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2022
– a hivatásos
vadászok éve

M
indenekelőtt köszönet illeti az 
Országos Magyar Vadászkamarát, 
hogy 2022-ben a zászlajára tűzte 
a hivatásos vadászok megbecsült-
ségének és munkakörülményeinek 

javítását azzal, hogy az idei évet hivatalosan is 
a hivatásos vadászok évének nyilvánítja. Persze 
mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy bár a zász-
lóra tűzött szlogen hangzatos, ha megvalósítá-
sára nincs mögöttes elképzelés, tartalom és erő, 
akkor csak egyike lesz a többi, sokat emlegetett 
üres szövegnek. Ha csak annyi valósul meg idén, 
hogy sikerül felhívni a figyelmet arra a fontos 
tényre, miszerint minden vadászterületnek szük-
sége van elhivatott, jól képzett, a munkáját önál-
lóan ellátni tudó hivatásos vadászra, már akkor is 
megérte. Sokan példálóznak a környező országok 
téves és elhibázott vadászati politikájával, misze-

rint Németországban vagy Ausztriában nem 
kötelező minden területen a vadőr alkalmazása. 
Mégis, ha megnézzük azokat a híres, kiemelt – 
akár főúri – vadászterületeket, láthatjuk, milyen 
magas szintű a hivatásos vadászok képzett-
sége. Azt már meg sem kell említeni, hogy milyen 
munkakörülmények között dolgoznak. Mindebből 
eredően a vadászterület kezelése tudatos és 
magas színvonalú. Sajnos egyre több felől hallani 
azt a kérdést, főképp az esti vadászat utáni 
borozgatások közben, hogy miért kötelező a hiva-
tásos vadászok alkalmazása? Nagy kiadást jelent 
a bérük, sok a járulékos költség, a vadászatra 
jogosultak nem tudják kigazdálkodni. A kiadások 
lefaragásakor általában a vaddal és a vadőr bére-
zésével, juttatásával kapcsolatosak szerepelnek 
az első helyen, ami elhibázott döntés. A nem elis-
mert (motiválatlan) vadőr alkalmazása megfe-

lelő munkafeltételek hiányában 
valóban ablakon kidobott pénz, 
ugyanakkor az a kolléga, aki a 
vadászterületének él, sokszo-
rosan megéri az árát (ki is termeli azt!), gyakran 
számokban nem is kifejezhető a munkája.

Úgy tűnik, a világ nem lesz jobb, és a megél-
hetés sem könnyebb, mégis át kell gondolni, mi 
a szerencsésebb: egy szakember nélküli, „elha-
gyott” vadászterület, vagy a gondozott, ápolt 
revír? Mindenesetre egyvalami biztos: a magyar 
vadgazdálkodást nem a hivatásos vadászok bére 
fogja a szakadékba taszítani, és az is elfogadható 
tény, hogy szakemberek nélkül semmilyen fejlő-
dés, szakmai előrelépés nem várható.

Akárhogy is, a vadászkamara lépett, és a múlt 
év átgondolt, takarékos gazdálkodásának kö-
szönhetően bizonyos maradványforrásokat a 

hivatásos vadászok munkakörülményeinek javí-
tására fordít. Ez a maradványösszeg képezi azt az 
új pénzügyi alapot, amely „Hivatásos Vadász Esz-
közbeszerzési Program” címen fut a vadászkama-
ra hivatásos vadászokat támogató intézkedései-
nek részeként. A lényeg az, hogy a megyei területi 
szervezetekhez benyújtott pályázatok útján lehet 
elnyerni a hivatásos vadászonként mintegy 200 
ezer forint támogatási összeget, amelyből – a kö-
telező önrésszel együtt – már minőségi eszközök 
szerezhetők be.

Mindenképp szót érdemel a hivatásos vadá-
szok szakmai felkészültségét és munkafeltéte-
leiket javító, már évek óta bevezetett programok 
támogatása. Ez szintén nagy lehetőség a szak-
emberek számára. Emellett az, akinek vannak ál-
mai a vadászterülettel kapcsolatosan, pályázhat 
az Országos Vadgazdálkodási Alap célterülete-
ire. Ez ugyan nem tartozik szorosan a hivatásos 
vadászok életpályamodelljéhez, de azért mégis-
csak jobb egy olyan vadászterületet kezelni, ahol 
a vadőr merhet álmodni, hogy mit is szeretne a 
vadgazdálkodás érdekében tenni. Szóval két, de 
akár három komoly pályázati összeg is állhat a 
hivatásos vadászok rendelkezésére 2022-ben. 

Megjegyzem: az időnként kapott 
kritikákkal nem kifejezetten cseng 
egybe, hogy a maradványelv alap-
ján képződő összeget látva, a va-
dászkamara központjának nem az 
jutott eszébe, milyen bálon vagy 
rendezvényen lehetne „eltáncolni” 
ezt a pénzt. Megnyugtató, hogy a 
kérdésben a döntéshozók egyönte-

tűen a hivatásos vadászok mellé álltak. Nem csak 
ettől, de talán ettől is lett 2022 a hivatásos vadá-
szok éve.

A pályázati forrásokról és a vadászkamarának 
a hivatásos vadászok érdekeit szolgáló további 
idei kezdeményezéseiről – így a frissített bértábla 
közreadásáról, az aktualizált szolgálati szabály-
zatról, a szakmai továbbképzésekről és a hivatá-
sos vadászok országos szakmai versenyének új 
versenyszabályzatáról – szólnak a Nimród Hírle-
vél júliusi számának cikkei.

Agyaki Gábor
hivatásos vadász alelnök

Országos Magyar Vadászkamara

Az a kolléga, aki 
a vadászterületének 

él, sokszorosan megéri 
az árát: gyakran 

számokban nem is 
kifejezhető a munkája
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A
teljességre törekedve, induljunk a 
kezdetektől: az igény ezen előírások 
iránt jóval hamarabb megfogalma-
zódott, mint ahogy a vadászkama-
ráról szóló törvénybe beépültek. Ez 

a jogszabály 1997-es keltezésű, míg a szabályzat 
megalkotásának törvényi előírása 2003-tól él. 
Azonban már 2001-ben megalakult egy alkotói 
gárda vadgazdálkodási szakemberek és vadá-
szati felügyelők bevonásával, a vadászkamara 
akkori hivatásos vadász alelnöke, Buzgó József 
vezetésével. A kitűzött cél az volt, hogy a termé-
szetvédelmi őrszolgálat vagy az erdészeti szak-

személyzet szolgálati szabályzatának mintá-
jára – amely szabályzatokat miniszteri rendelet 
rögzítette – a vadőröket illetően is jogsza-
bály tartalmazza a jogokat, kötelezettségeket, 
juttatásokat és minden egyéb, a munkájukhoz 
kapcsolódó részletinformációt, mint például a 
feladatkörhöz kapcsolódó eszközök, felszere-
lések megnevezését is.

A vadászkamara fő feladatának tartotta, hogy a 
szabályzat megalkotásával egyértelmű és köve-
tendő, a fenti célokat szolgáló iránymutatás szü-
lessen mind a munkáltató, mind a munkavállaló 
részére, amely egyben segédanyag is a napi mun-

káját önállóan végző hivatásos szakszemélyzet-
nek. A szándék mögött, ahogy akkor fogalmaztak, 
egy vágyhalmaz volt, amely számos módosítást 
igényelt volna az ágazati jogszabályokban. Ehhez 
pedig – akkor még – nem volt elég az érdekérvé-
nyesítő erő. Példaként említem, hogy a hivatásos 
vadászok szolgálati helyük szerinti kamarai nyil-
vántartása már akkor kikristályosodott javaslat 
volt – húsz év után mára végre révbe ért…

A kreativitás akkor falakba ütközött, aminek jó 
szokás szerint teljesen természetesen az lett a 
vége, hogy a szolgálati szabályzat a legalsó fiók-
ba – egyben a törvényi előírás ellenére tetszha-

lott állapotba – került. Mindennek dacára és azzal 
együtt, hogy az akkor megfogalmazott, reális és 
cseppet sem elrugaszkodott elképzelések nem 
egyeztek a döntéshozók akaratával, lépésről lé-
pésre el tudtunk jutni a távlati célokhoz.

Évekkel később porolta le a vadászkamara 
a szolgálati szabályzat ügyét, amikor is egyér-
telművé vált: tartalma és sajátosságai miatt ez 
nem lehet más, mint egy segédanyag a hivatá-
sos vadászok és az őket alkalmazó vadgazdálko-
dók részére – leginkább jogi védelmük érdekében 
– a munkakörre vonatkozó jogszabályokban való 
eligazodáshoz.
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Megújult 
a szolgálati szabályzat

…A TÖRTÉNETI HŰSÉG KEDVÉÉRT: A VADŐRI SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT TÖBB 
MINT HÚSZ ÉVE KERING AZ ÉTERBEN, ÉS EZ A SZABÁLYZAT NEM AZ, AMIT 
KEZDETEKBEN AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA MEGÁLMODOTT…
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Jelenlegi formájában már valóban betölti funk-
cióját: a napi munkájukat nagyrészt önállóan 
végző hivatásos vadászok egy helyen, könnyen 
átlátható formában találják meg a feladataikhoz 
kapcsolódó jogszabályi előírásokat, továbbá jo-
gaikat és kötelezettségeiket mint közfeladatot 
és rendészeti feladatokat is ellátó személyek. 
Utoljára 2013-ban került sor a szabályzat átfogó 
aktualizálására, pontosan az újonnan megjelenő 
rendészeti feladatok miatt; az azokhoz kapcsoló-
dó információkat is beépítettük a dokumentumba.

Itt érdemes megjegyezni, hogy eredendően 
az országos küldöttközgyűlés hatásköre volt a 
szabályzat módosításainak elfogadása – telje-
sen indokolatlanul. Egyfelől könnyen belátható, 
hogy egy szabályzatgyűjtemény aktualizálása 
nem a legmagasabb döntéshozó szerv hatásköre, 
másrészt pedig – ami fontosabb ellenérv – az évi 
egy-két ülés nem tette lehetővé a kellően gyors 
reagálást, hogy az anyagot érintő jogszabályok 
változásait dinamikusan le lehessen követni. Így 
ahhoz, hogy a szabályzat mindig naprakész le-
hessen, és a vadőr kollégák – amennyiben szük-
ségét látják – bátran és bizalommal forgassák 

a gyűjteményt, szükséges volt az országos kül-
döttközgyűlés kizárólagos hatásköréből kivenni 
ezt a feladatot.

A vadászkamara alapszabályának legutóbbi, 
2022. március 25-ei módosítása az elnökség ha-
táskörébe helyezte (11. §. (2) bekezdés c. pont) a 
szolgálati szabályzat módosításával kapcsolatos 
döntéseket. Idéntől így a vadőr kollégák hasznos 
segítsége lehet a gyakrabban frissülő kivonat.

Hogy első blikkre egyáltalán nem tűnik nagy 
dolognak egy ilyen szabályzat összeállítása? 
Nem is az – ha előtte sikerül megszabadulni a 
szükségtelen nehezékektől, „kidobálni a ballasz-
tot”. Ahogy a fentiekből látszik: megtettük.

Mindez csupán egy lépés a sok közül a hivatá-
sos vadászi szakma presztízse érdekében, de a 
kitűzött célok eléréséhez elsőként a saját házunk 
táján kell(ett) rendet tennünk.

Az aktuális szabályzat megtalálható a doku-
mentumok jegyzékében, az omvk.hu oldalon .

Kovács Gábor
szakmai igazgató

Országos Magyar Vadászkamara

A
vadállomány kezelése, élőhelyének 
védelme és fejlesztése, valamint a 
vadászható ragadozók szabályo-
zása a vadgazdálkodók feladata, a 
megvalósítása azonban főleg a hiva-

tásos vadászokon múlik. A munkához fűződő 
belső elköteleződés, odaadás, azaz hivatástudat 
ennél a munkakörnél nélkülözhetetlen, hiszen a 
feladatok sokrétűek, olykor fizikailag megterhe-
lőek, a munka nagy felelősséggel jár, a munkaidő 
beosztása is gyakran kiszámíthatatlan.

A hivatásos vadászok, mint szakirányú közép- 
vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szak-
emberek a vadászatra jogosultaknál teljes mun-
kaidőben, alkalmazottként látják el feladataikat, 
ezért a megélhetésük, létbiztonságuk elsősor-
ban a munkáltatójuk által kifizetett munkabértől 
függ. A vadászkamara álláspontja szerint az er-
kölcsi mellett az anyagi elismerés is jár azoknak 
a hivatásos vadászoknak, akik áldozatos munká-
jukkal szolgálják a hazai vadgazdálkodást, ter-
mészetvédelmet és az egész vadásztársadal-
mat. Ezért is nyilvánítottuk 2022-őt a hivatásos 
vadászok évének.

2017 márciusában a vadászkamara elnök-
sége az anyagi megbecsültség előmozdítása 

érdekében ajánlást fogalmazott meg a vadőri 
bérminimumokra, amely a 2022-re vonatkozó 
minimálbér és garantált bérminimum tükrében 
korrigálásra szorult. A vadászkamara elnöksé-
ge 2022. május 19-én tartott ülésén a 2017-es 
bértáblából kiindulva új bértáblaajánlást foga-
dott el.

A leginkább a munkáltatóknak szóló ajánlás 
a kezdőbéreknél elismeri a munkakör sajátos-
ságait és a végzettséget, a fizetési fokozatok-
nál pedig a hivatásos vadászi munkakörben 
eltöltött szolgálati éveket veszi figyelembe. 
A bértábla háromévenkénti, az infláció követé-
sén felüli béremeléssel számol annak érdeké-
ben, hogy a vadászatra jogosultak hosszú távon 
is meg tudják tartani munkavállalóikat, illetve a 
munkavállaló és a munkáltató egyaránt előre-
látható módon tudjon kalkulálni a bérekkel.

Kiszámítható életpálya akkor jön létre, ha 
a hivatásos vadász elkötelezett, szakmai felké-
szültsége fejlődik, a társadalom által erkölcsileg 
és a munkáltató által anyagilag is elismert.

Kiss Erzsébet
gazdasági vezető

Országos Magyar Vadászkamara

Új  bértáblaajánlás

• A osztály: középfokú végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak.
• B osztály: felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak.
• A szorzótényezőket az infl áció követését célzó bérkompenzáción felül javasoljuk alkalmazni.
• Jelen tervezet a 2017. április 4-én kiadott ajánlás felhasználásával készült úgy, hogy a szerepeltetett alapbérek   
 ugyanolyan arányban növekedtek, ahogy a garantált bérminimum növekedett az akkor érvényeshez képest.

 FIZETÉSI FOKOZATOK
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A B

Kezdő fi zetés br. 320 000 Ft br. 390 000

Szorzótényező

3 év szolgálati idő után 1,05
6 év szolgálati idő után 1,1
9 év szolgálati idő után 1,15
12 év szolgálati idő után 1,2
15 év szolgálati idő után 1,26
18 év szolgálati idő után 1,335
21 év szolgálati idő után 1,41
24 év szolgálati idő után 1,485
27 év szolgálati idő után 1,56
30 év szolgálati idő után 1,625
33 év szolgálati idő után 1,69
36 év szolgálati idő után 1,755
39 év szolgálati idő után 1,82
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Ahhoz, hogy a szabályzat 
mindig naprakész lehessen, 
szükséges volt az országos 

küldöttközgyűlés kizárólagos 
hatásköréből kivenni ezt 

a feladatot
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A
kérdőíves felmérésünket minden 
hivatásos vadászhoz eljuttatjuk 
a kötelező továbbképzések alkal-
mával. Azért választottuk ezt a 
fórumot, mert így látjuk biztosí-

tottnak a legnagyobb arányú kitöltést, hiszen ott 
helyben, az előadások előtt, után vagy az azok 
közötti szünetben lehet rászánni néhány percet. 

Reméljük, hogy a kezdeményezést nem csak 
mi tartjuk fontosnak, hanem azok a kollégák is, 
akikről szól, és akikért készül. 

Itt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a válaszadás 
anonim, és a kitöltés nem kötelező. Ugyanakkor 
az őszinte válaszok a jövőbeni feladataink meg-
határozásához, illetve a hivatásos vadászok ága-
zati problémáinak képviseletéhez jelentős segít-

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA ÉRDEKKÉPVISELETI CÉLJAI ÉS 
TÖREKVÉSEI KÖZÖTT, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIHEZ MÉRTEN 

KIEMELTEN KEZELI A HIVATÁSOSVADÁSZ-SZAKMA PRESZTÍZSÉT ÉS A VADŐRÖK 
MUNKAFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁT. A FELADATAINK MEGHATÁROZÁSÁHOZ, 

EREDMÉNYESSÉGÜK ÉRTÉKELÉSÉHEZ KORÁBBAN IS VÉGEZTÜNK KÉRDŐÍVES 
FELMÉRÉST A VADŐRÖK KÖRÉBEN. ORSZÁGOS SZINTEN LEGUTÓBB 2006-BAN 

KÉSZÜLT ILYEN, ÍGY INDOKOLTNAK TARTJUK ÚJFENT MEGVIZSGÁLNI 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEIKET ÉS MEGÉLHETÉSI HELYZETÜKET.

séget és támogatást adnak a vadászkamara szá-
mára. Nem az a cél, hogy a zsebekben turkáljunk, 
azt sajnos úgyis tudjuk, hogy mélyre kellene nyúl-
ni. Az a szándékunk, hogy megtöltsük számokkal, 
mértékekkel azokat a megkereséseket, amelyek 
arról szólnak, hogy valahol nem kapják meg a lő-
díjat, máshol a szolgálati felszerelést vagy a ru-
hát. Érdekképviseletként írhatunk bármilyen szív-

hez szóló levelet a vadászati hatósághoz, de ha a 
probléma mélységét nem tudjuk bemutatni, akkor 
megkeresésünk súlytalan.

A kérdőív egyebek között kitér a demográfiai 
kérdésekre, a szolgálati terület adottságaira, 
a hivatásos vadászok számára jogszabályban 
előírt munkakörülmények biztosítására, vala-
mint a bérekre és a béren kívüli juttatásokra. 
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Felmérés 
a munkakörülményekrol
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Megújul a hivatásos vadászok 
országos szakmai versenye

H
ÍR

LE
V

ÉL

A kérdéssor végén helyet kapott egy olyan kér-
dés, amely az egyéb megélhetési vonatkozások-
ra tér ki, például hogy a főállás mellett egyéb jö-
vedelemforrás biztosítására is szüksége van-e a 
kitöltőnek. A kérdőív révén lehetőséget nyújtunk 
az egyéb észrevételek, javaslatok közlésére, így 
kérjük a hivatásos vadászokat, hogy az utolsó 
lehetőségnél bátran fejtsék ki építő jellegű véle-
ményüket!

A kérdőívet a megyei területi szervezetek be-
vonásával dolgoztuk ki, közreműködnek az első 
körös feldolgozásban is, majd ezt követően a va-
dászkamara központjában értékeljük ki országo-
san, illetve vetjük össze az adatokat.

Tekintettel arra, hogy a továbbképzéseket el-
térő időpontokban tartják májustól októberig, a 
feldolgozással leghamarabb az év végén végez-
hetünk.

Meggyőződésünk, hogy vadászterület-szinten 
és vadgazdálkodási ágazati léptékben is a vad-
állomány óvása, szabályozása, továbbá – nem 
utolsósorban – a vadászati lehetőségek bizto-

sítása az ágazati konfliktusok kezelése mellett 
kizárólag a jól képzett, elhivatott és megbecsült 
hivatásos vadászok munkájával valósítható meg. 
Az ördög azonban a részletekben lakozik. Ezért az 
elérni kívánt célok, valamint a jövőbeni érdekkép-
viseleti tevékenység pontosabb meghatározá-
sához kérjük a hivatásos vadászokat: a tovább-
képzésen töltsék ki kérdőívünket! Amennyiben a 
megyéjükben azt már megtartották, a megyei te-
rületi szervezetüknél keressék meg titkár kol-
légánkat, és szánjanak 15–20 percet a kérdéssor 
megválaszolására!

Fontos hangsúlyozni, hogy akkor tudunk egy 
szakmai kör érdekében eljárni, ha tagjaink el is 

mondják véleményüket, s így minél pontosabb is-
meretekkel rendelkezünk a problémáikról. Ez nem 
megy a hivatásos vadászok nélkül. Ez sem! Vala-
mennyi vadőr kolléga közreműködését és őszinte 
válaszát ezúton is köszönjük!

Berger Andor
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara

A válaszadás anonim, és kitöltése nem 
kötelező, ugyanakkor az őszinte válaszok 
a jövőbeni feladataink meghatározásához 

jelentős segítséget adnak

S
zervezetünk már 1997-es megalaku-
lása óta megrendezi ezt a versenyt, 
amelyet 2019-től magas pénzjutalom 
is kíséri. (2020-ban, a koronavírus-jár-
vány következtében bevezetett korlá-

tozások miatt, nem volt lehetőség a megméret-
tetés megtartására.)

Korábban az aktuális évi felhívás és verseny-
kiírás részletei voltak mérvadóak a lebonyolí-
tásban, de a verseny szakmai elismertségének 
súlyára, a jelentős díjazásra való tekintettel és az 
egységes fair play alapú megmérettetés biztosí-
tása érdekében a vadászkamara létrehozott egy 

belső versenyszabályzatot, amelynek alapjait a 
kamara hivatásos vadász alelnöki ülésén fektet-
ték le, és az elnökség hagyta jóvá.

A hivatásos vadászok első körben továbbra is 
megyei válogatókon vesznek részt, amelyeket a 
szervezőknek lehetőségük van két szomszédos 
megyével közösen lebonyolítani. Az itt elnyert ,,a 
megye legjobb hivatásos vadásza” címet megsze-
rezve tudják a versenyzők kvalifikálni magukat az 
országos döntőbe.

A különböző feladatokat tekintve már a vá-
logatókon is rendkívül széles a skála, de az or-
szágos döntőn a feladattípusok száma megha-

A VADÁSZKAMARA ÉLETÉBEN AZ ÁLTALA SZERVEZETT RENDEZVÉNYEK KÖZÜL  A HIVATÁSOS 
VADÁSZOK ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYE AZ EGYIK LEGFONTOSABB ESEMÉNY. AZ 

ÉRDEKKÉPVISELETI FELADATOKHOZ ILLESZKEDŐEN A VERSENY CÉLJA, HOGY AZ ORSZÁG HIVATÁSOS 
VADÁSZAINAK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTSON A SZAKMAI MEGMÉRETTETÉSRE, EZZEL PÁRHUZAMOSAN 

A TAPASZTALATCSERÉRE ÉS TUDÁSBÁZISUK BŐVÍTÉSÉRE. AZ EREDMÉNYEK ÉS DÍJAZÁSOK 
TEKINTETÉBEN PEDIG A SZAKMAI ELISMERÉST ÉS MEGBECSÜLÉST HIVATOTT NÖVELNI EZEN A PÁLYÁN.
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ladja a tízet. Az első napon általában az írásbeli 
feladatokra kerül sor, így a 100 kérdéses tesztre, 
amely jogi, vadgazdálkodási, fegyvertechnikai 
és vadász irodalmi témákat ölel fel. Izgalmas az 
újabban bevezetett, az eredményeket is nagy-
ban befolyásoló videós interaktív teszt. A ver-
senyző hivatásos vadászok körében ez a feladat 
igen kedvelt, mivelhogy az 5–8 másodperces, 
valós helyzetben készült videofelvételek alapján 
gyorsan kell szakmailag megalapozott, életsze-
rű döntéseket hozni. A lejátszott snittek válasz-
tós feladványai között szerepel a trófeabecslés, 
lövés utáni találatjelzés, solymászatra használ-

ható madarak és egyéb védett fajok felismerése, 
valamint vadászetikai és a biztonságos fegyver-
kezelésre irányuló kérdések is előfordulnak. A két 
nagyobb lélegzetű teszt mellett a többi kollektív 
feladatot, így például a vadászkürtjelek és a va-
dászkutyafajták felismerését is, az első napon 
abszolválhatják az indulók.

Miután a versenyzők végeztek az elméleti fel-
adatokkal, a nap végén részeredményt hirdetünk. 
Ilyenkor látjuk, hogy ki melyik versenyfeladatban 
remekelt jobban aznap.

Az elméleti napon született részeredmények 
pontjai alapján felállított sorrend a következő na-
pon általában átalakul, ugyanis a gyakorlati fel-

adatok – amelyek jelentősége a magasabb pon-
tokban is érvényesül – zömében a második napra 
esnek. A versenyzők egy kijelölt, több kilométeres 
útvonalon, térkép alapján találják meg a különbö-
ző állomásokat, ahol az adott feladatot időre kell 
teljesíteniük.

Minden évben versenyfeladat a gyakorlati 
teljesítmény mércéjeként a lövészet, amit a leg-
utóbbi versenyek során nehezített, hogy a sörét-
lövésnél az ismert, sárga színű korongok mellett 
más színű, védett fajt imitáló korongok is felre-
pültek, amelyek „elejtése” pontlevonással járt. 
A golyós lövészet általában trófeabírálattal pá-

rosul, ezért egy-egy sikeres találat nem feltét-
lenül biztosítja a magas pontszámot. A vadászat 
során is valós távolságra kihelyezett trófeákat 
kell becsülni, és döntés szerint a körülötte el-
helyezett célt meglőni, amelyet a versenyzők az 
előzetesen kézhez kapott terv alapján bírálnak 
el, ugyanis ez tartalmazza az elejtendő vadfajok 
trófeaparamétereit.

A felismerési feladatok is kiemelt jártasságot 
igényelnek, mert a rendezők igyekeznek ezeket 
mindig úgy összeállítani, hogy ne a leggyak-
rabban előforduló fajok koponyája, ne a legel-
terjedtebb növények részei vagy a lőszerfelis-
merés esetében ne az általánosan használt ka-

OLVASSA EL AZ ÚJ SZABÁLYZATOT A QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL!

liberek kerüljenek a versenyzők 
elé. A feladatok mindig az adott 
helyszín lehetőségeihez igazod-
nak, amelyek pedig évenként vál-
tozhatnak, így mindig kerülnek be újabb és kre-
atívabb – alkalmanként nyelvtudást is igénylő 
– feladványok.

Az új szabályzat – amely egyébként a vadász-
kamara honlapján is elérhető a „Dokumentu-
mok/ Hivatásos vadászoknak” fül alatt – meg-
határozza, hogy a jövő évtől kezdődően az a ver-
senyző, aki egyszer már megnyerte a hivatásos 
vadászok országos szakmai versenyét, a területi 

válogatóversenyeken indulhat, és jogosult a díja-
zásra is, ám az országos döntőn a megnyert ver-
senytől számított három évig nem vehet részt. 
További változás a korábbi versenyekhez képest, 
hogy az előző évi jó szereplés nem eredményez 
automatikusan részvételi lehetőséget, csak a 
területi válogatókon nyertes versenyzők indul-
hatnak majd az országos döntőn. A versenysza-
bályzat ezen előírásai azt a célt szolgálják, hogy 

ne minden évben ugyanaz a ver-
senyzői kör vegyen részt a ver-
senyen, hanem a hivatásos va-
dászok minél szélesebb körének 

legyen lehetősége megmérettetni magát.
A döntő szervezéséért a vadászkamara köz-

pontja és az adott évben házigazda terüle-
ti szervezet felel – idén ez a Somogy megyei. 
A rendezvényre 2022. július 27–28. között ke-
rül sor. A verseny mellett minden évben külön-
böző szakmai programokon és előadásokon is 
lehetőségük nyílik a résztvevőknek, kísérőiknek, 
felkészítőiknek bővíteni szakmai tudásbázisu-

kat. Mindezért – bár a lap megjelenésekor már 
lezajlott jó néhány válogató – bátorítunk minden 
szakmabelit a versenyen való részvételre (ha 
idén nem is, de jövőre mindenképp), és ennek ér-
dekében munkáltatóik támogatását is kérjük!

Botta Zsófia 
projektfelelős

Országos Magyar Vadászkamara

A versenyszabályzat 
új előírásai azt a célt 

szolgálják, hogy 
a hivatásos vadászok 

minél szélesebb körének 
legyen lehetősége 

megmérettetni magát
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Elindult a Hivatásos 
Vadász Eszközbeszerzési 
Program

A
z Országos Magyar Vadászka-
mara pénzügyi gazdálkodását az 
elmúlt két évben a koronavírus-vi-
lágjárvány következtében kialakult 
bizonytalan helyzet miatt fokozott 

óvatosság jellemezte. Ennek és a 2021-ben a 
vártnál gyorsabban újrainduló vadászati turiz-
musnak köszönhetően, 2022-re a vadászkamara 
központi szervezete a szükségesnél nagyobb 
többletforrással rendelkezik a zavartalan műkö-
déshez, a Vadgazdálkodási Alap működteté-
séhez és a tartalékok megtartáshoz. 

A vadászkamara országos küldöttközgyűlé-
se 2022. március 25-ei ülésén ennek jegyében a 
kiemelt kamarai célok programjainak egy új cél-
területtel való kibővítése mellett döntött, amely 
a hivatásos vadászok munkakörülményeinek ja-
vítását célozza, a számukra szükséges munka-
eszközök beszerzésén keresztül. Az így létreho-
zott Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési Prog-
ramban országosan 350 millió forint forrás áll 
majd rendelkezésre.

A program felépítésének és rendszerének 
alapjait a vadászkamara elnöksége 2022. május 

19-én tartott ülésén fektette le a Hivatásos Va-
dász Eszközbeszerzési Program működési sza-
bályzatának elfogadásával, amely a vadászka-
mara honlapján megtalálható.

A PROGRAM LÉNYEGI ELEMEI

Az egy hivatásos vadászra jutó támogatási 
összeget az egyesületi formában működő 
vadászatra jogosultaknál dolgozó hivatásos 
vadászok száma alapján határozzuk meg.

Az így rendelkezésre álló forrás a területi 
szervezetek között az érintett megyében 
beadott pályázatok támogatási igényének 
megfelelően oszlik meg. 

A forráshoz vissza nem térítendő 
támogatásként, pályázati úton juthatnak 
hozzá a civil szervezetként (főként egyesületi 
formában) működő vadászatra jogosultak.

A pályázatokat a vadászkamara területi 
szervezeteihez lehet majd benyújtani. 

A nyertes pályázatok támogatása 
utófinanszírozással, bruttó elszámolás 
keretében történik, és a vadászkamara 
által kiírt egyéb pályázatokhoz hasonlóan, 
ez esetben is 30 százalékos önrészt kell 
biztosítaniuk a pályázóknak.

Vadászatra jogosultként egy pályázatot 
lehet benyújtani, ebben kell összefoglalni – a 
vadászati hatóságnál nyilvántartott hivatásos 
vadászok után számolt összeg mértékéig 
– a teljes pályázható eszközbeszerzést.

Nagyobb értékű eszközbeszerzéskor 
a normatív rendszerű támogatás összevontan 
is igényelhető (egy vadászatra jogosult 
tekintetében a vadőrök száma alapján).

A pályázatokat augusztus 31-éig lehet benyújtani.

Az elnyert támogatást még az idén, várhatóan 
az ősz folyamán folyósítja a vadászkamara 
illetékes területi szervezete a vadászatra 
jogosultaknak.

A fent ismertetett elosztási elv értelmében 
minden szabályosan és határidőig benyújtott 
pályázatot támogatunk, forráshiány miatt pá-
lyázatot nem utasítunk el.

A pályázati felhívásnak talán legfontosabb – 
és a jövőbeli pályázók által leginkább várt – ele-
me a támogatás felhasználásával beszerezhető 
eszközök listája az elnyerhető támogatási ösz-
szegekkel. A listát és a pályázatok további fel-
tételeit az eszközbeszerzési program pályázati 
felhívása tartalmazza, amely szintén elérhető a 
honlapunkon.

Az előzetes felmérések és a támogatható 
eszközök körének összegyűjtésekor beérkezett 
visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy várható-
an nagy érdeklődés lesz a program iránt. 

Meggyőződésünk, hogy az új „eszközpark” jó 
helyre kerül, és szolgálni fogja a kollégák felada-
tainak ellátását, rajta keresztül vadgazdálkodá-
sunkat.

Rung Áron
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara
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Itt éri el a Hivatásos 
Vadász Eszközbeszerzési 

Program működési 
szabályzatát!

Itt éri el a Hivatásos
Vadász Eszközbeszerzési 

Program pályázati
felhívását!
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Közös ügyünk:
a természeti értékek védelme
HIVATÁSOS VADÁSZOK TOVÁBBKÉPZÉSE A TERMÉSZETVÉDELEM 
ÉS A VADGAZDÁLKODÁS KAPCSOLATÁNAK JEGYÉBEN

A
hivatásos vadászok szakmai tovább-
képzéséhez 2018 óta minden évben 
meghatározunk egy országos jelen-
tőségű vezető témát a vadászka-
mara vadvédelmi és vadgazdál-

kodási bizottsága és oktatási szakbizottsága 
bevonásával. Ezt a kérdéskört valamennyi terü-
leti szervezet által megrendezett továbbképzés 
napirendjébe be kell építeni. Az országos téma 
mellett további legalább egy, helyben nagyobb 
jelentőséggel bíró előadással egészül ki a 
továbbképzés tematikája.

A fent említett két testület elnökével és a hi-
vatásos vadász alelnökkel folytatott egyezte-
tés, illetve a vadászkamara elnökségének dön-
tése alapján, az idén ajánlásként 
megfogalmazott vezető téma: 
„A ragadozófajok jelenlétéből 
eredő konfliktusok kezelése, kü-
lönös tekintettel az illegális mér-
gezések visszaszorítására”.

A megjelölt téma aktualitását 
a természet károsításának az el-
múlt évben történt sajnálatos, 
súlyos mérgezéses esetei adják, 
amelyek megelőzése érdekében dr. Semjén Zsolt, 
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke 
és dr. Jámbor László, a vadászkamara elnöke kö-
zösen nyilatkozatot tett közzé a vadon élő élővi-
lág védelme érdekében. (Ezt a hírlevél márciusi 
számában is közöltük.)

A témát szándékosan fogalmaztuk meg ilyen 
általánosan, mert az ország különböző régiói-
ban a védett, illetve fokozottan védett raga-
dozók jelenléte eltérő konfliktusokat generál. 

Más-más megoldást kell találni például a nagy-
ragadozók által okozott konfliktusoknak és a 
ragadozó madarak mérgezésének megelőzésé-
vel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a területi szervezetek 
könnyebben találjanak megfelelően felkészült 
előadókat a kijelölt téma tárgyalásához, a va-
dászkamara megkereste az Agrárminisztérium 
természetvédelemért felelős helyettes államtit-
kárát, és arra kérte, tegyen javaslatot az előadók 
személyére. Felkérésünknek készséggel tettek 
eleget, és az azóta több megyében lezajlott to-
vábbképzéseken a szaktárca természetmegőr-
zési főosztályának, valamint nemzeti parki és 
tájvédelmi főosztályának kollégái tartottak szín-

vonalas előadásokat a ragadozó-
madár-mérgezésekkel kapcsola-
tos előadások mellett például a 
farkas nagyvadállományokra gya-
korolt hatásairól is. Köszönet ille-
ti az agrártárca vadgazdálkodási 
főosztályát is, amiért a tájegységi 
fővadászok tarthatnak a témában 
előadást, amikor a fenti kollégák 
egyéb hivatali elfoglaltságuk mi-

att nem érnek rá.
Hisszük, hogy a fentiekhez hasonló közös mun-

ka és véleménycsere sokat segíthet abban, hogy 
a természetvédelmi és vadgazdálkodási szakem-
berek közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban 
megértsék: a felszíni ellentéteken túl sokkal több 
a közös cél és érdek.

Rung Áron
vadgazdálkodási főmunkatárs

Országos Magyar Vadászkamara

A közös munka és 
véleménycsere sokat 
segíthet abban, hogy 
a természetvédelmi 
és vadgazdálkodási 

szakemberek közelebb 
kerüljenek egymáshoz

A HIVATÁSOS VADÁSZOK RENDSZERES TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE 
A VADÁSZKAMARA JOGSZABÁLYBAN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELADATA. ENNEK 
A FELADATNAK AZ ÉRDEKKÉPVISELET TERÜLETI SZERVEZETEI ELEGET IS TESZNEK AZÁLTAL, 
HOGY MINDEN ÉVBEN LEGALÁBB EGY TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOT SZERVEZNEK, AMELYEN AZ 
ADOTT MEGYE VALAMENNYI HIVATÁSOS VADÁSZÁNAK KÖTELEZŐ RÉSZT VENNIE.

  S
ZI

G
ET

I E
D

IT


