdon-
ságokkal rendelkező élelmiszernek egészséges 
táplálkozásunk részévé kell válnia, hasonlóan 
a halfogyasztáshoz. Már a 2020. évben kiváló 
példák mutatkoztak erre, például az áruházlán-
cokban egyre több hazai vadfeldolgozó üzem 
termékei jelentek meg.

A hazai üzletekben a vadhús élelmiszerként 
– a magas árak ellenére is – keresett és kedvelt 
termékké válhat. Ebben a folyamatban nagy 
szerepe van az elsődleges termelőknek, akik 
– bármilyen furcsán hangzik – egyben élelmi-
szer-előállítók is.

Nagy fontosságú ama 
szemlélet kialakítása, hogy 
csak az egészséges vad 
szolgálhat biztonságos 
élelmiszerként. Lényeges, 
hogy azok, akik a hasz-
nosítást végzik, ismerjék 
a vadászat és élelmi-
szerjog szabályait. Ma 
már elvárható lenne 
minden vadásztól, sőt 
vadászjelölttől, hogy 
ismerje a vadhúsvizs-
gálat és minősítés 
oktatási segédletét, 

ami a képesített vadhúsvizsgálók 
képzésénél követelmény.

A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad 
kezelésének és értékesítésének élelmiszer-hi-
giéniai feltételeiről szól, rendelkezik az elejtett 
vad forgalomba hozataláról, a vadászatra 
jogosultnak és az élelmiszer birtokosának a 

kötelezettségeiről, az elejtett 
vad kezeléséről és vizsgála-
táról, a vadbegyűjtő helyek 
létesítésének feltételeiről, üze-
meltetéséről és a képesített 
vadhúsvizsgálók képzésének 
követelményeiről.

Amennyiben a gazdálkodók 
minőségi lőtt vadat biztosí-
tanak a feldolgozóknak, nő a 
feldolgozott áruk minősége és 
palettája. Nyilvánvaló, hogy a 
fogyasztás fogja beindítani a 
rendszer működését, és ennek 

nagysága határozza meg a felvásárlási árakat.
A vadgazdálkodók mint elsődleges termelők 

ugyebár már a vad etetésétől az elejtést követő 
helyes higiéniai gyakorlat betartása melletti 
zsigerelésen keresztül az előírás szerinti ellen-
őrzési és nyomon követési előírásokkal tudják 
biztosítani a vadfeldolgozók részére értékesí-
tett lőtt vadat, ami egészséges, biztonságos 
élelmiszerként kerül a fogyasztókhoz.

Pechtol Lajos titkár
Fejér megyei területi szervezet
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dászat automatikusan – dászat automatikusan – dászat automatikusan – 
gyorsan – átrendeződik 
a belföldi értékesítésre, 
a lőtt vad piaca nagyobb 
arányban, legalább 30–35 
százalékban – hosszabb 

rendeződjék a hazai ke-
reskedelmi forgalmazásra. 
Sajnos a vadhús éves hazai 
fogyasztása jelenleg nem 
éri el az évi 40 dekagramm/

Nagy fontosságú ama 
szemlélet kialakítása, hogy szemlélet kialakítása, hogy 
csak az egészséges vad csak az egészséges vad 
szolgálhat biztonságos szolgálhat biztonságos 
élelmiszerként. Lényeges, élelmiszerként. Lényeges, 
hogy azok, akik a hasz-
nosítást végzik, ismerjék 
a vadászat és élelmi-
szerjog szabályait. Ma 
már elvárható lenne 
minden vadásztól, sőt minden vadásztól, sőt 
vadászjelölttől, hogy vadászjelölttől, hogy 
ismerje a vadhúsvizs-ismerje a vadhúsvizs-
gálat és minősítés gálat és minősítés 
oktatási segédletét, 

ami a képesített vadhúsvizsgálók ami a képesített vadhúsvizsgálók 
képzésénél követelmény.képzésénél követelmény.

Ahhoz, hogy a vadhús minden 
területen a megfelelő 

értékelést kapja, és elnyerje a 
fogyasztó bizalmát, 

a vadászat és 
vadgazdálkodás egész 

folyamatában be kell tartani 
az élelmiszer-biztonsági, 
ezen belül az élelmiszer-

higiéniai feltételeket
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M
integy nyolc év távlatából azt 
látjuk, hogy a tanfolyami képzés, 
az azt megelőző időszakhoz 
képest, mindenképpen előre-
lépést jelent a sportvadászok 

felkészítésében. Ma már az elméleti ismeretek 
átadásához megfelelő tankönyvek, a felké-
szülést segítő oktatási segédanyagok és a 

vadászati gyakorlati alapismereteket jól bemu-
tató vadászterületek is rendelkezésre állnak. 
Nincsenek illúzióink, pontosan tudjuk, hogy a 
hallgatók célja a sikeres vizsga, így a tanfolyam-
szervezők is vizsgaorientált képzést adnak, ami 
különösen igaz a lövészeti vizsga gyakorlati 
vizsgarésze tekintetében. A lővizsga előtti köte-
lező lőgyakorlatra vonatkozóan a jogszabály 

HOSSZÚ ÉVEK UTÁN NAGY ÁTTÖRÉST JELENTETT, AMIKOR 2013-BAN TELJESEN ÚJ RENDSZER 
SZERINT SZABTÁK MEG A VADÁSSZÁ VÁLÁS FELTÉTELEIT. AZ „ÚJ” VIZSGARENDELET – MINDA-
ZOKNAK, AKIK VADÁSZNI SZERETNÉNEK, ÉS NEM RENDELKEZNEK AZ ELŐÍRT SZINTŰ 
VADGAZDÁLKODÁSI KÉPZETTSÉGGEL – KÖTELEZŐ MÓDON ÍRJA ELŐ, HOGY TANFOLYAMI 
KÉPZÉS KERETÉBEN KELL MEGSZEREZNIÜK A VADÁSZVIZSGÁHOZ ELVÁRT ALAPVETŐ 
ELMÉLETI TUDÁST ÉS GYAKORLATI ISMERETEKET.

rugalmas kereteket ír elő, így az ország külön-
böző pontjain, a biztonságos fegyverkezelési 
ismeretek sulykolásán túl, a lőkultúra megala-
pozása tekintetében finoman szólva is széles a 
paletta.

Ugyanakkor azt is meggyőződéssel állíthat-
juk, hogy az első lőtéri élmények, impulzusok 
ugyanolyan hatással vannak az adott személy 
lövészettel kapcsolatos igényeinek fejlődésére, 
mint ahogy az első vad elejtésének körülményei 
meghatározzák a későbbi vadászatainkkal kap-
csolatban kialakuló elvárásainkat is.

Magyarországon jelenleg nincs kötelező ér-
vényű vadász-lőoktatói képzés, elsősorban lö-
vészetvezetők végzik a vadászvizsga gyakorlati 
részében a lővizsgákra való felkészítést, ebből 
kifolyólag a gyakorlati képzés a 
biztonságos fegyverkezelésre 
és a sikeres lővizsgára összpon-
tosít. Kevés a lövészet valódi 
oktatása iránt elkötelezett, el-
hivatott és ehhez speciálisan 
képzett oktató.

E problémákat és célokat meg-
fogalmazva, a vadászkamara 
vadász- és sportlövő szakbizott-
sága az elmúlt évben kezdeményezte, az elnök-
ség pedig támogatta, hogy szisztematikusan 
felépített, hosszú távú program keretében meg-
kezdődjék a vadászvizsgára felkészítő lőoktatók 
továbbképzése.

A továbbképzést – önkéntes jelentkezés 
alapján – öt megyei területi szervezet vállalta, 
azonban a járványhelyzet kedvezőtlen alaku-
lása miatt végül 4 helyszínen (Pest, Baranya, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében) valósult meg. A helyszí-
nenként kétnapos elméleti és gyakorlati prog-
ramot Varga András kétszeres Európa-bajnok 
sportlövő, képzett APSI-lőoktató tartotta.

Az oktatási anyag nem csak az új vadászok 
lővizsgájára való helyes felkészülést tartal-
mazta, hanem a kétnapos elméleti és gyakorlati 
program keretében az aktív vadászok is fej-
leszthették lőtudásukat az eredendően angol 

tudásbázisra támaszkodó helyes gyakorlatok 
elsajátításával.

Az elméleti oktatás során a következő témák 
szerepeltek: a demonstráltan biztonságos fegy-
verkezelés elemei, valamint a stílusos és sikeres 
sörétlövés alapjai. Mindezek mellett előtérbe 
kerültek a lőoktatókra vonatkozó fontosabb 
kompetenciák, a lőtechnika és különböző okta-
tási módszerek, amit a második alkalommal a 
gyakorlatban is kipróbálhattak a résztvevők. Az 
esemény alkalmat adott arra is, hogy a hallga-
tóság egymás között megossza korábbi tapasz-
talatait, és átbeszélje a sarkalatos problémákat, 
melyek megoldására esetenként javaslatok is 
születtek.

Az egyes oktatási helyszíneken nagyon nagy 
különbségeket lehetett tapasz-
talni mind az oktatók felké-
szültsége, a lőtéri körülmények, 
mind pedig a rendelkezésre álló 
eszközök tekintetében. A vizsgák 
nem egységes feltételek között 
zajlanak, a feladatokat az egyes 
lőterek különbözően értelmezik, 
ugyanakkor a résztvevők nyi-
tottak voltak, és szükségesnek 

ítélték az új irányelvek megfogalmazását, a 
szakmailag egységes oktatói és vizsgáztatói 
gyakorlat kialakítását. 

A tapasztalatok szerint ezen a területen 
további jelentős szervezői-oktató munkára 
van szükség, így a szakbizottság 2021-ben is 
népszerűsíteni kívánja az általa felvázolt okta-
tási eszmerendszert annak érdekében, hogy a 
lőoktatók a jövőben országszerte egységesen 
alkalmazzák a bemutatott módszereket. Minden 
vadász és ágazati szereplő közös érdeke, hogy a 
vadászvizsga eredményeként az „iskolapadból” 
ne csak a lőállásban a puskát biztonságosan ke-
zelő, az előírt rendeletben szereplő minimumot 
teljesítő vadászok kerüljenek ki, hanem minél 
több kezdő és „haladó” vadászban keltsük fel az 
eredményes és stílusos lövés iránti érdeklődést 
és igényt.

Botta Zsófia 

Reformok a vadászvizsga 
looktatásában?

Az első lőtéri élmények, 
impulzusok ugyanolyan 

hatással vannak az adott 
személy lövészettel 

kapcsolatos igényeinek 
fejlődésére
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