
20 éves az Észak-magyarországi Vadászszövetség --- 2010. december 

 

A 80-as évek végén nagy társadalmi változások forrongtak országszerte. A vadászati közéletet 

ebben az időszakban a MAVOSZ irányította a megyei Intéző Bizottság útján. Ez már nem 

felelt meg a kor igényeinek. 

Az 1990-es év – a társadalmi változásokkal összhangban – nagy jelentőségű változásokat 

eredményezett a vadásztársadalom területi és országos szintjein.  

A vadásztársadalom kifejezésre jutatta, hogy szüksége van egy alulról építkező, erős, legitim 

érdekképviseletre, amely megyei szinteken önálló jogi személyiséggel rendelkezik, döntéseit 

önállóan, tagjainak akarata szerint hozza és az egyesületi törvény szerint, vezető és ügyintéző 

szerveit demokratikusan maga választja. 

A megye vadásztársaságainak döntő többsége – az akkor Bíróságon bejegyzett 73 

vadásztársaságból – 67 vadásztársaság szabad, demokratikus elhatározással és akarattal, az 

Egyesületi törvény alapján 1990. augusztus 25. napján tartott alakuló Választmányi ülésén 

létrehozta a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségét. A 

megyei Szövetségek képviselői országos közgyűlésükön határozatilag kimondták a 

MAVOSZ feloszlását és megalakították az Országos Magyar Vadászati Védegyletet. 

 

Vadászszövetségünk 1990. évi alakuló ülésén a Választmány kinyilvánította, hogy a 

megújulás elkerülhetetlen, meg kell újulni szellemében és szervezetében is. Változtassuk meg 

kíméletlenül, ami fölött eljárt az idő, ami bár korábban eredményes volt ma gátja az 

előrelépésnek, de őrizzük meg mindazt, ami értéket, a vadászat színvonalának fenntartását, 

hagyományainak továbbélését jelenti. Kinyilvánította azt is, hogy a vadásztársadalom csak 

cselekvőképes egységben képes saját sorsának formálására. 

Alapszabályában Szövetségünk valamennyi B.-A.-Z megyei vadász, vadásztársaság és 

vadgazdálkodó szervezet  

- érdekeinek feltárását, közvetítését, képviseletét és védelmét 

- vadászati lehetőségek fenntartását, 

- a kölcsönös együttműködés és a kölcsönös érdekeltség megteremtését  

- vadászati kultúra ápolást, hagyományok megőrzését 

- a vadászat színvonalának növelését, a vadászetika fejlesztését 

- közreműködést a természetvédelemben, 

- a szakmai képzés és oktatás megszervezését 

- szolgáltató és tanácsadó tevékenység felvállalását, 

mint kiemelt célkitűzéseket rögzítette és ezek a célok, feladatok határozták meg – 

napjainkig is – a Vadászszövetség stratégiáját, napi munkáját. 

 

Már megalakulását követően határozottan megfogalmazódott a szolgáltató szövetség 

koncepciója, amely a tagszervezetek igényeinek kiszolgálását, s egyben a Szövetség 

működőképességéhez szükséges bevételi források megteremtését is célozta. 

A Szövetség szolgáltató tevékenysége az évek során természetessé vált, folyamatosan bővült, 

melyet keretes anyagunk szemléltetően mutat be. 

 

Az eltelt 20 esztendő nagy kihívások elé állította a vadásztársadalmat, s ennek kapcsán a 

vadászati érdekképviseletet is. 

Gondoljunk csak a rendszerváltás utáni időben a vadászok fegyvertartási szabályainak 

megváltoztatására, az újravizsgáztatásra. Vagy a földtulajdonhoz kötött vadászati jogot 

biztosító új vadászati törvényre, a vadászterületek határainak újra rajzolására. Mindkét 

szabályozás bizony „átrendezte” a vadásztársadalmat. S még meg sem nyugodtak a kedélyek, 

amikor ismertté vált a 300 hektáros vadászterület elképzelése. Árvíz-belvíz is sújtotta 



megyénket, ami a vadászterületek élőhelyeit és a vadállományt tizedelte. Volt tennivaló 

bőven! 

Természetesen az élet újra és újra megfogalmazta kihívásait. Az EU csatlakozás jogszabályi 

konzekvenciái, a Natura 2000, a 10 éves haszonbérleti szerződések lejárata ismét csak 

átrendezte a vadászok életét. 

Ezek során igazolódott a szövetség azon alaptevése, hogy a vadásztársadalom csak 

cselekvőképes egységben képes a kihívásoknak megfelelni. Az időközben megalakult 

Vadászkamara is - amely az egyéni vadászok érdekképviseletét tűzte zászlajára- ennek az 

egységnek fennmaradása mellett tette le voksát, így az akadályokat sikerült kisebb-nagyobb 

botlásokkal, de sikeresen leküzdeni. 

Tovább erősítette ez irányú meggyőződésünket és egyben emelte tevékenységünk 

eredményességét, hogy 2005-től Közhasznú Társadalmi Szervezetként működik 

szövetségünk teljes nyilvánossággal, s mint ilyen civil szervezet széleskörű társadalmi 

támogatottságra is támaszkodhat. Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy ma is szolgálhatjuk és 

élvezhetjük a vadgazdálkodók többségének támogatást, hiszen ma 78 tagszervezet alkotja 

szövetségünket.  

 

A megye vadásztársadalmának elkötelezettségét közös ügyeink iránt jól példázza az egyre 

aktívabb és színesebb vadászati közélet is. A Miskolci vadászklub 25 éves évfordulója, a 

vadásznapok közel 20 éves hagyománya, az évente visszatérő vadászati kiállítások, melyek 

közül kiemelkedik a millenniumi kiállítás Sárospatakon, az immár 20. évfolyamát ünneplő  

Vadász Hírmondó népszerűsége, a rendszeresen megjelenő kiadványaink, a külön is 

méltatható Megyei Vadászati Almanach és sorolhatnánk. 

Gyönyörű vadászati hagyományainkat közösen ápoljuk és ezek sorát talán sikerült itt a 

megyénkben néhány újjal is bővíteni: a Vadászok megyei zászlaja, az Új vadászok esküje és 

ünnepélyes avatása, a Hivatásos vadászok napja, a Vadászkürtös mozgalom elterjesztése…  

 

Jól példázzák mindezeket azok az évenként felvillantott fontosabb események jegyzéke, 

amelyek alapján áttekinthető a Szövetség 20 éve. 

 

Amikor az érdekérvényesítésről, a szolgáltatásokról, a vadászati közéletről szólunk, akkor 

tetten érhetően mindig legfőbb célkitűzésünk - a vadászati lehetőségek fenntartása és 

bővítése - elérésének kereteit, a jobb és színvonalasabb vadgazdálkodás megvalósítását 

tartjuk szem előtt, hiszen szervezetünk végül is a vadgazdálkodók szövetsége.  

 

Fáradságos, de sokszínű út volt ez, számos sikerélmény, sok szép emlék, sokrétű és 

elkötelezett tevékenység, amely az ebben résztvevőknek a közös vadászösvényen, a közügyek 

vadászösvényén való aktív és emlékezetes „cserkelést”, elkötelezett igaz vadászati közéleti 

tevékenységet jelentett. 

 

Ezúton is szeretném köszönetemet nyilvánítani mindazoknak, akik tevékeny részvétellel, 

vagy támogató elfogadással segítették a Vadászszövetség munkáját, mert az elért sikerek a 

megye vadászati életének, az egész magyar vadászat ügyének sikerei igazán. 

Igaz szívvel kívánom minden kedves vadásztársamnak, hogy az egyéni vadász sikerek mellett 

hosszú évtizedeken keresztül éljék meg és élvezzék a vadászati közösségekben, a közéleti 

tevékenységben is fellelhető vadászélményeket, a vadászok közötti „erdőzúgás” varázslatos 

élményét. 

 

A Szövetség megalakulása óta eltelt húsz esztendő egy ember életében is hosszú időszak, de 

egy társadalmi szervezet életében még inkább az.  



Sok minden történt, sok minden változott ez alatt az időszak alatt. Azoknak, akik részesei 

voltak jó érzés végig gondolni az eseményeket, hiszen számos közös emléket jelentenek, a 

többi vadásztársunknak pedig új információkat nyújthatnak, esetleg útmutatásul szolgálhatnak 

a jelen és a jövő problémáinak megoldásában. 

 

Ennek jegyében - a teljesség igénye nélkül - a következőkben felvillantanánk néhány 

eseményt, történést a Szövetség életéből: 

 
1990. 

Megalakul a Vadászszövetség! (08.25.) 

1991. 

 Megjelenik az első megyei Vadász Hírmondó 

Vadász szakmunkás képzés megszervezése 

 Erdélyi tanulmányút 

1992. 

A vadászok újra vizsgáztatása fegyvertartásból 

Első megyei Vadászati vitafórum 

 Első megyei Vadásznap (Lillafüred 09.17.) 

1993. 

 Székházat vásárol a Vadászszövetség (Tas u. 18.) 

Tanulmányút Burgenlandba 

 Beindul a könyvelési szolgáltatás 

1994. 

 Megállapodás a megyei Rendőr Főkapitánysággal 
 Az első megyei St. Hubertus mise  

 Tanulmányút Ausztriába   

1995. 

 Országos Vadászati Konferencia Lillafüreden 

 „Vadászat Észak-magyarországon” c. kiadvány  

  Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (09.09.-én)  

1996. 

 Új vadászati törvény (1996. évi LV. törvény) 

 A NATUREXPO -n önálló standdal mutatkozunk be 

Vadászok és Fegyverek c. kiállítás múzeumban 

 Közreműködés az új vadászterületek kialakításában  

1997. 

 Új vadászatra jogosultak, 

 Megyei Vadászfórum (02.13.) 

A Vadászszövetség „Szakértő iroda”  

 Vadgazdálkodási üzemtervek készítése 

Megjelent az 1997. évi törvény a Vadászkamaráról 

 Megalakul az OMVK 

 Vándorkiállítás a természeti érékekről a megyében 

 Vadásznap az Aranyosi völgyben 

1998. 

A Vadászszövetség és az OMVK együttműködése 

„Vadászturizmus lehetőségei BAZ megyében” kiadvány  

Vadászok megyei Zászlójának felszentelése   

1999. 

7.500 db fácán az árvízkárosult társaságoknak 



10 éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyása   

2000. 

 Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (05.25.) 

 Megjelent a Vadászszövetség rövidtávú programja 

Kopjafa állítás elhunyt vadászok emlékére Galvácson  

Dr. Székely László - az OMVV Választmányának Elnöke 

2001. 

Millenniumi kiállítás Sárospatakon  
 Megjelentettük a megyei Vadászati Almanach-ot  

 Nemzetközi megállapodás a Tőketerebesi Vadászszöv-el 

2002. 

 Új szolgáltatásunk a „Hivatásos Vadászok Szaküzlete” 

2003. 

 Új színfolt a vadászati közéletben a Kácsi vadászfesztivál 

 Hivatásos vadászok napja – hagyományteremtő rend. 

 „Vadgazdálkodók Országos Konferenciája” 

 Sátoraljaújhelyi vadétel főző verseny és vadászfesztivál   

2004. 

 Magyarország EU csatlakozás (kihívás a vadászatban is) 

 Együttműködési megállapodás a Nemzeti Parkokkal. 

„BAZ megye Vadászatért Érdemérem” alapítása 

„Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány   

2005. 

Szövetség közhasznú társadalmi szervezet  
Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (06.01.) 

Ünnepi konferencia, 15 éves a Vadászszövetség 

2006. 

 Ügyészségi felügyeleti vizsgálat, pozitív eredménnyel  

 Haszonbérleti szerződések megújítása 

Vadgazdálkodó konferencia a terület megújításokról 

Vadászkürtös tanfolyam 

Új vadászok ünnepélyes avatása és eskütétele  
Együttműködés a Borsodi Rádióval, rendszeres műsor  

2007. 

Országos Diana Vadászbál Sárospatakon 

Területmegújítások: átrendeződik a Szövetség tagsága  

Tíz éves vadgazdálkodási üzemtervek készítése  

Tas utcai székház felújításának beindítása 

Vadászati kiállítás a Gömör-expon 

Bemutató vadászat szervezése a sajtó részvételével 

2008. 

 Sertéspestis megfigyelési zóna dél-Borsodra 

 Új együttműködési megállapodás a rendőrséggel. 

 Együttműködési megállapodás a Rozsnyói Vadászszöv-el 

 Soproni tanulmányút 

Székház felújítás befejezése  

 Sajó-Rima Euro Régió vadásztagozat létrehozása 

Ifjúsági szarvas bőgő tábor Telkibányán 

 25 éves a Miskolci Vadászklub-emlékünnepség  

Vadkár megelőzési konferencia 



2009. 

 A Vadászszövetség: felnőttképzési intézmény 
Vadászatvezető képző tanfolyam 

 Szalonka monitoring program beindítása 

 Ifjúsági vadásztábor Szögligeten 

2010.  

 Aszalói vadászati kiállítás 

 Nemzetközi vadásznap Putnokon 

 Tisztújítás a megyei Vadászszövetségnél (06.10.) 

4000 db fácán az árvízkárosult társaságoknak 

Megyei Vadásznap Taktaharkányban 

Ifjúsági vadásztábor Guthon (dám barcogás) 

Vadászati kiállítás Szirmabesenyőben  

  

A Vadászszövetség szolgáltatásai  

 

1. Számviteli szolgáltatás: - teljeskörű könyvvezetés (könyvelés, analitikák, havi, évközi, 

évvégi bevallások) - számviteli, adózási szaktanácsadás  

2. A vadásztársaság üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok biztosítása 

3. Jogszabályfigyelő  

4. Vadgazdálkodási eszközök beszerzése  

5. Vadkereskedelmi tájékoztatás (lőttvad, vadásztatás)  

6. Éves vadgazdálkodási terv készítés 

7. 10 éves vadgazdálkodási üzemterv készítés 

8. Vadgazdálkodási szaktanácsadás 

9. Vadkár szakértés 

10. Vadászati létesítmények felértékelése 

11. Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképző tanfolyam szervezése 

12. Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam szervezés 

13. Tanfolyamok szervezése  

14. Szabályzatok előkészítése  

15. Pályázatok elkészítése  

16. Vadász Hírmondó című lap kiadása  

17. Kiadványok, kiállítások szervezése  

18. Vadásznap szervezése  

19. Vadászbál szervezése  

20. Továbbképzések, konferenciák szervezése  

21. Tanulmányutak szervezése  

22. Hivatásos vadászok szaküzlete 

23. Szövetség Hírlevél havi szolgáltatása  

            - aktuális teendők 

 - gazdálkodás 

 - jogi infók 

 - hírek, információk 

 - szövetségi hírek 

 - mire szabad vadászni tartalommal 

 

                                                                                                      Dr. Székely László 

 


