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A Vadászkamara alapszabálya értelmében, a területi szervezetben a hivatásos, valamint a 

sportvadászok számára külön-külön Kamarai osztályt kell kialakítani. Ezen osztályok ülését 

kétévente kötelezően össze kell hívni.  

 

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve mivel a választások óta közel két esztendő 

eltelt, kamarai szervezetünk augusztus 18-ára, az Északerdő ZRt. Fónagysági 

Oktatóközpontjába hívta meg a megye sport és hivatásos vadászait a hivatalos programok 

mellett egy közös szakmai vitafórumra, valamint egy kötetlen, baráti összejövetelre. 

 

A délelőtti programok során Dr. Székely László, a szervezet elnöke üdvözölte a 

megjelenteket, és ismertette, hogy a választott szerveknek számot kell adnia az elmúlt 

években végzett tevékenységükről, munkájuk eredményeiről, hiányosságairól. Ennek 

jegyében, az osztályülésre készített beszámolóban, mintegy rövid összefoglalóját szeretnénk 

adni végzett munkánknak, szervezeti életünknek, vadászati közéletünknek a fontosabb 

események, történések kiemelésével és bemutatásával. 

 

Ezt követően Lezák Zoltán, a sportvadász osztály alelnöke beszámolt a közfeladataink 

ellátásáról, a testületek munkájáról. Az érdekképviseleti, érdekérvényesítő tevékenységek 

között említést tett több olyan kérdésről, mely az elmúlt időszakban került felszínre, és a 

megyei szervezetünk hallatta hangját, megkísérelte érvényesíteni a tagok igényeit. (vadászati 

és vadászattal kapcsolatos jogszabály módosítások, sertéspestis, kötelező pszichológiai 

vizsgálat, fegyvertörvény anomáliái, árvízi védekezés) 

 

Az elmondottakon túl beszámolt arról is, hogy a közfeladatok zavartalansága és a törvényes 

szervezeti működtetési rendszer mellett az elmúlt években egy sokszínű, sokakat érintő 

vadászati közélet aktivitást sikerült kialakítani, amely nagy eredmény. Minden évben 

rendszeresen vadgazdálkodói konferenciákat, megyei és térségi vadásznapokat, 

vadászbálokat, vadászati és trófeakiállításokat, gyermek,- és egyéb kulturális programokat 

szerveztünk.  

 
Az általános tájékoztató után Kadlicsek János, a hivatásos vadász osztály alelnöke szólt a 

kimondottan hivatásos vadászokat érintő kérdésekről, a részükre szervezett 

továbbképzésekről, versenyekről. Beszámolt arról, hogy az érdekképviseleti tevékenységünk 

során levéllel fordultunk Pintér Sándor belügyminiszter Úrhoz, hogy a kamara nevében, - az 

országos 3500 esküt tett hivatásos vadászon keresztül - felajánljuk segítségünket a 

közbiztonság és a vagyonvédelem megteremtése, a bűnözés visszaszorításával kapcsolatos 

feladatok megvalósítása érdekében.  

Tájékoztatója végén bemutatta a szervezet közel kétéves gazdálkodását, mely alapján 

megállapítható, hogy az elmúlt időszak alatt realizáltuk tervezett bevételeinket és időben 

eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek az állam, a Groupama Garancia Biztosító és 

kamarai központunk felé is. Kötelezettségeink teljesítése mellett finanszírozni tudtuk a 

küldöttgyűlés által meghatározott feladatainkat, korszerűsítettük működési feltételeinket és az 

év végi pénzmaradványainkat növelni is tudtuk. 

 

A beszámolók után Tóth Á. Dénes, kamarai titkár ismertette a közelmúltban elvégzett 

hivatásos vadászok munka,- és életkörülményeinek felmérése tárgyában elvégzett 

közvélemény kutatás eredményeit, mely a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tartalmazta: 



 

A megyében 278 fő regisztrált hivatásos vadász tevékenykedik. A kiküldött, - felbélyegzett 

válaszborítékkal ellátott - kérdőíveket, ennek ellenére mindösszesen 116 személy küldte 

vissza, mely így a teljes megyei létszámra vetítve 41,7%. Az eredmény sajnos valósan tükrözi 

a más területen is érezhető érdektelenséget! Ettől függetlenül arra azonban elegendő, hogy 

bizonyos, - ha nem is teljes mértékben reprezentatív – következtetéseket megpróbáljunk a 

válaszokból levonni. 

Az életkor szerinti megoszlásból kiderült, hogy a legtöbb hivatásos vadász 41és 45 éves kor 

között végzi tevékenységét. Ezen felül magas a fiatal 20-30 év közötti szakemberek 

munkavállalása is. Persze itt is felvetődik az, hogy mennyire konzekvens az eredmény, hiszen 

feltételezhetően a fiatalok lelkesedése még magasabb, így a részükről visszaérkező kérdőívek 

aránya is jóval az átlag felett van. Ez a tény valószínűleg negatívan befolyásolja nem csak 

ennek a kérdésnek, hanem az egész felmérésnek a használhatóságát. 

Családi állapotot tekintve a válaszadók ¾-e nős, míg a többi személy egyedülálló. A 

legmagasabb szakmai végzettség tekintetében (1.ábra) technikus végzettséggel rendelkezik 

41%. Emellett igen magas, 23%-os a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is, mely 

örvendetes, hiszen ezáltal elmondhatjuk, hogy minden 4-5 ember szakmailag az átlagtól 

képzettebb. Vadásztársaság alkalmazásában 56%, gazdasági társaság alkalmazásában 26%, 

míg földtulajdonosi közösség alkalmazásában 18% áll. A szolgálati terület jellegét tekintve a 

hivatásos vadászok valamivel több, mint fele nagyvadas területen dolgozik. 1/5-ük apróvadas, 

a többi vegyesvadas területen látja el szolgálati tevékenységét. 

Nagyon rossz képet mutatott az a kérdés, amely a szakmai vezető végzettségére irányult. (2. 

ábra) Majdnem minden második hivatásost olyan személy irányít a munkája során, aki 

vadgazdálkodási-vadászati végzettséggel nem rendelkezik, és tisztelet a kivételnek, de olyan 

is akadt, aki még a vadászvizsgáját is egy-két éve szerezte meg, így gyakorlati tapasztalata is 

kétséges. Sokkal jobb volt ugyanakkor az arány, abban, hogy támaszkodnak-e a személyzet 

ismereteire, véleményére az éves vadgazdálkodás megvalósításában (3. ábra). Itt 73% 

nyilatkozott úgy, hogy kikérik, sőt el is fogadják a véleményét.  

A bruttó munkabér tekintetében sajnos a legjellemzőbb a minimálbér és 150e Ft között 

keresők aránya, viszont nagyon jó hír, hogy többen 350-400e Ft feletti havi jövedelemről is 

nyilatkoztak. A munkához használt gépjárművek, - melyek spalettája igen csak széles volt 

(lovas kocsi, motorkerékpár, személy illetve terepjáró autó) - ¾-e saját tulajdonú, csak a 

hivatásos vadászok 24%-a van olyan szerencsés helyzetbe, hogy a vadászatra jogosult biztosít 

számára valamilyen járművet. Vadászkutyát, a tacskótól a vizsláig a válaszadók 64%-a tart és 

remélhetőleg használ is. A jogszabályban előírt felszerelések biztosítása tekintetében (4. ábra) 

is elég változó a kép, az egyenruhát (ünnepi öltöny, kalap, téli ruha stb…) a jogosultak kb. 

70%-a biztosítja. Vadásztőrt, táskát, távcsövet és lámpát még ennyien sem, csak 40-50%-os 

az arány. 

Kérdéseket tettünk fel a kamarai tevékenységről, rendezvényekről, programokról is, mely 

alapján elmondható, hogy viszonylag megnyugtató a helyzet. Jónak, kiválónak tartja a 

működésünket a válaszadók 74%-a, elégségesnek a 116 válaszadóból 4 fő, közepesnek 23%. 

 

Természetesen ez számunkra továbbra sem jelenti azt, hogy kényelmesen hátradőlünk a 

székünkben, hiszen, mint a hivatásos vadászok legfőbb érdekképviseleti szervezete továbbra 

is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy ezen az arányon még tovább javítsunk.  

Az a legfőbb célunk, hogy vezetőségünk és bizottságaink továbbra is a vadásztársadalom 

egységét védve, a hivatásos vadászok, illetve a megye vadászai érdekében hozzák meg 

döntéseiket és végezzék tevékenységüket.  

 

          Tóth Á. Dénes 


