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A 2007. évi első hivatásos vadász továbbképzés alkalmával az ott jelenlévő hivatásos 

vadászok név nélkül egy kérdőív kitöltésével átfogó képet adtak a munka és 

életkörülményeikről. A kérdésekre 110 fő válaszolt, ami alapján elmondható, hogy egy 

nagyszámú reprezentatív mintából vontuk le a következő helyzetképet. Az egyes kérdésekre 

adott válaszok nagyon nagy szórást mutattak, ezért a szélsőséges válaszok kiszűrésével tettük 

még inkább jellemzővé az eredményeket. Előre kívánjuk jelezni, hogy a kérdőívekre adott 

válaszok valóságtartalmát nem állt módunkban vizsgálni. 

 

A válaszoló hivatásos vadászok életkora a 20 és a 78 éves kor között szóródott, az 

átlagéletkor 41 év. Jellemző a nős családi állapotú, 10 évet meghaladó munkaviszonnyal 

rendelkező, saját lakásában, vadászterületén belül vagy közel lakó, főállású hivatásos vadász. 

A Vadászati Hatóság jóváhagyásával (2000 ha alatti részterületekre) 27% a nem fő állású 

szakszemélyzet aránya. A jogosultak, a válaszolók nagyon nagy részének (80-90%) 

támaszkodnak a szakismeretére és véleményére a vadgazdálkodási terv elkészítésénél, a 

vadgazdálkodási munka megvalósításánál és a vadkárbecslésnél is. A válaszolók havi bruttó 

bére átlagban 84.000 Ft. Azonban 75%-uk nem kap prémiumot semmilyen formában. A 

szolgálat teljesítésére 73% használ saját gépkocsit és ők átlag 10.442 Ft havi költségtérítésben 

részesülnek. A jogosultak átlag 1.799 Ft telefonhasználatot fizetnek havonta. A 

vadászterületen esett trófeák kikészítését a hivatásos vadászok 77%-a munkakörén belül és 

külön térítés nélkül végzi. A szakszemélyzet 55%-a nem hallott a Borsodi Vadászrádióról és 

80%-a nem hallgatta műsorát. A négyhavonta megjelenő Vadász Hírmondó újságot nem 

kapja meg 12%. Színvonalát 23% közepesnek, 77% hiányt pótló jó színvonalú kiadványnak 

tartja. Örvendetes, hogy egyik válaszadó sem jelölte be a színvonaltalan, rossz választ. A 

képesített húsvizsgálatot mindenki munkakörén belül és külön térítés nélkül látja el. A 

válaszolók 47%-a nem rendelkezik képesített húsvizsgálói bizonyítvánnyal. A hivatásos 

vadászok szakmai vezetői közül 44% nem rendelkezik vadgazdálkodási szakirányú 

végzettséggel. A szolgálat teljesítésére 28% használ személygépkocsit. 22% nem tart 

vadászkutyát. A jogosultak havonta átlag 638 Ft kutyatartást fizetnek a szakszemélyzetnek. A 

hivatásos szakszemélyzet 24%-a nem tudta megmondani, hogy a munkáltatója tagja-e a 

Megyei Vadászszövetségnek és 6%-a nem ismeri a Vadászkamara tevékenységét. A 

válaszolók 8%-a nem tartja jónak a Vadászkamara tevékenységét, rendezvényeit és 

programjait, viszont 89% szerint az elmúlt időszakhoz képest mindenképpen javult, és jó a 

megítélése. 

 

Kiemelendők a következő negatív eredmények: 

A vadászatra jogosultak a jogszabályi előírások ellenére a válaszolók 24-54%-nak nem 

biztosítják valamelyik (vagy több) szolgálati felszerelését (golyós fegyver, céltávcső, sörétes 

fegyver, tőr, táska, távcső, térkép, kézi lámpa) 21-44%-nak nem biztosítják valamelyik (vagy 

több) kötelező egyenruháját (ünnepi öltöny, kalap, téli ruha, nyakkendő, sapka, sál, kesztyű, 

nadrág, nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő, bakancs, gumicsizma). A vadászatra 

jogosultak nem térítik meg a válaszolók 20%-nak a kamarai tagdíját, 14%-ának a vadászjegye 

árát és 52%-nak a lődíjat. 

 

A kérdésekre adott válaszok között vannak nagyon pozitív eredmények is: 

A szükséges középfokú szakirányú képzettség mellett a válaszolók 17%-nak van felsőfokú 

végzettsége is, ezek közül 90% a vadgazdálkodási szakirányú, ami mindenképpen reményteli 

a jövő magasabb szintű vadgazdálkodása és a még jobb minőségű vadállománya 



szempontjából. A hivatásos szakszemélyzet 90%-a rendelkezik mobil telefonnal, ami a gyors 

reagálást segíti, és szélesebb körű összefogást biztosít az esetleges szükséghelyzetben. 

 

A Vadászati Hatósággal karöltve tovább kell folytatni a megkezdett munkát, és nem szabad 

engedni (természetesen az ésszerű rugalmasság mellett), hogy a jogosultak (legyen az 

vadásztársaság, földtulajdonosi közösség vagy egyéb) a jogszabályi előírásokat ne tartsák be 

és ezáltal a hivatásos vadászok élet és munkakörülményeit rontsák. 
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