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2010. február 3-án a Vadászkamara területi szervezete, a Vadászszövetség és a B.-A.-Z. 

Megyei Rendőr főkapitányság képviselői értékelték a 2008-ban megkötött, és évente 

aktualizált együttműködési megállapodásukat.  

 

Az értekezleten Farkas József r. ezredes megnyitóját követően Mecsei József r. alezredes 

értékelte az elmúlt évet. Elmondta, hogy a megyei szintű megállapodás elkészítésében igen 

sok jó gondolat és pozitív megoldás merült fel mindkét fél részéről. 

A területileg illetékes szervek megküldik a vadászati ütemterveket, amelyeket a 

kapitányságok rendszeresen ellenőriznek. Az ellenőrzések egy részét az igazgatásrendészeti 

osztályok engedélyügyi előadói, másrészüket a közrendvédelmi állomány hajtja végre. Az 

ellenőrzések tapasztalatait mindenhol az igazgatásrendészeti terület összegzi. 

Az elmúlt évben 71 alkalommal hajtottak végre vadászat ellenőrzését és 57 alkalommal 

tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos jogsértések felderítése érdekében. 

Az ellenőrzések során kevés esetben tapasztaltak hiányosságot vagy szabálytalanságot 

azonban az akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre került. 

 

Vadász balesetek száma szerencsére alacsony volt az elmúlt évben. Árnyaltabb a helyzet, ha 

az idei januári eseményt is együtt értékeljük, mert akkor egy hónapon belül két súlyos baleset 

is történt. Ez utóbbi körülményeinek tisztázása még folyamatban van.  

Fegyelmiről, kizárásról értesítést nem kapott a Főkapitányság. Szervezett oktatás csak 

kapitánysági szinten volt néhány esetben, szakértői felkéréssel nem éltek.   

Vad-gépjármű ütközések száma jelentős volt, közel 160 esetben helyszíneltek rendőreink.  

A fegyverengedéllyel rendelkezőket az engedélyek megújításának lejárta előtt minden esetben 

értesítik, ahogyan az a megállapodásban szerepel. 

 

Farkas József r. ezredes véleménye szerint kellene, hogy legyen olyan lehetősége a 

hatóságnak, hogy egyes esetekben az ügyfelek kaphassanak egyedi elbírálást. Közölte, hogy a 

Rendőrség javasolni fogja, hogy a fegyvertörvénybe a méltányosság ismételten beemelésre 

kerüljön. Tájékoztatást adott arról, hogy a kapitányságokon jelentős mértékű az 

igazgatásrendészeti területen dolgozók hiánya, mivel az elmúlt időszakban sokan nyugdíjba 

vonultak. Az állomány pótlására van lehetőség, de igen fontosnak tartja, hogy megfelelő, 

együttműködési készséggel rendelkező személyek kerüljenek kiválasztásra.  

 

A romák elleni támadássorozat tetteseit elfogták a rendőrök, de felhívja a figyelmét a 

vadászoknak arra, hogy a telepek környékén történő legális vadászatok során körültekintően 

járjanak el, nehogy irritálja magatartásuk az érintett lakosságot.  

 

Dr. Székely László elmondta, hogy a jelenlegi együttműködési megállapodást egy jó keret 

megállapodásnak tartja, amely alapján a megyében a Rendőrség és a vadász társadalom között 

egy új alapokra épített, a megye problémáit jobban kezelő együttműködés jött létre.  

A két szervezet közötti információáramlást és a tájékoztatást tartja az egyik legfontosabb 

feladatnak. A Vadászkamara és Szövetség az együttműködési megállapodásban foglalt 

feladatainak eleget tett. Javasolja, hogy a Megyei Vadászai Hatóság is kerüljön be a jelenlegi 

együttműködési megállapodás keretei közé. Kéri, hogy az erre való lépéseket a Rendőrség 

tegye meg.  

A vadásztársaságok fegyelmi és etikai eljárásairól nem minden esetben rendelkeznek 

információval. Ezeket az információkat a Vadászati Hatóság kezeli, ezért fontos lenne a velük 

való együttműködés. 



 

A fegyvertartási, engedélyezési szabályokat nehézkesnek, túlságosan keménynek és 

igazságtalannak tartja. A vadásztársadalom véleményét nem kérték ki a szigorítások 

bevezetése során. Európában az egyik legszigorúbb szabályozás Magyarországon van. 

Fontosnak tartja a társasvadászatokon folyó ellenőrzéseket. Igen jónak tartja ennek az 

ellenőrzési formának a hatékonyságát ezért köszöni a Rendőrség ezirányú munkáját.  

Javasolja akciók szervezését az orrvadászat visszaszorítására, ha szükséges hivatásos 

vadászok közreműködését is tudja biztosítani, mivel a becsületes vadászok széles csoportja 

támogatja az ilyen jellegű fellépést.  

 

Szatmári Gyula kifejtette, hogy az eltelt időszaknak a kiértékelése során látszik, hogy 

minőségileg más a vadásztársadalom összetétele, mint évtizedekkel ezelőtt volt. A vadászatok 

és a vadászok ellenőrzése a Rendőrség egyik szakirányítói feladati közé tartozik. Ezért ennek 

a feladatkörnek is meg kel felelni.  

Szintén javasolja, hogy az FVM Hivatal Vadászati Osztályát be kell kapcsolni ebbe az 

együttműködő körbe. Tájékoztatott arról, hogy a vagyon őrzésben részt vevő más szervek felé 

is ki fogja terjeszteni az együttműködést, amelynek természetesen a Rendőrség is részese kell, 

hogy legyen.   

 

Tóth Á. Dénes eredményesnek értékelte az elmúlt évi együttműködést, teljesültek az abban 

megfogalmazott elvárások és elvek. Külön örül annak, hogy a helyi szervek is megértették 

feladataikat. Hiányosságként említette meg, hogy egyik fél sem használta ki az 

információáramlásban rejlő lehetőségeket. Az információcsere esetenként akadozott, ezért 

célszerűnek tartaná, ha egyes eseményekről, jogszabályi változásokról kellő tájékoztatást 

kapnának. Hangsúlyozta, hogy a fegyvertörvény nagyon szigorúvá vált a módosítások során, 

amely Európa szerte a legszigorúbban és leghátrányosabban sújtja a vadászokat.  

 

Az értekezlet végén a felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy képviselőik 

negyedévente felváltva találkozót szerveznek, továbbá Farkas József r. ezredes szóban 

ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a Vadászkamara részére az aktuális változásokról a 

Rendőrség tájékoztatást ad, amely írásos formában is rögzítésre fog kerülni.  

 

           Mecsei József 

 


