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Országos Vadgazdálkodási 
Konferencia
A Országos Vadásznap keretében 

2021. augusztus 27-én kerül megrendezésre 

a XXII. Országos Vadgazdálkodási Konferencia
Gödöllőn, a Királyi Kastély Lovarda épületében 

„Vadgazdálkodás és vadászat változó természeti, 
gazdasági, társadalmi környezetben” címmel. 

A rendezvényen elhangzó előadások a vadgazdálkodást érintő 
aktuális problémákkal – mint például a koronavírus és az afrikai sertéspestis

vadgazdálkodási hatásai, a vadászati turizmus helyzete, 
a vadfajainkat fenyegető új fertőző betegségek és a mikotoxinok vadfajokra

gyakorolt hatásai – kapcsolatos válaszokat, megoldásokat járják körül.

Az esemény pontos részleteiről 
– előadókról, és az előadások címeiről - 

a későbbiekben tájékozódhatnak az érdeklődők 
a www.omvk.hu,

illetve a https://www.facebook.com/vadaszkamara
oldalakon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött lesz!

Országos Magyar Vadászkamara
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HÉV

BUSZ

P I.

P II.

VIP II.

VIP I.

A RENDEZVÉNY 9.00 ÓRAKOR HUBERTUS-MISÉVEL KEZDŐDIK. A NAP FOLYAMÁN HAGYOMÁNYOS 
VADÁSZATI MÓDOK BEMUTATÓI, TRÓFEASZEMLE, LÉZERLÖVÉSZET, SZÍNPADI PRODUKCIÓK, 
GYERMEKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK, KÉZMŰVES VÁSÁR. AZ EGÉSZ NAPOS PROGRAM A KEREKES 
BAND KONCERTJÉVEL ÉR VÉGET.

Részletek az www.omvk.hu oldalon. 

Az Országos Vadásznap helyszíne idén 
a festoi szépségu parkkal körülölelt 
Gödölloi Királyi Kastély

VONAT

P IV.

P III.

A gépjárművel érkezők a kijelölt 
parkolóhelyeket tudják térítésmentesen 
igénybe venni:

P I. és P II. közvetlenül a kastély bejáratai 
mellett, P III. 3 perc sétára, a P IV. 10–15 perc 
sétára található.

A VIP I. és VIP II. csak engedéllyel használható!

Javasoljuk tömegközlekedési eszközök 
igénybevételét:

H8 HÉV
az Örs vezér tere és Gödöllő között közlekedik

VONATTAL
a Keleti pályaudvarról személy- és gyorsvonattal 
közelíthető meg

BUSSZAL
Budapestről a Stadionok autóbusz-állomásról 
induló távolsági buszokkal
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– Vizsgálta-e a járványügyi központ, hogy ott, 
ahol már hazánknál korábban is pusztított az 
ASP (például a balti államokban, Lengyelor-
szágban stb.) hogyan alakul most a vaddisz-
nóállomány?

– A nemzetközi járványhelyzetet természete-
sen figyelemmel kísérjük. A különböző, az Európai 
Unió és a nemzetközi szakmai szervezetek által 

szervezett (jelenleg online formában megtartott) 
üléseken, munkacsoportokon folyamatosan részt 
veszünk, ahol lehetőség nyílik a járványhelyzet 
megvitatására és a tapasztalatcserére. A szom-
szédos országokkal is rendszeresen tartunk két-, 
illetve többoldalú találkozókat.

A nemzetközi tapasztalat egyébként az, hogy 
azokon a területeken, ahol az ASP megjelenik a 

vaddisznóban, ott az állomány jelentősen csök-
ken, azután újra növekedni kezd, majd ismét meg-
emelkedik az elhullások száma. Éppen ezért van 
az is, hogy a korábban már fertőződött területe-
ken akár egy év elmúltával is újra megjelenhet a 
betegség.

– Melyik járványügyi intézkedésnek milyen 
konkrét hatásai voltak azokban az országok-

ban, ahol azonos intézkedéseket vezettek be? 
Sikerült-e velük megállítani vagy legalább las-
sítani az ASP terjedését?

– Az ASP-vel fertőzött tagországok közül ed-
dig csak Csehország és Belgium tudta sikeresen 
leküzdeni a betegséget. E két ország sikerének a 
kulcsa az volt, hogy a fertőzés elején kerítésépí-
téssel lokalizálni tudták a fertőzött vaddisznóál-

Kérdések és válaszok:
az AS P-mentesítésrol (II. RÉSZ)

FOLYTATJUK AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS (ASP) 
KAPCSÁN MÚLT HÓNAPBAN MEGJELENTETETT 
CIKKÜNKET, AMELYBEN A VADÁSZKAMARA 
ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT KÉRDÉSEKET, 
VALAMINT AZ ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI 
KÖZPONTTÓL (OJK) KAPOTT VÁLASZOKAT 
TESSZÜK KÖZZÉ.

  BLAUMANN ÖDÖN
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lományt. Az ASP-vel érintett többi tagország ha-
zánknál korábban fertőződött, de még nem tud-
ták visszanyerni a mentességüket!

A balti államokban következetesen és folyama-
tosan nagy elejtési nyomást helyeznek a vaddisz-
nóállományra, ennek eredményeképpen ma már 
alig jelentenek házisertés-kitörést. Ez is igazolja 
a hazai járványvédelmi intézkedések megalapo-
zottságát. A házisertés-állományunkat a vad-
disznóállományon belül terjedő járvány lassítá-
sával lehet hatékonyan megvédeni.

Az ASP-vel kapcsolatos magyar intézkedések 
egyébként az uniós és hazai jogszabályok elő-
írásaira, az EU ASP-stratégiájára, nemzetközi 
tapasztalatokra, valamint a 2007–2009 között 
vaddisznókban lezajlott és a világon gyakorlati-
lag egyedülálló módon, vakcinázás nélkül leküz-
dött klasszikus sertéspestisjárvány egyes, az 
ASP esetén is hasznosítható 
tapasztalataira épülnek.

Az EU ASP-stratégiája is ki-
mondja, hogy az ASP az egyik 
legjelentősebb és egyben eddig 
példa nélkül álló állategész-
ségügyi probléma, amellyel a 
világ valaha szembesült. A be-
tegség terjedésében és fenn-
tartásában fontos szerepet ját-
szik, hogy a vaddisznóállomány 
Európa számos régiójában je-
lentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben. Az ASP 
elleni küzdelemben tehát a vaddisznóállomány 
csökkentése elengedhetetlen.

– A járványügyi központ milyen konkrét, mér-
hető és számokkal kifejezhető eredményt vár 
az egyes bevezetett járványügyi intézkedések-
től?

– Az ASP leküzdése és megelőzése érdekében 
elrendelt intézkedések komplex egészet alkot-
nak, azokból nem lehet egyeseket kiragadni és 
mérőszámokkal jellemezni. Az intézkedések-
től jelenleg az esetszámok csökkenését várjuk 
a fertőzött területeken, a terjedés lassulását 
és talán legfontosabb célként a még ASP-től 
mentes területeink megóvását a betegség be-
hurcolásától. A betegség járványtanát ismerve, 
a várható terjedés esetén a védekezési lehető-
séget nagyban segíti és esélyeit növeli, ha az új 
területen a vírus „odaérkezésekor” már alacsony 
a vaddisznósűrűség.

Amennyiben az ország egész területén sike-
rül elérni 2025. február 28-áig, hogy a vaddisz-
nóállomány sűrűsége legfeljebb 0,5 vaddisznó/
km² (0,5 vaddisznó/100 hektár) legyen, abban az 
esetben a fenti stratégiai cél minden bizonnyal 
megvalósul.

– A vadászterületeken jelenleg nem egységes 
a vaddisznóállomány becslésének módszerta-
na, emiatt nagy lehet a szórás a becsült ada-
tok között. Lehet-e egy, a gyakorlatban alkal-
mazható egységes becslési módszertan alap-
ján meghatározni a vaddisznó létszámát, amit 
esetleg kötelezően előírnának?

– A 2021-ben megjelent Nemzeti Akcióterv egy 
egész fejezetet szentel a vaddisznó-populáció 
becslésének, amelyben remekül összefoglalja a 
vadgazdálkodási-vadászati tervezési rendszert, 
ismerteti az erre vonatkozó kritikákat, illetve 
kitér a tervezési adatok pontatlanságára is. To-
vábbá előremutató javaslatokat és lépéseket 
határoz meg.

A fejezet ismerteti a becslési módszereket is, 
amelyek közül nem lehet a körülmények mérle-
gelése nélkül egyet és egyben a legjobbat kivá-

lasztani. Mérlegelni kell pél-
dául a rendelkezésre álló időt, 
a szükséges személyzetet, a 
munkabér és egyéb ráfordítá-
sok költségeit, valamint a meg-
kívánt pontosságot is, amit a 
felmérések eredményeinek el 
kell érniük.

A Nemzeti Akciótervben meg-
határozott feladatok szerint 
az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár javaslatot tesz azok-

ra a módszerekre, amelyekkel a vaddisznóállo-
mány-becslés pontosságát számottevően növel-
ni lehet.

– Hazai körülmények között volt-e már az ASP 
vírusra vonatkozó antitestvizsgálat vaddisznók 
tekintetében? Ha igen, akkor milyen eredmény-
nyel zárult? Amennyiben nem, akkor van-e arra 
lehetőség, hogy a levett vérmintából az anti-
testvizsgálatot is elvégezzék? Összefoglalva: 
van-e olyan vaddisznónk, amelyik átesett a ví-
ruson, túlélte azt, és ezáltal immunitást szer-
zett?

– A Nébih állategészségügyi diagnosztikai labo-
ratóriuma évente több ezer ASP-ellenanyag-vizs-
gálatot (ELISA) végez a szigorúan korlátozott te-
rületen elejtett vaddisznók mintáiból. 2020-ban 
4638 vizsgálatból 24 lett pozitív, ami a minták 
0,52%-át jelenti. Ezek az állatok a szeropozitivitás 
mellett mind PCR-pozitívak is voltak. A pozitívak 
majdnem fele Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
terítékre hozott vaddisznókból származott.

Az ASP behurcolását követően, kis számban 
mindig előfordulnak a betegséget átvészelő 
egyedek is. Ugyanakkor a szakirodalmi adatok 
és a nemzetközi szakmai tapasztalatok alapján 
jelenleg nem jelenthető ki, hogy ezek az egyedek 

biztosan védettek az újrafertőződéssel szemben. 
Ráadásul a vonatkozó uniós szabályozás alap-
ján a szeropozitív (antitestpozitív) egyedeket is 
ASP-esetként kell jelenteni.

– Várható-e vakcina, folynak-e ilyen irányú 
kutatások az ASP vonatkozásában, elsősorban 
a házisertés-állomány védelme érdekében?

– Az afrikai sertéspestis ellen sem hatékony 
gyógymód, sem vakcina nem áll rendelkezésre, 
ezért a betegség elleni védekezés hatósági intéz-
kedéseken alapul.

Az afrikai sertéspestis elleni immunválasz 
részleteiben még tisztázatlan. Azonban az is-
mert, hogy a sejtes immunitás képes elpusztítani 
a fertőzött sejteket, de az ellenanyagok önma-
gukban nem nyújtanak védelmet, sőt a fertőző ví-
russal komplexeket képezve károsítják több szerv 
működését. Éppen ezért a hagyományos módon 
előállított, elölt vakcinák, illetve a vírus egyes fe-
hérjéit tartalmazó alegység-vakcinák teljes mér-
tékben hatástalannak bizonyultak. Jelenleg ki-
terjedt kutatások folynak a vírus hatékonyabb és 
kíméletesebb inaktiválását, valamint a vakcinák 
hatását serkentő anyagok (adjuvánsok) kifejlesz-
tését megalapozó technológiák terén.

A Nébih szakemberei jelenleg egy európai uni-
ós HORIZON 2020 projektben (VACDIV), holland, 
olasz, portugál és spanyol partnerekkel dolgoz-
nak együtt egy optimális vakcinajelölt kifejlesz-
tésén. Az eddigi adatok alapján, optimista előre-
jelzések szerint is csak leghamarabb öt év múlva 
kerülhet a piacra megfelelően ártalmatlan és ha-
tékony vakcina.

– Érdekes lenne megismerni az ASP-vel fertő-
zött vadászterületek tapasztalatait, a járvány-
védelmi intézkedések hatásait, eredményeit, 
a járvány vadállományra gyakorolt hatását az 
OJK szemszögéből. Készült-e az OJK-ban erre 
vonatkozóan, az elmúlt időszakot tekintve ha-
tástanulmány?

– A járványvédelmi intézkedések hatásai jól lát-
hatóak a Nébih honlapján elérhető interaktív tér-
képen. Tavaly a járvány terjedése nagymértékben 
lelassult, és az esetek száma is csökkent a fertő-
zött terület mértékéhez és a megelőző évhez vi-
szonyítva. Az Országos Járványvédelmi Központ 
a helyi járványvédelmi központokon, valamint a 
rendelkezésére álló adatbázison keresztül nap-
rakész információkkal rendelkezik a járvány ala-
kulásáról és a vaddisznóállomány változásáról 
csakúgy, mint az aktív közreműködésre kötele-
zettek szabálykövető vagy a szabályokat meg-
szegő magatartásával kapcsolatban is.

– Meddig kell folytatni a keresést azokon a te-
rületeken, ahol hónapok óta nem volt sem elhul-
lott vaddisznó, sem pozitív minta?

A nemzetközi tapasztalat 
egyébként az, hogy azokon 
a területeken, ahol az ASP 

megjelenik a vaddisznóban, 
ott az állomány jelentősen 

csökken, azután újra 
növekedni kezd, majd ismét 
megemelkedik az elhullások 

száma
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– Egész biztos, hogy még jó ideig indokolt eze-
ken a területeken is folytatni a keresést, ahogy 
országszerte igaz, hogy még nagyon sokáig nem 
lehet abbahagyni hazánkban a szervezett vad-
disznóhulla-keresést.

Az elhullott vaddisznók felkutatása – amint 
azt mindannyian tudjuk – még szervezett kere-
sés esetén is rendkívül nehéz, így szinte mindig 
marad annyi hulla a területen, amely elegendő az 
ASP fennmaradásához. Ebből következik, hogy a 
hullák keresése ott is rendkívül fontos, ahol már 
hónapok óta nem volt viropozitív eredmény. Egy-
részt azért, mert a hullakeresésnek rendkívül lé-

nyeges szerepe van a kedvezőbb 

járványügyi helyzet fenntartásában, másrészt 
elegendő számú elhullott vaddisznó vizsgálata 
nélkül nem lehetünk biztosak abban, hogy a vírus 
nincs jelen a területen. Ez utóbbi okból egyébként 
a hullakeresés a még mentes területeken is rend-
kívül fontos, hiszen a megtalált hullák vironegatív 
eredményei bizonyítják a terület mentességét.

Az ASP kapcsán csak megfelelő számú elhullott 
vaddisznó vizsgálatából tudunk reális következ-
tetést levonni a betegség esetleges jelenlétére 
vonatkozóan. Ennek oka az, hogy a vírus első be-
hurcolását követő két héten belül az állománynak 
csak mintegy 10 százaléka fertőződik és beteg-
szik meg, de a megbetegedett állatok szinte ki-
vétel nélkül elhullanak. A beteg egyedek elsősor-
ban elhullásuk előtt ürítik nagy számban a vírust, 
majd a hullájuk is hosszú ideig fertőző marad, 
vírusforrásul szolgálva a területen élő többi vad-

disznó számára. Ez azt is jelenti, hogy az egészsé-
ges elejtett vaddisznók mintáinak laboratóriumi 
vizsgálata során a viropozitív eredmények csak a 
jéghegy csúcsát jelentik, hiányukból még nem le-
het biztos következtetést levonni. Ebben az ASP 
teljesen különbözik a klasszikus sertéspestistől, 
amelynél a terítékre hozott vad vizsgálata kivá-
ló indikátora a valós járványügyi helyzetnek. Az 
ASP járványügyi helyzetének megítéléséhez az 
elhullott vaddisznók megkeresése és laboratóri-
umi vizsgálata döntő fontosságú. A már fertőzött 
területeken a hullák mielőbbi megtalálása, ösz-
szegyűjtése és ártalmatlanítása pedig rendkívül 
fontos a betegség terjedésének lassításában.

– Van-e arra lehetőség, hogy majd az őszi, té-
li társas vadászatok beindulásakor a hatályos 
állategészségügyi előírások figyelembevéte-
lével szigorúan korlátozott területeken a vad-
disznótól eltérő nagyvadfaj csoportos vadá-
szatát (például gímszarvas-terelővadászatok) 
engedélyezzék? Amennyiben nem lehet, annak 
mi az állategészségügyi szakmai és mi a jogi 
alapja?

– Az ASP-mentesítési terv alapján a HJK veze-
tője engedélyezheti a vaddisznótól eltérő egyéb 
fajok esetében a társas vadászatokat. Az en-
gedély alapvető feltétele az, hogy az SZKT-ról 
rendszeresen küldjenek virológiai vizsgálatra 
mintát az elhullott vaddisznókból.

– Szigorúan korlátozott területeken belül mi-
ért nem engedélyezik a vaddisznó csoportos 
diagnosztikai elejtését?

– A szigorúan korlátozott területen 
jelenleg valóban nem engedélyezett 
a vaddisznók csoportos diagnosz-
tikai terítékre hozása, figyelemmel 
az EU ASP-stratégiájában foglaltak-
ra. Két fő indoka van a tiltásnak. Az 
egyik, hogy társas vadászatok alkal-
mával a vaddisznók nagyon messze, 
akár 20 kilométerre is elvándorol-
hatnak az élőhelyüktől. Egy egészségesnek lát-
szó, tünetmentes, de fertőzött, a betegség lap-
pangó fázisában lévő állat ilyen távolságból a be-
tegség gyors lefolyása és nagyon súlyos klinikai 
tünetei miatt már nem fog tudni visszatérni régi 

élőhelyére, hanem attól távol pusztul el, továb-
bi területekre hurcolva a vírust. A betegség lap-
pangó stádiumában lévő vaddisznó a szigorúan 
korlátozott területen belül fordul elő legnagyobb 
eséllyel.

Második okként a társas vadászatokon szer-
zett, rendkívül szomorú tapasztalatainkat em-
líthetjük meg. Bár a vadászok szinte mindegyike 
rendelkezik járványvédelmi vizsgával és tanúsít-
vánnyal, gyakran az ASP legalapvetőbb jellem-
zőivel sincsenek tisztában, a személy-, tárgy-, 
eszköz- és járműfertőtlenítést csak nagyon felü-
letesen végzik el, ily módon pedig egyáltalán nem 
képesek megakadályozni a vírus elhurcolását a 
még mentes területekre.

Ugyanakkor jelenleg mérlegeljük egy olyan vál-
toztatás bevezetését, amely abban az esetben 
tenné lehetővé a csoportos diagnosztikai elejté-

sek engedélyezését az SZKT belső 
területein, ha már legalább 3 hónap 
eltelt az első eset megállapítása óta, 
megfelelő számú elhullott vaddisz-
nóból küldtek be mintát, és az utolsó 
hónapban az ASP-viropozitív ered-
mények száma csökkent.

– Mi indokolta 2020 októberében 
az ASP kapcsán járó kártalanítási 

összegek csökkentését?
– A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó 

kártalanítási eljárások során – a vonatkozó jog-
szabályokban meghatározottak szerint – az álla-
tok után a forgalmi értéküknek megfelelő kárta-
lanítást kell kifizetni. A korábban használt értékek 
ettől jelentősen eltértek, ezért is volt időszerű a 
kártalanítási összegek felülvizsgálata. Emellett 
a koronavírus-járványhoz kapcsolódó gazdasági 
megszorítások és a forráshiány is sürgetővé tette 
a kártalanítás észszerűsítését, újratervezését.

– Miért gyűjtötték vissza több megyében a 
Nébih által korábban már kiadott vadhűtőket? 
Miért nem lehetséges a vadhűtők vadászatra 
jogosultak általi további használata?

– Alapvetően az elejtett vad kezeléséről és 
az élelmiszer-higiéniai feltételek biztosításról a 
vadászatra jogosultaknak maguknak kell gon-
doskodniuk. Mindezt a 2011. szeptember 1-jétől 
hatályban lévő 43/2011. (V.26.) VM rendelet kö-
veteli meg.

A Nébih járványügyi intézkedéseként, a vadá-
szatra jogosultak segítése érdekében, a magas 
kockázatú területeken – ahogy eddig – továbbra 
is biztosítja a testek tárolásához szükséges vad-
hűtőkamrát a negatív eredmény megérkezéséig. 
(A magas kockázatú területen elejtett vaddisznók 
teste, részei csak negatív PCR-vizsgálati ered-
mény alapján használhatók fel, addig a vadhű-
tőben vagy a hivatalos vadbegyűjtőben kell őket 
tárolni.)

A kihelyezett vadhűtőkamrákat kizárólag azok-
ról a fertőzött területekről szállíttattuk/szállít-
tatjuk el, ahol megszűnt a testek átmeneti tárolá-
sára vonatkozó előírás. Az elszállított vadhűtőket 
az újonnan magas kockázatúvá minősített terüle-
tekre telepítettük/telepítjük át, segítve az ottani 
vadgazdálkodók munkáját.

A Nébih egyébként a vadhűtőkamrát használó 
vadászatra jogosultak számára lehetőséget biz-
tosít a vadhűtőkamrák megvásárlására is.

Országos Járványvédelmi Központ

részt azért, mert a hullakeresésnek rendkívül lé-részt azért, mert a hullakeresésnek rendkívül lé-részt azért, mert a hullakeresésnek rendkívül lé-
nyeges szerepe van a kedvezőbb nyeges szerepe van a kedvezőbb nyeges szerepe van a kedvezőbb 

szegyűjtése és ártalmatlanítása pedig rendkívül 
fontos a betegség terjedésének lassításában.

tegség gyors lefolyása és nagyon súlyos klinikai tegség gyors lefolyása és nagyon súlyos klinikai 
tünetei miatt már nem fog tudni visszatérni régi tünetei miatt már nem fog tudni visszatérni régi 

Az ASP az egyik 
legjelentősebb 

és egyben eddig 
példa nélkül álló 

állategészségügyi 
probléma, amellyel 

a világ valaha 
szembesült
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A
z elmúlt hónapokban szinte minden 
vadász látta vagy hallott arról a 
videofelvételről, melyben egy hiva-
tásos vadász az agarával mezőn 
tartózkodó fiatalembert feltartózta-

tott és puskával a kezében számon kért, közben 
fenyegetőzött és a levegőbe lőtt. Ezen intézke-
désnek egyetlenegy olyan mozzanata sem volt, 
mely jogszerű lett volna, az elkészített videofel-
vétel pedig megfelelő bizonyítékot szolgáltatott 
a vadőrrel szemben, aki ellen jelenleg is folyik a 
büntetőeljárás.

A vadászkamara részéről felmerült annak az 
igénye, hogy a hivatásos vadászok kötelező to-
vábbképzése során osszam meg védőügyvédi 
tapasztalataimat olyan ügyekről, melyekben a 
vadőr bűncselekmény gyanúja miatt intézkedést 
kezdeményezett, ugyanakkor az intézkedési hi-
bák miatt ellene indult eljárás. Az előadásom címe 
„Mikor jár el jogszerűen a hivatásos vadász szol-
gálata ellátása során?”

A cím kapcsán a válaszomat egyszerűen is 
megadhattam volna: akkor járnak el jogszerűen, 
amennyiben betartják a szolgálati szabályza-
tukban rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Sajnos 
azonban a válasz nem ennyire egyszerű. Nagyon 
sok esetben a vadőrök meggondolják azt, hogy 

egyáltalán intézkedjenek-e a vadászterületen 
jogszerűtlenül tartózkodókkal szemben, annak 
ellenére hogy ez kötelezettségük.

Az eddig megtartott előadásaim során megkér-
deztem a hivatásos vadászokat, hogy a jelenlegi 
üzemtervi időszak kezdetétől intézkedtek-e bár-
kivel szemben akár csak annyit, hogy legalább a 

személyi okmányait elkérték. Alig volt jelentkező 
– volt olyan megye, ahol egy sem. Nyilvánvaló, 
hogy a vadőröknek nincs intézkedési gyakorlata. 
Zárójelben jegyzem meg, hogy kisebb települése-
ken, ahol a hivatásos vadász ismer mindenkit, ter-
mészetesen nem kéri el a személyi okmányokat, 
ennek ellenére intézkedés történik.

Ügyvédként elfogadom azt, hogy sok esetben 
a hivatásos vadászok meggondolják, hogy egy-
általán eljárjanak-e akkor, amikor több személy-
lyel szemben kell(ene) intézkedniük. Egy eset-
leges eljárás során az általa intézkedés alá vont 
személyek a vadőrrel szemben egyező vallomást 
tehetnek, így nyilatkozatával a hivatásos vadász 

Hivatásos vadászok 
intézkedésének megítélése…
…A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTEREMBEN

ÜGYVÉDI MUNKÁM ELLÁTÁSA SORÁN TÖBB 
ALKALOMMAL IS SZEMBESÜLTEM OLYAN 
ESETEKKEL, AMELYEKBEN A HIVATÁSOS VADÁSZ 
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSE KÖZBEN HIÁBA ÉRT 
TETTEN EGY TOLVAJT VAGY RAPSICOT, MÉGIS 
A BÜNTETŐELJÁRÁST VELE SZEMBEN IS 
ELRENDELIK, LEGTÖBBSZÖR A NEM 
KÖRÜLTEKINTŐ INTÉZKEDÉSE MIATT.
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MEGYEI 
VADÁSZNAPOK
Bár a pandémiás időszak sok korábbi esemény 
elmaradását hozta, most azonban az alábbi 
helyszíneken már ismételten találkozhatnak az 
érdeklődők az ország több pontján is a vadászat 
és vadgazdálkodás széles spektrumával a 
megyei vadásznapok keretében is.

IDŐPONTOK:
2021. augusztus 27–28., országos vadásznap, Gödöllő
2021. szeptember 4., Füzér, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásznap
2021. szeptember 4., Pákozd-Pagony, Fejér megyei vadásznap
2021. szeptember 11., Öttömös, Csongrád-Csanád megyei vadásznap
2021. szeptember 18. Kaposvár, Somogy megyei vadásznap
2021. szeptember 18., Kiskunhalas-Sóstó, Bács-Kiskun megyei Vadásznap                               
2021. szeptember 19., Veszprém, Veszprém megyei vadásznap
2021. október 16., Göbös-major, Győr-Moson-Sopron megyei vadásznap és trófeaszemle

A későbbi szervezeti döntések alapján további megyék is szervezhetnek vadásznapot, amelynek idő-

pontjáról és helyszínéről a www.omvk.hu oldalon tájékozódhatnak.
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egyedül marad, ami az ügy kime-
netelét erősen meghatározza.

A vadőr munkája ellátása 
során közfeladatot ellátó 
személynek minősül. A jog-
szabály így őket mint hiva-
talos személyeket különös 
védelemben részesíti, hiszen 
ők is a közösség érdekében 
látnak el közfeladatot.

Fontos tudniuk azonban, hogy 
intézkedésük során az intézkedés 
alá vont személy számára egyértel-
műen ki kell derülnie annak, hogy hivatásos 
vadászként teszik meg az intézkedést. Ehhez, ha 
az egyenruhájuk viselése mellett kerül sor, akkor 
kétség sem férhet. Azonban – ismerve a vadőrök 
széles körű napi feladatait – erre a legritkább 
esetekben kerül sor, és nem is elvárható. Szintén 
nagyon fontos tudni, hogy a szolgálati igazolvány 
felmutatása az intézkedés során kötelezettség, 
azonban annak hiánya nem teszi az intézkedést 
jogszerűtlenné.

Meg kell említeni az intézkedés alá vont szemé-
lyek által a hivatásos vadászok ellen elkövetett 
erőszakot is. A leggyakoribb oka a menekülésnek 
és az esetleges erőszak alkalma-
zásának a leleplezéstől való féle-
lem. Ennek legismertebb esete a 
2012. évben történt mozsgói em-
berölés volt, ahol egy hivatásos 
vadász és annak sportvadász ba-
rátja volt a sértett, az elkövető az 
intézkedést követően a hivatásos 
vadász után ment az autójával, aki 
azt hitte, azért megy utána, mert 
könyörögni akar neki, hogy ne jelentse fel. Ezzel 
szemben azért követte őt, nehogy leleplezzék, és 
ne legyen olyan személy, aki az általa elkövetett 
bűncselekményekről bejelentést tesz a hatósá-
gok felé.

Ezen ügyben a bíróság nem állapította meg az 
emberölés minősített, közfeladatot ellátó sze-
mély sérelmére elkövetett esetét – amely sú-
lyosabban büntetendő –, mert a vadőr nem az 
egyenruhájában, hanem többszínű terepmintás 
ruhában volt az intézkedéskor, így az elkövető 
számára nem volt egyértelmű, hogy hivatásos 
vadászként, tehát közfeladatot ellátó személy-
ként jár el vele szemben. Megjegyzem, az elkövető 
és a vadőr ismerték egymást, így az elkövetőnek 
ezt tudnia kellett, a bíróság végül azonban ennek 
ellenére is jogerős ítéletében tényleges életfogy-
tiglani büntetést szabott ki a feltételes szabad-
ságra bocsátás kizárásával. Az ismertetett jog-
esetek között szerepelt egy olyan eset is, amikor 

a bíróság megállapította, 
hogy a hivatásos vadász 

jogszerűen járt el szol-
gálata ellátása során 
akkor, amikor éjszakai 
sötétben az elkövetők 
autójából reflektorral 
rávilágítva azt kiabálta 

az egyikük, hogy „Lőjed 
le!”, és a hivatásos vadász, 

az életét védve, lövést tett a 
gépjárműre, ahol az abban ülő 

sértettet eltalálta. A bíróság eb-
ben az esetben a végzetes következ-

mények ellenére mindenben megfelelőnek találta 
a hivatásos vadász intézkedését.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy minde-
zek után mikor járnak el helyesen a vadőrök szol-
gálatuk ellátása során. Véleményem szerint ak-
kor, ha minden olyan esetben intézkednek, amikor 
annak indokoltsága fennáll, és olyan mértékben, 
amelyben a szolgálati szabályzat és a vonatko-
zó jogszabályok előírásainak biztonsággal eleget 
tudnak tenni.

Gondoskodniuk kell arról, hogy megjelenésük-
ből derüljön ki hivatásos vadász mivoltuk – eh-

hez, véleményem szerint, nagy 
segítséget nyújtana, ha szolgálati 
gépkocsijukon elhelyeznének egy 
olyan feliratot, matricát, melyből 
ez nyilvánvalóan kiderül, és szol-
gálaton kívül is látható.

Az általam ellátott ügyek isme-
retéből javaslom, hogy intézkedé-
sük során használják ki a technikai 
lehetőségeket, használjanak erre 

alkalmas, jó minőségű kamerát (akár test- vagy 
sportkamerát), amellyel rögzíteni tudják a jogel-
lenes cselekményeket. E technikai berendezések 
megvásárlására természetesen a vadászatra jo-
gosultakat kell ösztönözni.

Szintén javaslom és hasznos gyakorlatnak 
tartom, ha a vadőrök a rendőrök által kötelezően 
megírandó jelentések mintájára minden intéz-
kedésükről a lehető leghamarabb feljegyzést 
készítenek. Ez egy esetleges bírósági ügyben 
szintén nagyon fontos dokumentum lehet, és 
hozzájárulhat a számukra kedvezőbb ítélet meg-
hozatalához. Fontos, hogy a hivatásos vadászok 
intézkedése addig terjedjen, amíg biztonságosan 
tudják felmérni az adott körülményeket, és min-
den esetben haladéktalanul értesítsék a rend-
őrséget, mégpedig a hivatalos telefonszámon, 
amely rögzíti a hívást, így a későbbiekben segíti 
a bizonyítást.

Dr. Visegrády Zoltán ügyvéd

Sok esetben a vadőrök 
meggondolják azt, 

hogy egyáltalán 
intézkedjenek-e 

a vadászterületen 
jogszerűtlenül 

tartózkodókkal szemben

ISMÉT PÁLYÁZHATÓ 
AZ ORSZÁGOS 
VADGAZDÁLKODÁSI ALAP
Az Országos Magyar Vadászkamara az idén újra kiírja 
az Országos Vadgazdálkodási Alapból támogatható, 
kifejezetten vadgazdálkodási fejlesztési célú pályázatát.

A 2022/2023. vadászati évre szóló pályázati felhívás és a 
pályázati dokumentáció várhatóan 
2021. augusztus második felében kerül fel a vadászkamara hivatalos honlapjára. Pályázatokat 
benyújtani 2021. október hónapban lehet, az előző évekből már ismert KAPOR online pályázati 
rendszeren keresztül.

A pályázati rendszer előfinanszírozott, továbbra is csak a vadászati hatóságnál nyilvántartásba 
vett vadászatra jogosultak pályázhatnak az egyes célterületekre. A benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos támogatói döntés 2022. január 31-ig születik meg.
További részletes információkkal kapcsolatban kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy kísérjék 
figyelemmel a vadászkamara honlapját. Sikeres pályázatírást kívánunk!

Országos Magyar Vadászkamara

További részletes információkkal kapcsolatban kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy kísérjék 

VADÁSZNAPOK

Országos Magyar Vadászkamara
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2021. szeptember 18. Kaposvár, Somogy megyei vadásznap
2021. szeptember 18., Kiskunhalas-Sóstó, Bács-Kiskun megyei Vadásznap                               
2021. szeptember 19., Veszprém, Veszprém megyei vadásznap
2021. október 16., Göbös-major, Győr-Moson-Sopron megyei vadásznap és trófeaszemle
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pontjáról és helyszínéről a www.omvk.hu oldalon tájékozódhatnak.
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– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különösen 
aktív az ifjúság nevelése terén…

– A megyei területi szervezet 2017-ben új útra 
lépett, amikor újra definiálta önként vállalt fel-
adatait és küldetését. Ebben segítségünkre volt 
az Országos Magyar Vadászkamara által élet-
re hívott „Ismerd meg a vadászokat” program, 
mely alapján érezhető volt, hogy 
a szervezet missziója jócskán 
túlmutat a vadászjegykiadáson. 
Fontos célkitűzésként fogalmazó-
dott meg, hogy megismertessük 
a gyermekeket a vadgazdálkodás 
és a vadászat lényegével. Ennek 
érdekében mi a megyében az „Is-
merd meg a vadászokat!” ifjúsági 
program keretében komplex előa-
dássémát dolgoztunk ki, amivel 
megkerestük az iskolákat. Az is-
meretterjesztő előadáson túl íjászattal, soly-
mászattal és vadászkutyákkal ismerkedhetnek 
a gyermekek. Ez hatékony rendszer, és az elmúlt 
években 2000 diákhoz jutottunk el ily módon. 
Távlati célunk, hogy ne legyen a megyében olyan 
gyermek, aki nem találkozott velünk, mire végig-
járja az általános iskolát. Ez nagyságrendileg több 
tízezer tanulót jelent. Hangsúlyozom, nem elsőd-

legesen a vadászattal akarjuk megismertetni a fi-
atalokat, hanem magához a természethez akarjuk 
közelebb hozni az új generációt.

– Ilyen volumenű munkához komoly humán 
erőforrás szükséges. Hogyan oldják ezt meg?

– Már 2019-ben átláttuk, hogy ilyen nagyságú 
feladatot önkéntesekre alapozni hosszú távon 

nem lehet, ezért egy kolléga ki-
fejezetten azért van itt, hogy ha 
– előzetes bejelentkezés után – 
csoport érkezik, foglalkozást tart-
son nekik. Hozzá kell tennem, már 
most látjuk, hogy a terveink meg-
valósításához ez az egy kolléga 
hosszú távon nem is lesz elég.

– Június 5-én nyílt meg a me-
gyei tájközpont…

– Ez azt  is jelenti, hogy most már 
nem csak mi megyünk a gyerme-

kekhez, hanem ők is jöhetnek hozzánk. Az ingat-
lan egyébként több funkciót lát el, hiszen egyfelől 
ez a kamara székháza, itt folyik a vadászjelöltek 
felkészítése, de néznivaló is akad bőven, illetve 
különböző programokat is szervezünk.

– Hogyan merült fel új székház igénye?
– A szervezet előző épülete az irodai funkci-

ókat ugyan megfelelően ellátta, de a parkolás 

nagyon körülményes volt a közelében, továbbá 
fokozatosan ki is nőttük az ingatlant, melyre az 
idő előrehaladtával már a felújítás is ráfért vol-
na. E körülmények együttese mondatta velünk 
azt, hogy másik épület után kell néznünk. Vártuk 
a megfelelő alkalmat, mely 2017 tavaszán el is ér-
kezett, amikor is az Egy a Természettel Nonprofit 
Kft. arról tájékoztatott minket, hogy merhetünk 
álmodni. Saját önerőnk mellé a világkiállítás 
programirodájától közel 90 millió forintos támo-
gatást kaptunk, és az „Ismerd meg a vadászokat” 
program keretéből még 40 millió forintot az Or-
szágos Magyar Vadászkamarától. Az épületet 
2019 augusztusában vásároltuk, és év végére el is 
végeztük a szükséges átalakításokat, majd 2020 
decemberében átköltöztünk.

– Bemutatná az ingatlant?
– A 410 négyzetméteres épület eredetileg a 

Nyíregyháza-Sóstóhegyen működő termelő-
szövetkezet egyik épülete volt, melyet felújított 
állapotban vásároltunk meg. Nem csak jól meg-
közelíthető, de a parkolás sem okoz gondot az 
érkezőknek. A telek területe 5500 négyzetméter, 
ebből 3000 a parkosított zöldfelület. Erdő veszi 
körül, mely kellemessé és hangulatossá teszi a 
helyet. Közvetlen szomszédunk a Nyírerdő Zrt. 
Nyíregyházi Erdészete, ahol erdei iskola működik, 
és már a velük való hosszú távú együttműködés 
is kezd formát ölteni. Az épületben nem különí-
tettünk el kiállítóteret, hanem az egész székházat 
úgy rendeztük be, hogy bármerre fordul az ember, 
mindenhol talál benne látnivalót. Az előtérben 
egy megyei bika impozáns agancsa mellett lát-
ványos, közel egy köbméteres akvárium mutatja 
be a szabolcsi kisvízfolyások halfaunáját. Vadá-
szaink felajánlásának köszönhetően a falakon 
szinte kizárólag Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyéből származó trófeák láthatóak. Az előadóte-
remben – rendszerezve kor és lőhetőség szerint 
– több mint 100 őztrófea tekinthető meg, ezen túl 
a folyosókon nagyjából 30 gímszarvas-, dám- és 
őzagancs látható, illetve vaddisznóagyarak, va-
lamint afrikai trófeák is színesítik a gyűjteményt. 
Gyermekfoglalkoztató helyiségünkben különbö-
ző vadászati eszközök, preparátumok láthatóak. 
Jelenleg öt interaktív tábla segítségével tanul-
hatnak a gyermekek, és még két továbbinak a fel-
szerelését tervezzük. Ez a terem adja egyébként 
a kihelyezett környezetismereti órák bázisát is. A 
nebulóknak egy tizenegy vadfajról szóló brosúrát 
is készítettünk, melyhez egy kiváló karikaturista, 
Lehotay Zoltán készítette a rajzokat, aki maga is 

vadászember. A pincében egy légpuskás lőteret, 
míg az egyik helyiségben igényes könyvtárszo-
bát alakítottunk ki, ahol régi vadászkönyvek, va-
dászújságok állnak az érdeklődők rendelkezésére. 
A célközönségünk tehát széles, a gyermekektől a 
gyakorló vadászokig, szakemberekig mindenkit 
várunk. Utóbbiak számára egy lőkészségfejlesz-
tő szimulátort szereztünk be, mely már most is 
igen népszerű a vadászaink körében. A parkban 
kialakítottunk egy dombot, mely a gyerekek és 
vadászíjászok biztonságos gyakorlását szava-
tolja. Ezenkívül szakmai fórumokat, tematikus 
előadás-sorozatokat is tervezünk, és a hivatásos 
vadászok éves továbbképzése is itt zajlik majd.

– A téma kapcsán mit üzenne a fiataloknak?
– Az az időszak már régen elmúlt, amikor me-

gyénként volt egy-két képzett vadgazdamérnök. 

Ma nagyon sok felkészült vadgazdálkodási szak-
ember teszi a dolgát országszerte, akik segítenek 
a vadászkamarának vinni a szakmaiság lámpását, 
viszont talán még nagyobb feladatunk, hogy a 
következő nemzedéknek irányt mutassunk. Ha el-
felejtjük a természetet csodálni, az az emberiség 
végét jelenti. Megértettük azt, hogy ha mi nem 
teszünk azért, hogy a társadalommal megismer-
tessük a vadgazdálkodás-vadászat lényegét, ha 
mi nem próbáljuk ezt a magot elültetni a gyerekek 
fejében, helyettünk ezt senki nem teszi meg. Ez az 
igazi motiváció, és ez adja a lendületet a minden-
napokban.

Vízi Edit

Megértettük azt, hogy 
ha mi nem teszünk azért, 

hogy a társadalommal 
megismertessük 

a vadgazdálkodás-
vadászat lényegét, 

helyettünk ezt senki nem 
teszi meg
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FOLYTATJUK A MEGYEI LÁTOGATÓKÖZPONTOKAT BEMUTATÓ SOROZATUNKAT, S AUGUSZTUSI 
HÍRLEVELÜNKBEN A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TÁJKÖZPONTOT MUTATJUK BE 
AZ OLVASÓKNAK. EZÚTTAL FAZEKAS GERGELLYEL, AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK TITKÁRÁVAL BESZÉLGETTÜNK.
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