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Megyei kamarai szervezetünk taglétszáma 3502 fő, melyből 3223 fő a sportvadász, 279 fő 

pedig a hivatásos vadász osztály tagja.  

 

A vadászati közélet és kultúra, vadgazdálkodásunk szakmaisága, érdekvédelmi 

tevékenységünk, és maga a Vadászkamara is annyit ér, amennyi tartalommal megtöltjük!  

A társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk azon múlik, hogy milyen tenni akarással 

és jó értelemben vett szakmai alázattal képviseljük érdekeinket. 

 

Ezen gondolatok jegyében az elmúlt években, a kamara megyei szervezetének, a 

területmegújítások miatt kialakult feszült, zaklatott és mind érzelmileg, mind pedig az érdek 

viszonyokat is tekintve túlhajtott időszaka mellett egy nagyon sokrétű, a tagság által is 

támasztott elvárásoknak kellett megfelelni. Ez a közfeladatok megszervezését, a szervezeti 

élet megfelelő kialakítását és a működés személyi feltételeinek biztosítását is jelentette.  

 

Folyamatosan szerveztük törvény által előírt kötelező feladatainkat, a vadászvizsgákat, a 

vadászkutya alkalmassági vizsgákat. A Vadászok Házának felújításából adódó meggyorsult 

ügyfélkiszolgálásnak és új programjainknak köszönhetően ma már zökkenőmentesen és 

várakozás nélkül zajlik a vadászjegyek érvényesítése. A vadászok ebbe a megújult 

környezetbe szívesen térnek be eszmét cserélni, tanácsot, segítséget kérni. 

 

Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. Tagjaink kedvezően, 

1000 Ft-ért köthetik meg az éves vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat az OTP Garancia 

Biztosítóval. Ezen túlmenően a megyénkbe érkező külföldi vadászok számára is tudunk 

balesetbiztosítást kötni, segítve ezzel a vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi 

tevékenységét. 

 

Több esetben vadhúsvizsgáló képzést és vizsgát is szerveztünk, melynek köszönhetően ma 

már nemcsak a megye szinte teljes hivatásos állománya, hanem jónéhány sportvadász is 

rendelkezik a jogszabály által előírt képesítéssel és látja el megfelelően a feladatait. 

 

Felismerve a társasvadászatokon résztvevő vadászatvezetők képzésének szükségességét több 

alkalommal, a csongrádi Diana Vadász Szakképző Iskolával együttesen vadászatvezető 

képzést bonyolítottunk le. 

 

Minden év során hivatásos vadászaink részére neves, országos szakelőadók bevonásával 

továbbképzéseket valósítunk meg. A továbbképzések mellett létrehoztuk a hivatásos vadászok 

„zöldbetűs” vadásznapját, amikor is a szakmai programok mellett versenyt is megszervezünk, 

valamint meghívjuk a feleségeket, gyermekeket is, hogy a különböző programok kapcsán az 

egész család ki tudjon kapcsolódni.  

 

Kérdőíves felmérést készítettünk a hivatásos vadászok munka és életkörülményeikről, melyet 

kiértékelve felhívtuk a vadászati hatóság figyelmét, hogy melyek azok a pontok, amely 

ellenőrzése és megkövetelése fontos feladat az alkalmazó vadászatra jogosultak esetében. 

 

„Tudnivalók a vadászbalesetek megelőzéséhez” című információs kiadványt készítettünk 

megyénk vadászai számára. A kis füzetecske az általános tudnivalók mellett foglalkozik a 

vadászat rendjére vonatkozó részletes szabályokról, kiemelten a társasvadászat szervezéséről, 



lebonyolításának jogszabályi előírásairól. A kiadvány minden vadász részére a vadászjegy 

érvényesítésekor díjmentesen került átadásra. 

 

A közfeladatok zavartalansága és a törvényes szervezeti működtetési rendszer mellett az 

elmúlt években egy igen sok színű, sok rétű, sokakat érintő és megérintő vadászati közélet 

aktivitás alakult ki, amely nagy eredmény. Tudtuk, hogy sok egyéb mellett igény és 

érdeklődés van nagyon sok új elemre, mely korábbi ciklusban nem valósult meg. Ez vezérelt 

minket a különféle rendezvények megvalósítása kapcsán, és az, hogy a megye összes vadásza 

részére nyújtsunk valamit. 

 

Minden év februárjában megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat, melyet 2007-ben 

országos rendezvényként közösen valósítottunk meg az Országos Diana Vadászhölgy 

Klubbal.  

 

Már hagyományosan részt veszünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. 

 

Több esetben szerveztünk vadászkürtös tanfolyamot, egyhetes bentlakásos formában. A 

résztvevők, napi 6-8 órában ismerhették meg, illetve sajátíthatták el a vadászkürtölés alapjait. 

Emellett a képzést színvonalas programokkal, meghívott előadókkal is színesítettük a 

résztvevők számára. Büszkén mondhatjuk, hogy ma már nem csak nálunk, hanem a 

szomszédos megyékben is színesítik a vadászatokat, rendezvényeket az általunk képzett 

vadászkürtösök szignáljai. 

 

Többfordulós és többhelyszínes koronglövő bajnokságot bonyolítottunk le egyéni és 

csapatversenyben. A díjak a megyei vadásznap alkalmával kerültek átadásra. 

 

A 25 évvel ezelőtt, 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei Intézőbizottságának 

kezdeményezésére megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra is fenntartjuk. Havi 

rendszerességgel követik egymást a rendezvények. Változatos és magas színvonalú szakmai, 

társadalmi, művészeti programok sokasága formálja, fejleszti s irányítja a hallgatóság 

igényeit, ízlésvilágát. A vadászati kultúra, a vadászetika, a vadászerkölcs ápolása, bemutatása, 

elemzése az elsődleges téma. A negyedévszázados működésre ünnepi külsőségek között és 

egy kiadvány megjelentetésével is megemlékeztünk. 

 

Minden évben rendszeresen, az éppen aktuális témában vadgazdálkodói konferenciákat 

szervezünk, melyre a hivatásos vadászokon kívül minden sportvadászt és érdeklődőt is 

szeretettel várunk.  

 

Hasonló a célja a megyei vadásznapunknak is, melyet minden évben a megye más-más 

helyszínén rendezünk meg a vadászó és nemvadászó társadalom számára. Az állandó és 

kísérő programok mellett már hagyományosan több napig nyitva tartó vadászati és 

trófeakiállítást is megvalósítunk, egy erdei-mezei életkép kiegészítésével együttesen. A 

kiállításon többszáz agancs, agyar és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb 

népszerűségnek örvend.  

 

Megyei vadásznapjaink mellett Putnokon, nemzetközi vadásznapot is rendeztünk. A 

Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima 

Eurorégión belül létrehoztunk egy vadásztagozatot, melynek fő célja a vadászat, a 

vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös hazai 



elterjesztése, mindezek szerepének társadalmi elismertetése valamint a két régió 

vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat elmélyítése. 

 

Az elmúlt évben a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a Vadászszövetséggel közösen 

kétnapos szakmai tanulmányutat szerveztünk 28 megyei vadászati vezető részére, amikor is a 

delegáció Sopronba utazott a Soproni Tájegységi Szövetséghez, valamint a Nyugat-

magyarországi Egyetemre és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba. 

 

A hivatásos vadászok napja melletti gyermekprogramokon túl 2008-ban a Vadászati 

Kulturális Egyesülettel közösen, az ifjúsági szakbizottságunk koordinálásával Telkibányán 

szarvasbőgő ifjúsági tábort szerveztünk, 30 gyermek részvételével.  

2009-ben ezen tábor megismétlésén túl, egyhetes nyári vadásztábort is lebonyolítottunk. 

 

A vadászat bemutatása, ismertetése, a balesetvédelmi előírások fokozott betartására való 

figyelemfelhívás volt a témája azoknak az apróvad bemutató vadászatoknak, melyet már két 

alkalommal is megvalósítottunk a rádió, Tv és sajtó számára. Bízunk benne, hogy az 

elsődleges célkitűzésünk célba ért és a vadászokon túl, a számos híradáson keresztül a nem 

vadászó emberek számára is bemutattuk a vadászat szépségét, szükségességét, olykor 

nehézségeit és legfőképpen megpróbáltunk változtatni a társadalom egyes rétegeinek negatív 

megítélésén.  

 

A korábbi években sokszor és jogosan említett vadászati kommunikációs hiányosságaink 

javítását is fő feladatainknak tekintettük.  

A megye vadásztársadalmának tájékoztatására a megújult, kibővített lapterjedelmű Vadász 

Hírmondó újságunk szolgál, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a 

vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelentettük meg, április, szeptember és december 

hónapokban, eljuttatva a megye valamennyi vadászához.  

 

A 85 ezer példányszámú Minap című magazinban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében 

ingyenes jelenik meg, két-három hetente vadászati témájú rövid hírekkel, aktualitásokkal, 

figyelemfelhívással jelentkezünk. 

 

Sajtóreferensünk kapcsolatot tart a helyi sajtóorgánumokkal, szervezi a sajtótájékoztatókat, 

lehetőségeket keres a helyi médiákban közérdeklődésre számot tartó hírek, információk 

megjelentetésére.  

 

A tájékoztatási tevékenység még további előtérbe helyezéséért szerződést kötöttünk a Magyar 

Rádió ZRt-vel is, rádióműsor közös gyártása és sugárzása tárgyában. A „Vadászkürt – Dianák 

és Hubertusok” című műsorsorozatban, beszélgetéseket, riportokat magába foglaló, aktuális 

információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles, sokoldalú tájékoztatást 

kívánunk adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára. 

Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében fogható a Kossuth rádió 

hullámsávjain. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu honlapon az 

MR6 „ A régió rádiója” menüpont alatt. 

 

Az előzőekben ismertetett feladatok, események és programokon túl elmondható, hogy mind 

a vadászat és vadgazdálkodás terén szakmailag képzett vezetőség, mind a bizottságok 

elsődleges szempontja, hogy az ügyrendjük szerint, a szervezeti-működési rendszernek 

megfelelően és legfőképpen a megye vadásztársadalma érdekében hozzák meg továbbra is 

http://www.radio.hu/


döntéseiket, olyan formában, hogy a kollektív bölcsességet fontosabbnak tartsák, mint a 

személyes ambíciókat. Döntéseinket elsősorban ez vezérelte és vezérli. 

          Tóth Á. Dénes 


