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A JELENLEG HASZNÁLT VADÁSZJEGY LEVÁLTÁSÁNAK, CSERÉJÉNEK GONDOLATA 2016-BAN 
FOGALMAZÓDOTT MEG ELŐSZÖR. A VÁLTOZTATÁST ELSŐSORBAN A VADÁSZOK KÉNYELMÉNEK 
SZOLGÁLATA (OTTHONI VADÁSZJEGYVÁLTÁS), A VADÁSZJEGY KORSZERŰ ÉS PRAKTIKUS MEGJELENÉSE, 
VALAMINT A NYILVÁNTARTOTT ADATOK PONTOSÍTÁSA INDOKOLTA.

A
munka a vadászkamara elnöksé-
gének döntését követően, 2018-ban 
tudott érdemben megkezdődni a 
belső és külső igények, adottságok 
és lehetőségek feltérképezésével. 

Fontos kiemelni, hogy sokkal mélyebb alapokról 
volt szükséges felépítenünk a projekt különböző 
elemeit, mint ahogy az korábban látszott, így a 
kijelölt út és feladat sokkal távolabbról indult, 
mint hogy a vadászjegy formájának változta-
tását egyik napról a másikra el lehessen intézni. 
Ki lehet jelenteni, hogy a vadászkamara előtt 
ilyen mélységű, összetettségű és sokszereplős 
projekt a Vadgazdálkodási Alap működtetésén 
kívül még nem állt.

JOGI, TECHNIKAI FELTÉTELEK 
MEGALAPOZÁSA
Első lépésként a korábban használt teljes in-
formatikai rendszerünk megújításával kellett 
kezdenünk a terve-
zést annak 

érdekében, 
hogy az új tí-

pusú vadász-
jegy („plasz-

tikkártya”) gyár-
tásának adat- és 

jogtiszta feltételeit 
megteremtsük. Emel-

lett természetesen a 
kor technológiai lehető-

ségeit, a vadásztársada-

lom és a vadászkamara adminisztratív feladata-
it ellátó kollégák elvárásait, munkáját támogató 
ügyviteli programot igyekeztünk kidolgozni, 
melynek csupán a megtervezése is hónapokat 
vett igénybe.

A fejlesztés specifikációjának (igényrendsze-
rének) összeállítása, az informatikai cég (Abes-
se Zrt.) pályázat útján történő kiválasztása és a 
rendszer tervezése 2019-ben indult, az év máso-
dik felében pedig megkezdődhetett a tényleges 
informatikai fejlesztés. Annak érdekében, hogy a 
területi szervezetekre felhasználóbarát módon 
legyen testre szabva az új program, létrejött egy 
munkacsoport, amely az említett folyamatok 
felügyeletéért és az elkészült programrészek 
folyamatos – sok háttértudást és jó megfigye-
lést igénylő, aprólékos – teszteléséért felelt. 
A munkacsoport vadásztársadalomért vállalt 
munkája megkérdőjelezhetetlen, sokszor saját 
szabadidejük terhére, gyakran a hétvégéket sem 
sajnálva álltak a fejlesztő informatikusok és a 
központ rendelkezésére.

A munkacsoport az elmúlt két évben 64 alka-
lommal ülésezett, mintegy 500 oldalnyi műszaki 
dokumentációt készített elő, és közel 300 órányi 
tesztet folytatott le eddig. Tagjai Fodorné Veres 
Katalin, Fazekas Gergely, Kasuba András, Kovács 
István, Pető Zoltán, akik ötleteikkel, javaslataik-
kal segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a kialakí-
tott rendszer minden olyan feltételnek megfe-
leljen, amely az új típusú vadászjegy bevezeté-
sét és használatát megkönnyíti. Segítségükkel 
2020-ban már az új rendszerrel dolgozhatott a 
vadászkamara, és a vadásztársak türelmes köz-
reműködésével kitöltött adategyeztető lap se-
gítségével létrejött egy új, tiszta adatbázis.

A legutóbbi nagyszabású mérföldkő a fejlesz-
tési folyamatokat tekintve az online vadász-
jegy-érvényesítés volt 2021 februárjában, tekin-
tettel arra, hogy a pandémia által okozott nehéz-
ségek miatt felcseréltük az új típusú vadászjegy 
bevezetésének és az online vadászjegy-érvé-
nyesítés kialakításának sorrendjét. Az online 
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vadászjegy-érvényesítés projektszakaszának 
sikeres zárása (11 285 darab online érvényesítés) 
után indulhatott meg a konkrét kártyagyártás 
ütemezése, háttérinformatikai rendszerének ki-
építése, az online érvényesség lekérdezési felü-
letének kialakítása és gyártási technológiájának 
kiválasztása, a fizikai megjelenés tervezése.

AZ ÚJ TÍPUSÚ VADÁSZJEGY 
TERVEZÉSE
A konkrét tervezést megelőzően a vadászka-
mara a Belügyminisztérium és az Országos 
Rendőr-főkapitányság bevonásával arra a kö-
zös álláspontra jutott, hogy szervezetünk a 
gyártási folyamatok és az in-
formatikai háttér vonatkozásá-
ban a BM és az ORFK szoros és 
egyértelmű iránymutatása sze-
rint fog eljárni. Ahogy a jelenlegi 
vadászjegy, úgy annak új típusú 
változata is személyazonosság 
igazolására alkalmas igazol-
vány felmutatásával lesz érvényes.

Az Agrárminisztériummal folytatott egyez-
tetések szerint pedig minden érintett személy-
nek (hatóságoknak és bármely hivatásos és 
sportvadásznak) meg kell tudnia állapítani a 
vadászjegyről, hogy az adott pillanatban fel-
jogosít-e a vadászatra, és ha igen, akkor el kell 
tudnia dönteni, hogy lő-

fegyverrel, sólyommal, íjjal, agárral vagy ezek 
bármely kombinációjában jogosít fel a vadásza-
ti tevékenység folytatására. Ezen információ-
kat minden érintett szervezet közös megálla-
podása szerint a mögöttes informatikai háttér-
nek kell szolgáltatnia.

A VADÁSZJEGY GYÁRTÁSÁNAK 
TECHNIKÁJA
A vadászjegy gyártására a Magyarországon 
található legnagyobb állami megrendeléseket 
lebonyolító, így kellő tapasztalattal rendelkező 
nyomda, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. lett 
kijelölve. Ha kinyitjuk irattartó tárcánkat, akkor 

többek között megtaláljuk ben-
ne a nyomda által gyártott iga-
zolványokat, úgymint személyi, 
jogosítvány, védettségi igazol-
vány stb. Többszörös egyezte-
tés eredményeként a munka-
csoport kiválasztotta a kártya 
anyagát és a megszemélyesí-

tés technológiáját. A PVC-vel a legelterjedtebb 
kártyagyártási alapanyagot választottuk, az 
ofszet nyomtatással pedig az igényesebb di-
zájnelemek megjelenítését tudjuk elérni, míg a 
lézergravírozás alkalmazása a kártya szava-
tosságát és biztonságát növeli.

A VADÁSZJEGY ADATTARTALMA
A kártyára a már érvényben lévő vadászjegy-
szám mellett a megszemélyesítési adatok (név, 
illetve születési név, születési hely és idő, va-
lamint anyja neve) adatok kerülnek, amelyek 
alapján a vadász (a személyi igazolványával 
együtt) minden kétséget kizáróan beazono-
sítható lesz. A kártyán, tekintettel arra, hogy 
minden szereplő egyetértett az érvényesség 
informatikai háttéren nyugvó lekérdezésében, 
nem lesz feltüntetve az érvényességi idő: az 
érvényességet az ellenőrzést végző személy a 
kártyán elhelyezett QR-kód leolvasásával vagy 
a vadászjegyszám megadásával kérdezheti le. 
A lekérdezés online és offline állapotban is le-
hetséges lesz.

A QR-kód okostelefonra van optimalizál-
va, a kódot a legtöbb okostelefon „önma-
gától” felismeri, ezt reprezentálja a cikkben 
megjelenő tesztkártya is, ugyanis ha annak 

QR-kódjára irányítjuk készülékünket, akkor a 
későbbi (jelenleg még teszt) érvényességlekér-
dező felületre navigál minket a vadászkamara 
honlapján. Ezen információkat fogjuk látni ak-
kor is, ha az érvényességet a jövőben a vadász-
jegyszám megadásával kérdezzük le.

A VADÁSZJEGY KÜLLEME
A grafikai tervezés alkalmával hangsúlyos 
szempont volt, hogy a vadászjegy egy igényes 
hivatali okmány stílusát is tükrözze minőségi 
megjelenésével, ugyanakkor kifejezze a kap-
csolatot a természettel és a vadászattal, vala-
mint a vadászok egymás közötti kapcsolatait, 
pontosabban a vadásztársadalomhoz tarto-
zást. Sok elvárásnak próbáltunk megfelelni, 
ezért a tervezést megelőzően több ismert fo-
tóst, filmest, festőművészt, szaksajtót, egyéb 
stratégiai partnert felkerestünk, hogy ötlete-
ikkel vagy akár elkészült képekkel, látványter-
vekkel, leírásokkal segítsék munkánkat, amit 
ezúton is köszönünk.

E vezérelvek alapján a vadászat 
hagyományainak megfele-

lő színvilágot képviselő, 5 
teljesen különböző grafi-

kai megjelenés készült 
el. A variációk közül, 
stílusban, képi meg-
jelenésben, a munka-
csoport minden tagja 
egyöntetűen a most 
bemutatott mellett 
döntött azzal, hogy a 
többi grafikai tervből 
is átemelt elemeket, 
formákat.

Az előlapon a va-
dászkamara logója, a 
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vadászjegy 
és a megsze-
mélyesítési adatok 
között több elemből 
„összemontázsolt”, fantá-
ziaképi világ jelenik meg, ahol a természet 
és a vadgazdálkodás összhangját hivatott tük-
rözni az erdő, a víztükör és a bőgő gímszarvas-
bika. A háttérben hazánk térképe látható, amely 
a vadászjegy területi hatályán 
kívül a közel 68 ezer magyar va-
dászt és az érdekeiket képviselő 
19 területi szervezetet is szim-
bolizálja.

A grafikai tervezés során kér-
tük, hogy hátlapján a vadász-
jegy – a QR-kód, a hologram és 
a jogi szövegezés mellett – a 
vadászat és vadásztársadalom 
hazai hagyományait tisztelő, a vadászok közös-
ségéhez tartozást kifejező grafikai elemeket is 
tartalmazzon. Így a kutyás vadászat, a kürtölés 
és a fácán képében az apróvad is hangsúlyos 
szerepet kapott.

ÉRVÉNYESSÉG, ÁTVÉTEL
Az elkészült és megszemélyesített vadászje-
gyeket a vadászkamara területi szervezetei 
fogják megkapni. A 2022/2023. vadászati évre 
szóló érvényesítés alkalmával lesz lehetősége 

a vadászoknak átvenni személyes vagy 
online vadászjegy váltás esetében, 
akár postai úton. Fontos információ, 

hogy az új típusú vadászjegyért külön 
díjat nem kell téríteni, tehát a vadászka-

mara díjmentesen cseréli le a vadászjegyeket. 
Ugyanakkor az is kiemelendő, hogy a vadászje-
gyet továbbra is minden vadászati évre érvé-
nyesíteni kell a jövőben is, amit a területi szer-
vezeteknél személyesen vagy az online érvé-
nyesítéssel otthonról tehetünk meg.

Tisztelt vadásztársak! Tisztában vagyunk 
azzal, hogy kívülről szemlélve a fizikai kár-
tyára a bejelentése óta sokat kellett várni. 

Ugyanakkor az elmúlt időszak 
munkája során a vadászkamara 
elsősorban azt tartotta szem 
előtt, hogy a vadászjegy és in-
formatikai háttere megfeleljen 
az adatvédelmi és jogi kihívá-
soknak. Emellett ugyanolyan 
fontos szempont, hogy a teljes 
vadásztársadalom, az ellenőr-
ző szervek és minden egyéb 

érintett igényeit a jogi kereteknek és ésszerű-
ségnek megfelelően kiszolgálja.

Higgyék el, szemernyit sem volt egyszerű 
feladat!

Bajdik Péter főtitkár
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yár derekán a vadászkamara or  -
szágos küldöttközgyűlése megha-
tározta a Vadgazdálkodási Alapba 
helyezendő összeg mértékét, 
melyet a döntéshozó testület 

500 millió forintban határozott meg. Ezzel a 
lépéssel a vadászkamara továbbra is korábbi 
céljai szolgálatában szeretne eljárni, azaz a 

vadgazdálkodás fejlesztésének támogatási 
rendszerét működteti, vagyis elősegíti a vadá-
szatra jogosultak pénzügyi forráshoz való 
hozzájutását a vadállomány és a vadgazdál-
kodás fejlesztése érdekében.

A korábbi támogatási években összesen 
1593 millió forint fejlesztési forrást biztosí-
tott a vadászkamara a Vadgazdálkodási Alapon 

Meg jelent 
a Vadgazdálkodási 
Alap pályázati 
felhívása
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keresztül, melyet a vadászati engedélyekből 
származó bevétel koronavírus-járvány okozta 
csökkenése ellenére is kiegészít a fentiekben 
szereplő, 500 millió forintos forrással. Ezzel 
a lépéssel át fogjuk lépni a 2 milliárd forint 
vadászkamarai támogatási összeget, illetve 
a vadászatra jogosultak önerejével együtt a 
3 milliárd forintos összeget, melynek minden 
fillérje vadgazdálkodási célú fejlesztésre fordí-
tódott, fordítódik. Biztatjuk a vadászatra jogo-

sultakat, hogy pályázzanak a fejlesztési célok-
ra, célterületekre, és valósítsák meg azokat.

A vadászkamara vadvédelmi és vadgazdálko-
dási bizottságának javaslata alapján elfogadott 
pályázati felhívás struktúrájában és fő céljaiban 
– az eddigi sikeres működés és pozitív visszajel-
zések fényében – változatlan, ugyanakkor né-
hány célterület esetében kisebb pontosítások 
mellett bővítettük a lehetőségeket, valamint 
még inkább igyekeztünk kiemelni és előtérbe 

helyezni a legnagyobb hozadékkal rendelkező 
élőhelyfejlesztést és a vadászterületek vízellá-
tását támogató pályázatokat. A változtatások 
egyértelműen a pályázati kedv fenntartását, 
a megvalósíthatóságot és az elszámolás egy-
szerűsítését szolgálják a Vadgazdálkodási Alap 
céljainak és alapelveinek tiszteletben tartása 
mellett. Ezúton is köszönjük a területi szerve-
zeteknél dolgozó kollégák, a területi vadvédel-
mi és vadgazdálkodási bizottságok, a központi 

szakbizottságok, valamint a tájegységi fővadá-
szok véleményező és javaslattevő munkáját.

A következőkben célterületenként haladva 
mutatjuk be a pályázati rendszer fontosabb vál-
tozásait.

A 2/1. „Fás szárú fajokból álló szegélyek, 
gyümölcsös fasorok kialakítása, rágóerdő te-
lepítése, csenderesek, vadbúvók kialakítása” 
című célterület keretében a gyümölcsfák ülte-
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tésénél a korábbi pályázatokban meghatáro-
zott, hektáronként elszámolható legmagasabb 
összeg nehezen volt értelmezhető, így megha-
tároztuk az egy telepített fára jutó elszámolha-
tó összeget.

A 2/2. „Táplálkozó- és búvóhelyek kialakí-
tása szántóföldi kultúrák vetésével” célterü-
let esetében történt talán a legjelentősebb vál-
toztatás. Ezek közül is a legfontosabb, hogy a 
továbbiakban a célterület nem zárja ki a nagy-
vadgazdálkodást szolgáló élőhelyfejleszté-
seket. További pozitív változás, hogy az elszá-
molható támogatási összeg 1 millió forintról 1,5 
millió forintra emelkedett, valamint megha-
tároztuk a pályázatba bevonható legnagyobb 
táblaméretet. A tapasztalatok alapján kikötöt-
tük, hogy az alkalmazható növények alfajai és 
fajtái nem számítanak különböző kultúrának, 
így a csak ezekből álló keverék nem fogadható 
el vegyes kultúrának. Az országszerte jelentke-
ző súlyos gyomosodási problémák miatt – bár 
a költségei továbbra sem támogathatók – kive-
zettük a vegyszeres növényvédelem tilalmát.

A 2/4. „Vadászterület vízellátását javító 
beavatkozás” célterület kapcsán új támogat-
ható elem a vízvisszatartó műtárgyak létesí-
tése meglévő patakmedrekben, csatornákban, 
árkokban. A fejlesztés elvi lehetősége eddig is 
adott volt a jogosultak részére, ugyanakkor né-
hány megvalósult példa alapján külön nevesít-
ve kívánjuk felhívni a jogosultak figyelmét erre 
a támogatható elemre. Az ilyen jellegű fejlesz-
tések esetén külön ki kell emelni, hogy a szük-
séges vízjogi engedélyek megszerzése a pályá-
zó felelőssége.

A 2/5. „Ragadozógyérítés, csapdapark fej-
lesztése” című célterületben eltöröltük a csap-
dák elsütését jelző eszközök beszerzésének 
felső értékhatárát, tekintettel az eszközökkel 
kapcsolatos jó gyakorlati tapasztalatokra és 
népszerűségükre. Bővülnek továbbá a kotoré-
kozás lehetőségei is, az eddigi 3-ról 5-re emel-
kedik a 4000 hektáros vadászterület-méretig 
elszámolható kotorékozási napok száma, to-
vábbá a kotorékozás költsége megbízási díj-
ként is elszámolható. Az ellenőrizhetőség ér-

dekében ugyanakkor a pályázónak előzetesen 
be kell jelentenie a tervezett kotorékozási na-
pokat a vadászkamara illetékes területi szerve-
zeténél.

A 2/7. „Apróvad- és őzetetők vásárlása és 
elkészítése” célterületet teljes egészében 
töröltük, mivel jelentős forrást vont el az ér-
tékesebb célterületektől, ugyanakkor az ellen-
őrzések során komoly minőségi és alkalma-
zási kritikák fogalmazódtak meg a beszerzett 
eszközökkel szemben. Mindemellett ezeket az 
alapvetően sem költséges és sokkal inkább a 
vadászterületek alapvető felszereléséhez tar-
tozó beruházásokat nem szükséges a további-
akban a Vadgazdálkodási Alapból támogatni.

A 2/3. „Termesztett növényféleségek di-
verzifikálása évelő zöldtakarmány-keverékek 
telepítésével” és a 2/6. „Fácán és fogoly állo-
mányával való gazdálkodás fejlesztése” című 
célterületek lényegében változatlanok marad-
nak az előző kiírásokhoz képest.

A pályázatokat, az előző években megszokott 
rendhez hasonlóan, 2021-ben is október 1-jétől 
október 31-éig lehet benyújtani az erre a célra 
létrehozott online pályázati rendszeren ke-
resztül, amelyhez a korábbi évek regisztrációi 
továbbra is érvényesek. A pályázatok kétszin-
tű bírálata és a pontrendszer szerinti rangso-
rolása 2022. január 31-éig történik meg, ezt 
követően februárban kötjük meg a nyertes pá-
lyázókkal a támogatási szerződéseket, majd a 
megvalósítási év első hónapjában, márciusban 
a szerződött vadászatra jogosultak meg is 
kapják az elnyert támogatási összegeket.

A Vadgazdálkodási Alap pályázati felhívását 
és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat a va-
dászkamara hivatalos honlapján találhatják 
meg, amelyet közvetlenül elérhetnek a mellé-
kelt QR-kód segítségével is.

Bízunk benne, hogy a pandémiás helyzet el-
lenére minél több vadászatra jogosult pályázik 
forrásra; kérjük, kérdés vagy bizonytalanság 
esetén keressék bizalommal a területi szer-
vezet titkárát vagy a pályázati felhívásban 
megjelölt központi kollégákat!

Bajdik Péter főtitkár
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– Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a kör-
nyezeti nevelés terén?

– Veszprém megye mindig is élen járt az ifjú-
ságnevelési programok szervezésében. Évti-
zedekkel ezelőtt úgy kezdtük, hogy az általunk 
felkért vadászok a tanintézményekben  ismeret-
terjesztő előadásokat tartottak, beszámoltak az 
erdőn szerzett élményeikről, tapasztalataikról, 
így hozva közelebb a természethez a nebulókat. 
A megye vadgazdálkodói felhívásunkra gyere-

keket vittek ki a vadászterületre, és bemutatták 
az ott folyó munkát. Mindez hatalmas élményt 
jelentett számukra. Ezzel párhuzamosan az 
országban az elsők között létesítettünk állan-
dó vadászati kiállítást Bakonybélben, mely ma 
is nagyon népszerű a turisták körében. Ezt két 
újabb, állandó vadászati témájú tárlat létreho-
zása követte Sümegen a püspöki palotában, majd 
Várpalotán a Thury-várban. Öt éve megszakítás 
nélkül szervezzük a vadász- és gyereknapot 

Jövonk kulcsa:
az utánpótlás

 OKTÓBERBEN VESZPRÉM MEGYÉBE LÁTOGATUNK 
EL, PAP GYULÁVAL, AZ ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI 
SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉVEL BESZÉLGETÜNK 
A KAMARAI SZÉKHÁZ FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS AZ 
OKTATÓKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KAPCSÁN.

Várpalotán, melynek látogatottsága rendre re-
kordokat dönt, emellett évek óta nagy sikerrel 
működtetjük gyermektáborainkat is. Az ifjúság-
nevelést mindig szívügyemnek 
tekintettem, így ezek az alapok 
közel 20 éves múltra tekintenek 
vissza, és a vadászkamara ifjúsá-
gi programja bizonyos mértékben 
megyénk tapasztalataira épül. 
Továbbra is élenjárók szeretnénk 
maradni az ifjúsági kérdésekben, 
ezért folyamatosan kutatjuk a 
további lehetőségeket arra, hogy 
a jövő letéteményeseit, a fiatalokat magunk 
köré gyűjthessük. Ennek érdekében együttmű-
ködési megállapodást kötöttünk a Pápai Tanke-
rületi Központ vezetésével, és velük kooperálva 
egyre több, a gyermekekhez köthető rendezvé-
nyünk van.

– A kamara székháza a közelmúltban felújí-
tással egybekötött bővítésen esett át…

– 20 éve működünk a jelenlegi székházunkban, 
így időszerűvé váltak a felújítási munkálatok, 
emellett az épületben folytatott tevékenysé-
günket oktató jellegű szerepkörrel is szerettük 
volna kibővíteni. Erre az épület adottságai lehe-
tőséget nyújtottak, így az olyan, eddig kihasz-
nálatlan helyiségeket – mint például az alag-

sori garázs vagy a felette elhelyezkedő nyitott 
terasz – felújítással, átalakítással a székház 
hasznos területébe integráltuk, és itt alakítottuk 

ki az előadótermet, illetve a kiál-
lítóteret. A beruházást a tavalyi 
évben kezdtük meg, a munkála-
tok nagyja év végére be is feje-
ződött, és jelenleg a belső terek 
kialakítása még folyamatban 
van. A székház teljes felújítása, 
valamint az oktatóközpont létre-
hozása részben a vadászkamara 
pénzügyi segítségével – 25 millió 

forint vissza nem térítendő támogatással – és 15 
millió forint önrésszel valósult meg.

– A székház újonnan kialakított bemutatóte-
rében mit láthatnak az érdeklődők?

– Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. támo-
gatásával egy magyarországi vadfajokat be-
mutató teljes preparátumgyűjteményt hoztunk 
létre. Ez a látványos kiállítási anyag immár a 
második helyen tekinthető meg a megyében, 
9 hónapon át Herenden láthatták az érdeklő-
dők, jelenleg pedig a pápai Esterházy-kastély 
patinás épületegyüttesében nézhető meg. E 
gyűjtemény egyes elemei később majd átke-
rülnek az oktatóközpontunkba. Létrehoztunk 
egy kisebb trófeakiállítást is, de leszögezem, 

„Folyamatosan 
kutatjuk a további 

lehetőségeket arra, hogy 
a jövő letéteményeseit, 

a fiatalokat magunk köré 
gyűjthessük”
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a hangsúlyt nem a trófeákra helyezzük. Célunk 
az, hogy a természettől eltávolodott embere-
ket globálisan hozzuk közelebb a natúrához és 
a szűkebb környezetükhöz. Mi ehhez az olyan 
alapinformációkat szeretnénk közvetíteni a 
nem vadászó nagyközönség számára, mint pél-
dául milyen vaddal találkozhatnak hazai viszo-
nyok között, azok milyen élőhelyeken élnek, és 
mi a jelentősége a velük való gazdálkodásnak 
napjainkban. Emellett bemutatjuk a vadászati 
hagyományainkat, és a látogatók betekintést 
nyerhetnek a vadászati kultúránkba is. Nem 
csupán a laikusokat várjuk, ezért kialakítunk 
egy kisebb szakmai könyvtárat is, de annak a 
lehetőségét is szeretnénk megteremteni, hogy 

a szakma képviselői kötetlen konzultációk kere-
tében, kisebb csoportokban szakmai találkozó-
kon vehessenek részt. Maga a teljes bővítmény 
egy 100 négyzetméter alapterületű teret jelent, 
az oktatótermünk pedig 80 négyzetméteres, 
így összességében egy 180 négyzetméteres 
terület szolgálja az oktatási, illetve a prezen-
tációs célokat. Mindezek mellett az épületben 
természetesen továbbra is zavartalanul műkö-
dik a vadászkamara apparátusa, és a szokásos 

adminisztratív feladatokon túl itt zajlanak a 
pszichológiai, illetve a vadászvizsgák is. Hosszú 
távú elképzeléseink között szerepel az, hogy az 
egyik kamarai helyiségben kihelyezett trófeabí-
ráló-termet hozzunk létre. Ennek első lépéseit 
a kormányhivatal felé már megtettük, és mivel 
pozitív választ kaptunk, jelenleg is folynak az 
egyeztetések.

– Az oktatási célok milyen humán erőforrás-
sal valósulnak meg?

– A kamarai struktúra felállításakor – az alap-
szabály ugyan nem írja elő, de – létrehoztunk egy 
kulturális és hagyományőrző szakbiztosságot. 
Ennek a bizottságnak a tagjai szervezik a szemlé-
letformálással, ismeretterjesztéssel kapcsola-

tos programokat, a mi feladatunk pedig az, hogy 
minden szempontból megteremtsük az ehhez 
szükséges feltételeket. Szakbizottságaink gyak-
ran külsős szakembereket is felkérnek egy-egy 
projekt lebonyolítása érdekében. Az oktatóköz-
pontban lehetőség lesz arra is, hogy a gyermek-
csoportok szakmai tárlatvezetés kíséretében 
tekinthessék meg a látnivalókat, de a környék-
beli iskolák már kifejezték abbéli szándékukat is, 
hogy szeptembertől kihelyezett környezetisme-

reti órák keretében látogassák az intézményün-
ket. Ez többezres látogatottságot jelent évente, 
tehát a program – amellett, hogy hatékony mód-
ja az ismeretterjesztésnek – a szemléletformá-
lásnak is kiváló eszköze, miáltal a vadászok tár-
sadalmi megítélése javítható. Mindezek mellett 
arról se feledkezzünk meg, hogy a fiatalokat ily 
módon orientáljuk is a pályaválasztásban, mert 
általunk megismerkedhetnek a természetközeli 
szakmákkal, hiszen közülük kerülnek majd a ki a 
jövő vadászai, erdészei.

– Mikortól lesz látogatható a központ?
– A világkiállítás programsorozatának befeje-

zése után nyílik meg az oktatótér, novemberre 
tervezzük az ünnepélyes megnyitót.

– Milyen terveik vannak?
– A városközpontban elhelyezkedő épület to-

vábbi lehetőségeket rejt magában. Terveink sze-
rint egy úgynevezett „erdei tanösvényt” hozunk 
létre a város szívében. A kamara belső udvarát 
nyitottá tesszük az érdeklődők számára, akik 
– éjjel kivilágítjuk, így megfelelő biztonsági in-
tézkedések mellett – a nap bármely szakában 
megtekinthetik az ott elhelyezett, a vadászat-
tal kapcsolatos installációkkal, eszközöket, 

vadgazdálkodási berendezéseket. Bemutatjuk 
majd a különféle hazai vadfajokat, valamint az 
erdészeti fafajokat is, de a látogatók a vadászok, 
erdészek által végzett munkákról is információ-
kat szerezhetnek. Az eligazodást irányító-, illet-
ve ismeretterjesztő táblák segítik majd. A ter-
mészetvédelem jegyében pedig madárodúkat, 
etetőket és itatókat helyezünk ki. Az ehhez szük-
séges forrás a rendelkezésünkre áll, a nyertes 
pályázatunk mellé a megfelelő összegű önerőt is 
biztosítani tudjuk, ezért ezt az országban egye-
dülálló, különleges projektet még ebben az év-
ben szeretnénk befejezni. Célunk továbbá, hogy 
az egész egységet, amit létrehoztunk, üteme-
sen, hatékonyan, szervezetten tudjuk működtet-

ni. Terveink között szerepel egy megállapodás 
megkötése a Veszprém Megyei Tankerületi Köz-
ponttal is, erre az érintettek nyitottak. Amennyi-
ben ez megvalósul, az elkövetkezendő években 
tízezres gyermeklétszámmal is számolhatunk. 
Az ifjúsági nevelés egyik nagyon fontos külde-
tése a vadásztársadalomnak, hiszen utánpótlás 
nélkül jövő sincs.

Vízi Edit
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Nemzetközi
vizsla-foverseny
– beharangozó
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1. Nagyalföldi-Vadász Pajti RSZMV Kan Tauber István

2. Csipkéskúti Czókmók RSZMV Kan Ladányi Zoltán

3. Magasparti Rutinos Kalóz RSZMV Kan Farkas László Imre

4. Nádberki Vadász Bojtár RSZMV Kan Hári Csaba

5. Nádberki Vadász Apor RSZMV Kan Kasza József

6. Tenkesvölgyi Cserkelő Angyal RSZMV Szuka Tóth Tamás

7. Dolgos-Nimród Császár DSZMV Kan Nagy Roland

8. Dunaegyházi Vadász Gubanc DSZNV Kan Stein Krisztián

9. Tenkesvölgyi Cserkelő Avar RSZMV Kan Döcsakovszky Péter

10. Micskei Zefír RSZNV Kan Fábián Péter

11. Sárvízmenti Vadász Csege RSZMV Kan Bíró Tamás

12. Malomközi Ilex RSZNV Kan dr. Horváth Éva

13. Zörög Tetői Arnold DSZNV Kan dr. Visegrády Zoltán

14. Zöldmáli Káosz DSZMV Kan dr. Kiss Róbert

A NEMZETKÖZI FŐVERSENYRE INDULÁSI JOGOT ELNYERT KUTYÁK ÉS VEZETŐIK

VISSZALÉPÉS ESETÉN AZ ALÁBBI KUTYÁK ÉS VEZETŐIK KAPNAK ESÉLYT A VERSENYEN

A
z „Egy a Természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás évszá-
mára utalva, a nemzetközi főver-
seny 21 vizsla és vezetője részvé-
telével zajlik október 8–10. között 

a VADEX Zrt. Soponyai Ökoturisztikai Központ 
környezetében és vadászterületén. Az előzetes 
nemzetközi visszaigazolások alapján hazánkon 
kívül öt ország (Ausztria, Csehország, Lengyel-
ország, Románia és Szlovákia) 2-2 versenyzőt 
és egy-egy bírót delegál a versenyre. Így hazánk 
– az augusztus hónapban megrendezett válo-
gatón kialakult sorrend alapján – 11 verseny-
zővel nevezhet a megmérettetésre.

A vadászkamara hat évvel ezelőtt vállalta fel 
a vizslás vadászok megkeresésére az 1971-ben 
életre hívott, majd éveken át a MAVOSZ szerve-
zésében megrendezett vizsla-főverseny újbóli 
megszervezését. Szervezetünk kifejezett célja 

az volt, hogy a vizslás vadászok között egy-
kor legnépszerűbb és legrangosabb verseny a 
rendezvénysorozat szakmai programjai között 
szintén nemzetközi környezetben legyen lebo-
nyolítva.

A vadászkamara nyílt felhívására több 
mint 30 vizsla és vezetője jelezte részvéte-
li szándékát és küldte meg jelentkezését a 
szervezőknek, akik az előzetesen kiírt felté-
telrendszer alapján 18 páros részére biztosí-
tottak lehetőséget arra, hogy egy – a MEOESZ 
mindenesvizsla-versenyének szabályzatára 
épülő – válogatón megmérettessék magukat, 
és eldőljön, hogy kik tudnak versenyezni, illet-
ve tartalékként az esetleg visszalépő verseny-
zők helyett indulási jogot kapnak az októberi 
nemzetközi versenyen.

Országos Magyar Vadászkamara
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