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140 éves
az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet

A NÁDASDLADÁNYI NÁDASDY-KASTÉLYBAN GYÜLEKEZTEK SZEPTEMBER 3-ÁN 
DÉLUTÁN A VADÁSZATI ÉRDEKKÉPVISELETEK, VALAMINT AZ ÁLLAMI ÉS 
TÁRSADALMI SZERVEZTEK KÉPVISELŐI, HOGY MÉLTÓKÉPPEN MEGÜNNEPELJÉK 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET MEGALAKULÁSÁNAK 140. 
ÉVFORDULÓJÁT.

A
védegylet első elnökének, gróf 
Nádasdy Ferencnek egykori birtokát 
a közelmúltban teljesen felújították, 
és csodálatos, eredeti pompá-
jában reprezentatív helyszíne volt a 

megemlékezésnek.
A Vadászkamara Kürtegyüttes szignáljai után 

az esemény a nemzeti Himnusszal kezdődött, 
majd dr. Kun Edit műsorvezető köszöntette az 

ünnepség résztvevőit. József Attila A csodaszar-
vas című versének Trokán Péter Jászai Mari-dí-
jas színművész által való előadását követően az 
ünnepi beszédek következtek, amelyek között a 
Princess hegedűtrió lépett fel színvonalas előa-
dásával.

Az ünnepi beszédek sorát dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, a védegylet elnöke nyi-
totta meg. Előadásában hangsúlyozta: fenntart-
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ható vadászat nélkül nincs természetgazdálko-
dás, sem erdőgazdálkodás, sem mezőgazdaság, 
sem vadgazdálkodás. Kifejtette: a vadászati 
világkiállítás fő üzenete a magyar vadászati ha-
gyományok bemutatása mellett a fenntartható 
vadászat legitimitásának bizonyítása. Úgy fogal-
mazott: amennyiben a világkiállításon Magyar-
ország észérvekkel alátámasztva bemutatja a 
vadászat létjogosultságát és szükségességét a 
gasztronómiától kezdve a kultúráig bezárólag, 
akkor hazánkból kiindulva az egész világon meg-
kísérelhetik mindezt bizonyítani. A miniszterel-
nök-helyettes beszélt a védegy-
let elmúlt tíz évéről is, amelynek 
kezdetén – elnökké választásakor 
– két célt tűzött ki maga elé az ér-
dekképviselet: a fegyvertörvény 
és a vadgazdálkodási törvény 
módosítását oly módon, hogy a 
jogszabályok megfeleljenek a 21. 
századi igényeknek és a társa-
dalmi elvárásoknak. Mindkét célt 
sikerült elérni (az utóbbi törvény-
nyel kapcsolatban leszögezte azt 
is, hogy az ma a világ legjobb vadászati törvé-
nye). Ezeken kívül az ágazathoz kapcsolódó sok 
más egyéb kérdésben is jelentős eredményeket 
könyvelhetett el a vadászati érdekképviselet. 
Ma, 140 év elteltével is ki lehet jelenteni: igaz, 
hogy az évtizedek során a vadászat társadalmi, 
gazdasági, környezeti, természeti körülményei 
folyamatosan változtak, de vadászati kultúránk 
és a vadászati hagyományok megőrzése mellett 
mindig sikerült a magyar vadgazdálkodást és va-
dászatot a világ élvonalában tartani.

Dr. Kovács Zoltán, az „Egy a Természettel” Va-
dászati és Természeti Világkiállítás kormánybiz-
tosa úgy fogalmazott: amikor 140 évvel ezelőtt 
gróf Nádasdy Ferenc létrehozta a védegyletet, 
maga sem gondolta volna, milyen tartós és fontos 
civil szervezetet hív életre. A védegylet sohasem 
volt politikai szervezet, ugyanakkor képes volt 
megőrizni a hagyományokat akkor is, amikor poli-
tikailag nem volt egyetértés egy adott kérdésben 
– fűzte hozzá. A világkiállításról elmondta: met-
szetet mutat be a vadászatról, amelynek gyökerei 
nem 140 évre, hanem ennél sokkal messzebbre 

nyúlnak vissza, egészen a ma-
gyarság eredetéig. A nemzetközi 
esemény missziót teljesít, mert 
a 21. század elején a vadászat 
mint tevékenység folyamatosan 
támadásoknak van kitéve, ame-
lyek során a természetvédelem 
és környezetvédelem ürügyén az 
embert akarják kitiltani a termé-
szetből. A vadászok ezzel szem-
ben az emberi felelősség felől 
közelítik meg a kérdést, az „Egy a 

természettel” szlogen is erre utal – tette hozzá. 
Dr. Kovács Zoltán jelezte, hogy a rendezvényen 
állatvédők, környezetvédők és civil szervezetek 
is képviseltetik magukat, és értelmes párbeszé-
det fognak folytatni. Arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a vadászok az utolsó pillanatban vannak 
érveik hangsúlyozásával, kifejtésével, mivel „öt 
éven belül megpróbálják eltakarítani a vadásztár-
sadalmat a Föld színéről, mert Nyugat-Európá-
ban nincs helye tradíciónak, kultúrának, szakmai 
szempontoknak sem”.

Az évtizedek során 
a vadászat társadalmi, 
gazdasági, környezeti, 

természeti körülményei 
folyamatosan változtak, 

de mindig sikerült a 
magyar vadgazdálkodást 

és vadászatot a világ 
élvonalában tartani A megjelenteket Zambó Péter, az Agrárminisz-

térium erdőkért felelős államtitkára is köszöntöt-
te. Beszédében hangsúlyozta, hogy a védegylet 
az elmúlt tíz évben olyan törvénymódosításokat 
javasolt, amelyek garantálják a vadgazdálkodás 
fenntarthatóságát, az élőhelyek ökológiai értéké-
nek megőrzését, emellett a magyar vadgazdálko-
dást nemzetközi szinten is még eredményesebbé 
teszik. Hozzátette: a törvénymódosítások során 
az agrártárca stratégiai partnerként tekintett 
a szervezetre, ezt jelzi a 2012-ben aláírt, majd 
2014-ben és 2019-ben megújított – jelenleg is 
érvényes – együttműködési megállapodás. Kö-
szöntőjében az államtitkár méltatta a védegylet 
elmúlt 140 évben elért eredményeit és kiemelke-
dő szerepét. Emlékeztetett arra, hogy alapítása-
kor a vadászati szervezet a törvények végrehaj-
tásának ellenőrzését, a vadorzás megfékezését, 
a vadfajok honosítását és a veszélyeztetett fajok 
védelmét tűzte ki céljául. Zambó Péter elmondta: 
a védegylet működésének hatására a 19. század 
utolsó harmadát a magyar vadászat aranykorá-
nak tekinthetjük. Hozzátette: a vadászati törvé-
nyek megalkotása, a vadvédelmi intézkedések 
foganatosítása, az újabb vadaskertek létreho-
zása, a vadhonosítás és a vadászati egyesületek 
létrejötte mind hozzájárultak a vadállomány nö-
vekedéséhez.

A védegylet az évforduló alkalmából – a vadá-
szati világkiállításhoz is kapcsolódóan – könyv-
ben foglalta össze a magyar vadászati szer-
vezetek történetét. A könyvet a rendezvényen 
dr. Székely László, a védegyletnek korábbi és a kö-
tet szerkesztőbizottságának elnöke mutatta be. 

A szerzők a magyarok és a vadászat kapcsolat-
rendszerében a szervezetek múltbéli gyökereit is 
keresték, így végigtekintenek a magyar vadászat 
történetén, és ismertetik a szervezetek – köztük 
a védegylet – életének meghatározó fejezeteit. 
A kötet a vadászati jog fejlődését, átalakulását is 
nyomon követi. A 314 oldalas, gazdagon illuszt-
rált könyvben egy 84 oldalas galéria is látható, 
amelyben a hivatkozott személyekről, esemé-
nyekről, vadászati emlékekről talál képeket, fotó-
kat az olvasó. A könyv a védegylet központjában, 
valamint megyei (területi) szervezetinél elérhető.

Az emlékülésen kitüntetések átadására is sor 
került. Stílszerűen három vadásztársaság képvi-
selője vehette át a védegylet által a vadászatra 
jogosultak tevékenységének elismerésére létre-
hozott kitüntetést, a gróf Nádasdy Ferenc nevét 
viselő emlékplakettet: a Ceglédi Széchenyi Zsig-
mond Vadásztársaság, a Hortobágyi Földtulaj-
donosi Vadásztársaság (korábban Hortobágyi 
Lúdtenyésztő Vadásztársaság) és a Boldva és 
Környéke Vadásztársaság.

Az ünnepség befejezése előtt dr. Virág Zsolt, a 
Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprog-
ram miniszteri biztosa és Glázer Tamás, a Nemze-
ti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója köszöntötte az ünneplőket, és 
bemutatta a felújított kastélyt. A megemlékezés 
a Vadászkamara Kürtegyüttes előadásában meg-
szólaló Vadászhimnusszal zárult.

A védegylet honlapján teljes egészében meg-
tekinthetők az emlékülésen elhangzott beszédek.

MTI / Országos Magyar Vadászati Védegylet

A Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett kitüntetettjei és a védegylet vezetői – balról: 
Tóth Bálint, a Boldva és Környéke Vt. elnöke, Pechtol János, a védegylet ügyvezető elnöke, Földi Pál, a Ceglédi Széchenyi 

Zsigmond Vt. elnöke, Semjén Zsolt, a védegylet elnöke és Varga Ferenc, a Hortobágyi Földtulajdonosi Vt. elnöke
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Semjén Zsolt, a védegylet 
elnöke ünnepi beszéde közben
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Vadászven-
dég/bérvadász 

bejelentkezése a 
vadászatra jogo-

sulthoz, vadá-
szatszervezőhöz

VADÁSZKAMARA ONLINE 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

WEBOLDAL MEGNYITÁSA

JÓVÁHAGYOTT, ELUTASÍTOTT 
ÉS FÜGGŐ KÉRELMEK 

MEGTEKINTÉSE

Hiánypótlás 
elvégzése, 

ismételt 
beküldés

Külföldi 
vadászati 

engedélyek 
ügytípus 

kiválasztása

Szervezet 
(vadászatra 

jogosult, 
vadászatszervező) 
regisztrálása/első 

alkalommal/

Kérelmek 
összeállítása, 

biztosítás 
választása, 

dokumentumok 
csatolása

Automatikus 
számla 
kiállítás, 
küldés 

e-mailben

BEJELENTKEZÉS KÖZPONTI 
AZONOSÍTÁSI ÜGYNÖK 

HASZNÁLATÁVAL

Vadászati 
engedély 
kérelmek 
csoportos 
beküldése

Fizetés banki 
átutalással 

vagy 
SimplePay 

használatával

Kérelem 
bírálat

SZEMÉLYES 
ÁTVÉTEL/

POSTAI 
KIKÜLDÉS

Online vadászati 
engedélyek
A VADÁSZKAMARA ÚJABB SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÍTI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZERÉT, UGYANIS A JÖVŐBEN 
A KÜLFÖLDI VADÁSZATI ENGEDÉLYEK IRÁNTI KÉRELMEKET 
A TERÜLETI SZERVEZETEKHEZ ONLINE KÜLDHETIK BE 
A VADÁSZATSZERVEZŐ IRODÁK ÉS VADÁSZATRA JOGOSULTAK.

A
z online vadászjegyváltás lehe-
tőségének megteremtésével nem 
fejeződött be a vadászkamara 
ügyfélközpontú informatikai prog-
ramjainak fejlesztése: a „projekt” 

következő fontos lépcsője 2021-ben a vadá-
szati engedélyek ügyintézési folyamatainak 
egyszerűsítése, az ügyfelek és adminisztrá-

torok közötti kommunikáció és információá-
ramlás megkönnyítése, gyorsítása. A vadász-
kamara az informatikai projekt előzetes 
ütemezésének elkészítése során az egyik 
legfontosabb mérföldkőként jelölte meg ezt 
a fejlesztést, ugyanakkor fontos megemlí-
teni, hogy ez nem csak „belső” elhatározás és 
szándék kérdése. A vadászkamarának mint 
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köztestületnek az elektronikus ügyintézés 
lehetőségének biztosítására törvényi kötele-
zettsége van hatósági eljárásai során.

Így a vadászjegyek kiadása mellett a vadá-
szati engedélyek kiállítását is ilyen szempontok 
szerint kellett végiggondolni. A szervezetnek 
és az általa megbízott informatikai cégnek a 
fejlesztés során nem csupán az ügyfélközpon-
tú megoldásokat kellett megtalálnia, hanem a 
Belügyminisztériummal (BM) és a kormányzati 
informatikai cég, a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. (NISZ) munkatársainak bevo-
násával és bizonyos esetekben számunkra ke-
vésbé praktikus és kényelmetlen megkötéseivel 
kellett kialakítani a felületet.

Eme hatósági ügykörök az elektronikus ügy-
intézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény és annak végre-
hajtási szabályai által technikailag körülhatá-
roltak, ezért sok szigorú kritériumnak kellett 
megfelelni a rendszer kiépítése során. Hosszas 
egyeztetéseket követően sikerült arra a közös 
álláspontra jutnunk az illetékes minisztérium-
mal, hogy elegendő úgynevezett „laza” integrá-
cióval megvalósítani a projektet.

Ez technikailag azt jelenti, hogy nem az Ügy-
félkapu hivatali portálján keresztül kell vadá-
szati ügyeinket intézni, hanem a vadászkama-
ra által fejlesztett informatikai környezetben. 
Vagyis a vadászjegy online érvényesítése al-
kalmával használt meglévő felületünk funkci-
óit bővítjük ki, nem pedig a kormányzati portál 
ügyintézői felületébe olvasztják be a kérelmek 
online beküldésének ügykörét. Így az újonnan 
kialakított online ügyfélszolgálati rendszert, 

a magyarország.hu azonosítási rendszerével 
összekapcsoltan, úgynevezett KAÜ (Közpon-
ti Azonosítási Ügynök) – közismertebb nevén 
Ügyfélkapu – azonosítás során lehetséges majd 
használni. A képviseleti jogosultság ellenőrzé-
se szintén az ügyfélkapuval összekapcsolt kor-
mányzati rendszeren keresztül a (Jogosultság-
kezelő Ügynök – JKÜ) rendszerben bejegyzett 
meghatalmazások szerint fog történni. Ezen 
elektronikus meghatalmazások birtokában lesz 
biztosított az, hogy a cégek nevében kizárólag a 
jogosultak, megbízottak tudnak kérelmeket be-
nyújtani.

Mit jelent ez gyakorlati nyelvre lefordítva? 
Azt, hogy a jövőben a vadászatra jogosultak és 
vadászatszervező irodák elektronikusan tudják 
majd intézni a külföldi vadászok vadászati enge-
délyével kapcsolatos ügyeket. A vadászati enge-
dély igénylése és ügyintézése a vadászkamara 
által biztosított honlapon keresztül indul, on-
nan a felület automatikusan átnavigál minket az 
ügyfélkapura, ahol az azonosítás történik meg. 
Ezt követően ismét a vadászkamara honlapján 
tudjuk tovább intézni a vadászati engedélyeket.

A fejlesztendő funkció segítségével a vadá-
szatszervező irodák és vadászatra jogosultak 
távolról (otthonról, munkahelyről stb.), elektro-
nikus úton el tudják végezni a vadászati enge-
délyt igénylő kérelem benyújtását, a kapcsolódó 
díjakat bankkártyával vagy átutalással ki tud-
ják fizetni, majd személyesen vagy postai úton 
át tudják venni a kiállított vadászati engedélyt, 
mely természetesen tartalmazza a biztosítási 
kötvényt igazoló matricát is (a vadászkamarán 
keresztül megkötött biztosítás választása ese-
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tén). Az online ügyfélszolgálati rendszert úgy 
fejlesztették ki, hogy az akár mobil eszközről 
vagy táblagépről is használható legyen.

Akik a 2021/2022-es vadászati évre online 
váltották vadászjegyüket, már ismerhetik a 
bankkártyás fizetési módot, ugyanis a vadásza-
ti engedélyek Simple Pay fizetési szolgáltatása 
megegyezik azzal.

A szervezet és személy beazonosítása után 
első alkalommal az engedélykérelmek benyúj-
tását megelőzően el kell végezni egy gyors 
regisztrációt a cég (vadászatra jogosult vagy 
vadászatszervező iroda) alapadatainak és kap-
csolattartási adatainak megadásával. A va-
dászkamara rendelkezésére álló adatokat már 
elő fogja tölteni a rendszer, azonban fontos ki-
emelni, hogy a vadászatszervező esetén a TEÁ-
OR-kódok megadása kötelező lesz, melyet a ha-
tályos cégkivonat feltöltésével igazolni is kell. 
Vadászatra jogosult esetén pedig a vadgazdál-
kodási egység kódjának megadása kötelező.

Továbbra is a meghívólevél vagy bérvadá-
szati szerződés alapján, tehát a vadászat he-
lye szerinti illetékes területi szervezetekhez 
kerülnek elbírálásra a vadászati engedélyeket 
igénylő kérelmek. Az új rendszer az engedélyek 
elbírálása során lehetővé teszi a kritériumok 
egyszerűbb ellenőrzését, és a felület révén ki-
sebb lesz a hibalehetőség, valamint segíthet 
gyorsítani a hiánypótlás folyamatát.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy – el-
sősorban a jogszabályi előírások miatt – a 
vadászati engedélyek igénylése és ügyinté-
zése alapjaiban megváltozik. Mindenképpen 
szükség lesz hozzá olyan kollégára vagy va-

dásztársra, aki a megfelelő ügyfélkapus meg-
hatalmazások birtokában áll, illetve kiismeri 
magát a vadászkamara honlapján. A jelen cikk-
ben elhelyezett folyamatábra segít áttekinteni, 
hogy milyen lépcsői, állomásai vannak a vadá-
szati engedély érvényesítésének.

A Belügyminisztériumtól és az általa irányí-
tott háttérintézményektől a feladat kapcsán, 
az előírásokon kívül, sok segítséget is kaptunk, 
elsősorban a vadászkamara ügyfélszolgálati 
rendszerének és az Ügyfélkapunak az integrá-
ciójára vonatkozóan. A rendszer technikailag a 
BM által megadott határidőre elkészült, várjuk 
a megfelelő jogszabály-módosítások hatályba 
lépését, hogy a rendszert élesben is megnyit-
hassuk a felhasználók felé. Ennek pontos idő-
pontjáról a BM-mel egyeztetünk, és a döntést is 
közösen hozzuk meg.

Az új kormányzati rendszerrel összekapcsolt 
felület használata sok technikai jellegű kérdést 
vet fel, ezért minden felhasználónak, elsősorban 
a vadászatra jogosultak és vadászatszervező 
irodák elektronikus ügyintézést végző kollégá-
inak javasoljuk, hogy a rendszer megnyitásakor 
figyeljék a vadászkamara honlapján lévő tájékoz-
tatásokat, és azok szerint járjanak el. Természe-
tesen bátran kereshetik a területi szervezetek 
adminisztrátorait is, akik annak használata során 
készségesen segíteni fognak az új felület meg-
ismerésében. Bízunk abban, hogy hosszú távon 
ismét egy olyan rendszert sikerült kialakítanunk, 
ami egyaránt egyszerűsíti mind a kérelmezők, 
mind az ügyintézők napi munkáját.

Botta Zsófia

A jövőben a vadászatra 
jogosultak és 

vadászatszervező 
irodák elektronikusan 

tudják intézni a külföldi 
vadászok vadászati 

engedélyével kapcsolatos 
ügyeket



86 87H Í R L E V É L 2021. NOVEMBER

H
ÍR

LE
V

ÉL

Meg kell tanulnunk 
ólom nélkül vadászni?

KORÁBBI ÍGÉRETÜNKHÖZ HÍVEN, SZERETNÉNK KICSIVEL SZÉLESEBB KÉPET ADNI 
ARRÓL, MILYEN HATÁSSAL VAN A HAZAI VADÁSZTÁRSADALOMRA MINDAZ, AMI 
AZ EURÓPAI SZÍNTEREKEN ZAJLIK. MÉLTATLANUL KEVESET FOGLALKOZUNK MI, 
MAGYAR VADÁSZOK AZZAL, HOGYAN HATÁROZZA MEG EGY-EGY IRÁNYELV, EURÓPAI 
UNIÓS RENDELET A MINDENNAPJAINKAT, A VADÁSZATAINKAT.

Í
gy van ez az ólomtartalmú lőszerek foko-
zatos korlátozásával is – először a vadászat, 
majd most a sportlövészet terén –, de lássuk, 
honnan indultunk és hova jutottunk! A vadá-
szati törvényünk végrehajtási rendeletében 

jelenleg is megtaláljuk az ólomtartalmú sörétes 
lőszerek vizes élőhelyeken és azok 100 méteres 
körzetében való használatának korlátozását. 
Azt azonban jó tudnunk, hogy 2021. január 
25-én megjelent a bizottság legújabb, az ólom-
sörét korlátozását célzó rendelete (2021/57-es 
rendelet). A rendelet legfontosabb eleme a vizes 
élőhelyeken és pufferzónájukban az ólomtar-
talmú sörétes lőszerek használatának tilalma 
mellett azok birtoklásának határozott kizárása 
a vadászatból a vizes élőhelyeken. Bár a döntés 
szinte a vadásztársadalom visszhangja nélkül 
maradt, sok, a gyakorlatban várható követ-
kezménye lehet a jövőben, hiszen 2023 első 
negyedévére minden tagállam köteles beépíteni 
a rendeletben foglaltakat a nemzeti jogszabályi 
környezetébe.

Ennél is sokkal komolyabb hatása lehet a bi-
zottság ama törekvésének, mely keretében 
felkérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget 
(ECHA), hogy mérje fel az ólomsörét vizes élőhe-
lyeken történő felhasználása mellett az ettől el-
térő területeken folytatott vadászat és céllövé-
szet során használt összes ólomtartalmú lőszer 
alkalmazásának mértékét, illetve az ólomsúlyok 
használatát a halászat és a horgászat során.

Az ügynökség az ólomsöréttel kapcsolatos 
rendelet nyilvánosságra hozatalát követően 
újabb tervezetet terjesztett elő. A javaslat sze-
rint az összes ólomtartalmú lőszer használa-
tát 3–5 éven belül általánosan betiltanák, be-
leértve a céllövészethez használtakat is.

Emellett a horgászólmok (a nehezékek és 
műcsalik esetében is) teljes tilalma várható, a 
használat és a forgalmazás terén is a követke-
zők szerint:

– ólomtartalmú nehezékek és műcsalik hasz-
nálatának és forgalmazásának tilalma 50 g alatt 
három év türelmi idővel, 50 g felett 5 év türelmi 
idővel;

– az ólomnehezéket szándékosan víztestben 
hagyó módszerek esetében azonnali betiltás 
mellett.

  ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA



88 89H Í R L E V É L 2021. NOVEMBER2021. NOVEMBER2021. NOVEMBER2021. NOVEMBER

Az ügynökség 2021. 
március 24-én társa-
dalmi vitára bocsá-
tott indítványa legjobb 
tudomásunk szerint 
mindössze hat hónapos 
konzultációval lezárult. 
A szo  ros határidő és a 
hazai, valamint nemzet-
közi szervezetekkel való 
hatékony együttműkö-
dés miatt szükséges-
nek láttunk egy minden 
ágazatot érintő, lehető 
legalaposabb felmérést 
a tervezet várható ha-
zai hatásairól (gazdasá-
gi, szakmai, társadalmi 
egyaránt). Ezért azonnal 
kapcsolatba léptünk a 
Magyar Dinamikus Lö-
vészsport Szövetséggel, 
a Magyar Sportlövők 
Szövetségével, a Magyarországi Vadászlövé-
szek Egyletével, a Magyar Országos Horgász 
Szövetséggel és a Magyar Elöltöltő Fegyveres 
Lövészek Szövetségével, állásfoglalásokat kér-
ve a szervezetektől. Meglehetősen gyorsan és 
széles körű képet kaphattunk tehát minden ága-
zati szereplőről és a tervezet várható hatásáról 
hazánkban.

Ezzel párhuzamosan felvettük a kapcsolatot 
az Agrárminisztériummal, valamint a témakör-
ben illetékes legfőbb szakértői 
szervezetként a Fegyverügyi 
Egyeztető Fórummal, mely füg-
getlen, tanácsadó testületként 
elsősorban felel a hazai, fegy-
verügyeket érintő jogszabályvál-
tozások szakmai megalapozá-
sáért és az EU-s intézkedéseket 
követően azok jogharmonizáció-
jáért.

Az már március 24-én nyilvánvalóvá vált, 
hogy a vadásztársadalom, a vadászkamara nem 
mehet el szó nélkül a tervezet mellett. Így a tár-
sadalmi vitára bocsátott tervezetre gondosan 
felépített stratégiával kívántunk reagálni. A kö-
vetkezetes és koncepcionális munkában megha-
tározó szerepet játszott a Fegyverügyi Egyezte-
tő Fórum és az Elöltöltő Szövetség kulcsembere, 

szakértője, Németh 
Balázs.

Munkánk során 
az ECHA tervezeté-
nek tárgyi tévedése-
ire koncentráltunk, 
emellett rávilágítva 
több olyan aspektus-
ra is, melyet figyel-
men kívül hagytak a 
több mint 400 oldalas 
anyag összeállítása-
kor. Ennek részeként 
a vadászkamara a 
vadász és sportlövő 
szakbizot t ságának 
támogatásával meg-
vizsgált három lő-
teret, annak talaját, 
mely vizsgálatnak az 
eredményeit akkredi-
tált labor szolgáltatta 
számunkra.

Eközben felvettük a kapcsolatot a Brüsszel-
ben szolgálatot teljesítő magyar kollégákkal, 
döntéshozó képviselőkkel, így egyre nyilvánva-
lóbbá vált egy országos hatástanulmány ösz-
szeállításának szükségessége. A megkezdett 
tárgyalásoknak köszönhetően, az Agrárminisz-
térium támogatásával átfogó tanulmány elké-
szítését kezdhettük meg. Ehhez a NÉBIH bizto-
sított számunkra nélkülözhetetlen adatokat, 
Európában egyedülálló mennyiségben és minő-

ségben. 2009-ig visszamenőleg, 
tehát az elmúlt tizenkét év ösz-
szes olyan vizsgálati eredményét 
rendelkezésünkre bocsátották, 
melyben a termőtalaj, a vadhús 
és halhús, a vágóhídi termékek 
és a mezőgazdasági termények 
ólomterheltségét vizsgálták. Az 
adatok kiértékelésében, a talaj-
tani és humán-egészségügyi vo-

natkozások megértésében, a tanulmány e részé-
nek összeállításában prof. dr. Mézes Miklós volt 
segítségünkre. Megtisztelő együttműködését 
ezúton is köszönjük, a rendkívül érdekes és érté-
kes eredményeket természetesen a mostanihoz 
hasonló módon szintén közreadjuk, hiszen közös 
érdekünk a minél szélesebb körű tájékoztatás és 
tájékozódás.

Nem elhanyagolható tény, hogy például sö-
rétes puskáink 85 százaléka (körülbelül 120 
ezer darab) alkalmatlan az ólomnál keményebb 
töltet lövésére. Ezért felkértük Hamza Emilt, 
a hazai CIP iroda szakértőjét, hogy készítse el 
fegyvertechnikai elemzését, kifejezetten a ha-
zai viszonyokra való tekintettel. A Nimród Hír-
levél következő számában erről is részletesen 
beszámolunk.

Végül a társadalmi megvitatásra nyitott 
időablakon belül, angol nyelven elkészült az a 
(mellékletekkel együtt) közel 70 oldalas hatás-
tanulmány, melyet az ECHA már nem kerülhet 
meg szó nélkül.

Természetesen a megkezdett munkának ez-
zel nincs vége, hiszen az Európai Vadászszö-
vetség – FACE – részére is elküldtük a tanul-
mányunkat, továbbá minden olyan információt, 
eredményt megosztottunk velük, mely segít-
ségükre lehet a hatékony, európai lobbitevé-

kenységük során. A külön erre a célra alapított 
„Lőszer Munkacsoportjukban” aktív tagként ve-
szünk részt, így első kézből értesülünk a fejle-
ményekről.

A döntéshozatal további folyamatában 
igyekszünk a Brüsszelben dolgozó hazai képvi-
selőket, döntéshozókat ellátni a leghitelesebb 
forrásból származó, lehető legrészletesebb 
információkkal, hogy felelősségteljes döntést 
hozhassanak a témában, észérvek mentén. 
Értünk, mindannyiunkért!

Hajdu Márk
Országos Magyar Vadászkamara

vadgazdálkodási főmunkatárs

Németh Balázs
Elöltöltő Fegyveres Lövészek és Vadászok 

Szövetségének elnöke
Kapszli Pont tulajdonos ügyvezetője

A javaslat szerint az 
összes ólomtartalmú 

lőszer használatát 3–5 
éven belül általánosan 
betiltanák, beleértve 

a céllövészethez 
használtakat is
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A
z ünnepséget megtisztelte dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott, a Csong-
rád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
vezetője, Jámbor László, az Országos 
Magyar Vadászkamara (OMVK) 

elnöke és Gémes László, a Csongrád-Csanád 
Megyei Közgyűlés elnöke, aki az OMVK terü-
leti szervezetének elnöki feladatait is ellátja. 

Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott, a megyei 
kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, hogy 
Magyarországon tudnia kell minden vadásznak, 
hogy a felelősségünk közös, és magyarságunk 
eredete mindig is szervesen összekapcsoló-
dott a vadászattal. Megőrizni, hagyománya-
inkat ápolni és életben tartani egyaránt fele-
lőssége az oktatásnak, a gyakorló vadászoknak 
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Az összefogás példája
és a vadásztársaságoknak is. A múzeum, illetve 
a most megnyitott vadászati részleg pontos 
lenyomata egy kornak. Érezzük annak a felelős-
ségét, hogy megőrizzük azt a kincset, azt a szel-
lemi örökséget, amelyet ma Magyarországon 
vadgazdálkodásnak, vadászatnak nevezünk!

Az ünnepség után Hevér Zsolttal, az OMVK 
Csongrád-Csanád megyei területi szervezetének 
titkárával beszélgettünk, aki a kiállítás anyagá-
nak gyűjtését és megvalósítását koordinálta.

– Miként született meg az ötlet, hogy múze-
umot építsen a megyei területi szervezet?

– Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. pá-
lyázataiban tűnt fel számunkra, hogy bizonyos 
témákban a vadászkamara is érdekelt lehet. 
A vadgazdálkodási bizottság megvizsgálta és ja-
vasolta, hogy komolyabban foglalkozzunk a le-
hetőséggel. Legelőször helyszínt kellett találni, 
aminek kapcsán nagyon sok ötlet felvetődött. 
Ezek között a szegedi Móra Ferenc Múzeum is 
szerepelt, vagy éppen egy szegvári kastély, de 
ahogy folytak az egyeztetések, 
felmerült a Nemzeti Történel-
mi Emlékpark ötlete, és Kertész 
Péter ügyvezető az első pilla-
nattól kezdve tárt karokkal várt 
bennünket. Mutatott nekünk egy 
helyszínt, amely a Rotundában, 
a Feszty-körkép fölött, az ötödik 
emeleten helyezkedik el. Régeb-
ben fogadásokat tartottak itt, de a park bővülé-
se miatt ez az épületrész kihasználatlan maradt.

– Mi volt a koncepció?
– Az elképzelés nagyon egységes volt a ka-

mara részéről, és az anyag is elsősorban Csong-
rád-Csanád megyéhez köthető. Tavaly novem-
berben elindult a kiállított tárgyak gyűjtése és 
rendszerezése, a trófeák beszállítása, válogatá-
sa, a kitűzők, a relikviák katalogizálása. Felvet-
tük a kapcsolatot a megyei szakiskolákkal, mert 
az egész országban nincs annyi szakoktatási 
intézmény, mint Csongrád-Csanád megyében. 
Kaptunk segítséget a Bársony István Mezőgaz-
dasági Szakgimnáziumtól, a Kiss Ferenc Erdé-
szeti Technikumtól és a Bedő Albert Erdészeti 
Technikumtól is, de a Szegedi Tudományegye-
tem Mezőgazdasági Kara is támogatta az elha-
tározásunkat. A magaslest a Bársony Istvántól 
kaptuk, a szénarácsos apróvadetetőt a szegedi 
erdészeti technikum készítette el, s az onnan 
nyugdíjba vonuló Zsibók András a valdenjét is 
felajánlotta. De magánszemélyek is adakoztak, 

így például Meggyesi József hivatásos vadász, 
fafaragó kopjafája látható a bejáratnál.

– Mit mutatnak be Ópusztaszeren?
– A főbb élőhelyeket szemléltetjük, ame-

lyek jellemzőek a megyére. Diorámák, beépített 
hangszórók által a vadfajok és élőhelyeik kiállí-
tóhelye előtt hanggal színesítjük a bemutatóin-
kat. Láthatnak vizes élőhelyet, apróvadas terü-
leteket és szinte az összes fácánalfajból is van 
egy-egy preparátumunk. Gímszarvas- és dám-
agancsokkal is büszkélkedhetünk, 600 gramm 
feletti őztrófeánk is van, és hatástalanított va-
dászfegyvereket is bemutatunk. Elsősorban a 
magyar fegyverekre fókuszáltunk, így láthatnak 
Lampart és Frommer vadászpuskákat és egy, a 
19. század végén gyártott, külső kakasos 20-as 
dupla puskát, amelyet egy ismeretlen budapesti 
fegyverműves készített, és egy balástyai tanya 
padlásáról került elő.

– Más fegyvereket is lehet látni?
– Igen, a vadászat fejlődését követhetjük nyo-

mon a pattintott kőeszközök-
től, dárdáktól kezdve a prepa-
rált lőszerekig bezáróan. Vannak 
metszetek, például egy osztrák 
fegyverről, de a Diana szakisko-
lától is kaptunk egy fegyvertust, 
mellettük több relikvia, kitűző, 
régi papírok is láthatók. Közöttük 
az 1971-es világkiállítás eredeti 

meghívóját is őrizzük.
– Milyen terveik vannak ezzel a kiállítással? 

Hiszen Ópusztaszer egy élő emlékpark, ahol 
nagyon sok kísérő rendezvényt is lebonyolíta-
nak...

– Nem titkolt szándékunk, hogy ha már ezt a 
gyűjteményt összeadta a megye, akkor emlékez-
zünk is meg azokról a barátainkról, társainkról, 
az elődökről, akik valaha a megyénk hírét öreg-
bítették. Számukra készítette el Meggyesi József 
azt a már említett kopjafát, amelyet a kiállítás 
előtt láthatunk. Van rajta, egyenként, egy-egy 
névtábla. Az első koszorút a megnyitó alkalmá-
val helyeztük el, és tervezzünk, hogy évről évre 
a megye vadászai találkoznak majd Ópusztasze-
ren. Ennek a gyűjteménynek a kezelését az em-
lékpark vállalta, de a gyűjtemény tulajdonosa a 
kamara maradt. Ez többletmunkát, adminisztrá-
ciót is jelent, de úgy látjuk, hogy elindultunk egy 
olyan úton, amelynek során fontos a nagyobb fe-
lelősség vállalása.

Szilágyi Bay Péter

SZEPTEMBERBEN ADTÁK ÁT ÓPUSZTASZEREN, A FESZTY-KÖRKÉP FÖLÖTT, 
A ROTUNDA ÖTÖDIK EMELETÉN HAZÁNK ÚJ VADÁSZATI KIÁLLÍTÁSÁT, AMELY EZZEL 
EGY OLYAN ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDHATOTT, AMELY ÁLTAL 
MAGYARSÁGUNKAT, EREDETÜNKET IS MEGISMERHETI A LÁTOGATÓ.

Az elképzelés nagyon 
egységes volt a kamara 
részéről, és az anyag is 
elsősorban Csongrád-

Csanád megyéhez 
köthető
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A
z Országos Magyar Vadászkamara 
és az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet közösen, egy standon állí-
tott ki az „Egy a Természettel” Vadá-
szati és Természeti Világkiállításon. 

Méhes Dóra, a kamara szóvivője lapunknak 
kiemelte, hatalmas lehetőség volt, hogy a két 
érdekképviselet a nemzetközi pavilonban lehe-
tett jelen. Frekventált elhelyezkedése miatt 
is rengetegen keresték fel őket a 20 nap alatt. 

A szóvivő arról is beszámolt, hogy megnyitották 
a Vadgazdálkodási Alap következő évi forrá-
sait, ami rendkívül nagy érdeklődést váltott ki. 
A pályázat október 31-én zárult. Eredményhir-
detést – a kiértékelést követően – 2022. január 
31-éig ígértek, ekkor teszik közzé a nyertes 
pályázatokat.
A kamara a világkiállításon bemutatta az új típusú 
(„plasztik”) vadászjegyet is. A standon rendkí-
vüli trófeákat, festményeket is bemutattak, a 

munkában a gödöllői és a hatvani múzeum is 
segítette a kamara munkatársait. Különösen 
nagy látványosságnak számított az összeakadt 
agancspár. A gímszarvasok agancsa 2019-ben, 
egy verekedést követően annyira összeszorult, 
hogy szétválasztani nem lehetett őket, így lefő-
zésük is külön kihívást jelentett. A Vas megyei 
Győrvári Vadásztársaság területén történt, hogy 
Bedics Szabolcs a bikákat már kétszer is látta 
verekedni: először a koronás, majd a villás kereke-
dett felül. A vadász a második összecsapás után 
a győztes villást lőtte meg, ám ellenfele ekkor 
ismét rárontott, és agancsuk tragikusan összea-
kadt. Mivel szétválasztani nem lehetett a koro-
nákat, a másik bikát is terítékre kellett hoznia. Az 
agancsokat ezután sem sikerült szétszedni, és 
az elhelyezésük is meglehetősen kreatív megkö-
zelítést kívánt. A bikákat egyformán 9 évesre 
bírálták; mivel agancsukat külön-külön nem lehe-
tett mérlegelni, így a súlyukat átlagolva, 8,51 
kilogrammal rögzítették.

A standon még egy eredeti trófea volt megte-
kinthető, amely egy muflonkos (szarvhossza bal 
oldalon 93,6 cm, jobb oldalon 95,6 cm, átlagban 
pedig 94,60 cm; kora 9 év, az elejtés ideje pedig 
2019. 11. 05.; a VERGA Zrt. zirci területén esett 
vad nemzetközi pontszáma 227,35), mely kost dr. 
Pierluigi Tirale olasz vadász ejtette el. Az erdő-
gazdaság eddigi rekordjáról van szó, melynek 
kapcsán az elejtő fontos törekvése volt, hogy a 
trófea a világkiállításon is látható legyen, hogy 
ő és vadász barátai a rendezvény megtekintése 
mellett a kos méltó helyen történő megszemlé-
lésével koronázzák meg programjukat. A további 
bemutatott trófeák – a karapancsai gímbika, a 
gúthi dámbika, a martonvásári őzbak, a buda-
keszi vadkan – bár másolatokként lettek kiál-
lítva, de mind világrekordok vagy azok voltak 
valaha.

Szilágyi Bay Péter

Közösen 
a világkiállításon
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