
Gondolatok a Vadászkamaráról --- 2013. december 

 

   A közelmúltban tisztújítás volt megyei Vadászkamarai szervezetünknél, melyen - négy 

választási ciklus, 16 elnöki esztendő élményeivel a hátam mögött – jóleső érzéssel 

köszönhettem meg a megyei küldötteknek, hogy eddigi tevékenységem elismeréseként, 

miután ebben az új ciklusban már nem vállaltam az „ügyvezető” elnöki jelölést, Tiszteletbeli 

Elnöki címet adományoztak nekem. 

 

   Sokan megkérdezték, miért nem folytatom, hiszen én jó egészségben, a szervezet pedig „jó 

szériában” van. De én úgy gondoltam, hogy a tisztújítás nem rólam szól, hanem a 

közösségről, s úgy ítéltem meg, hogy a vadászati közéletnek szüksége van új arcokra a 

vezetésben, szükség van arra, hogy a tapasztalatok minél több fiatalos dinamizmussal 

ötvöződhessenek.  

   Egy ilyen – másfél évtizedes munkásságot lezáró - alkalom sajátos érzésekkel tölti el az 

embert. Sokféle gondolat kergeti egymást a fejemben a kamara „történelméről”, melyek 

közül néhányat szeretnék megosztani a Tisztelt Olvasóval….  

Igaz ugyan, hogy 16 év nem történelmi lépték, de egy ember életében igencsak hosszú 

időszak és még inkább az egy vadászati közösség szervezetében. 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. 

 

Hogyan is kezdődött … 

   Az új vadászati törvény 1997-re „átrendezte” a vadászati viszonyokat, sok 

vadásztársaság megszűnt, újak alakultak, sok vadász vesztette el vadászati lehetőségét, 

átértékelődött a vad védelme és a vadgazdálkodás kiemelt fontosságot nyert. Ebben az új 

helyzetben a vadászok keresték az új „kapaszkodókat” és a jogalkotók pedig az egyéni 

vadászok fokozott felelősség vállalásának biztosítékait. Nagyon leegyszerűsítve ez „vezetett” 

a vadászok önigazgatásának feltételrendszerét biztosító Vadászkamarai törvényhez …..  

   1997. december 8-án B.-A.-Z. megyében is megalakult a Vadászkamara, megtartotta 

első ülését a megyei küldöttgyűlés, majd megválasztotta tisztségviselőit. 

 

Mi is a Vadászkamara … 

   A kamara köztestület, céljait, funkcióit, feladatait felsorolni, leírni, hogyan működik, 

hogy minden tagja választhat és választható, hogy az osztályülések…, a vezetőség…, a 

bizottságok…, az éves beszámolók…, a költségvetések, a programok… stb. nem hiszem, 

hogy különösebb ismertetést igényelnének, már talán „elcsépelt” mondandók. 

Mindezek számos forrásból megismerhetők, megtalálhatók pl. a www.borsodivadasz.hu 

honlapon, de a Vadász Hírmondó ez évi előző számában is. Hogy mennyire ismerik ezeket a 

vadászok, a vadászkamara tagjai, egyáltalán mit tudnak a vadászok a kamaráról nehéz 

megválaszolni…. Bízom benne, hogy mindenki érdeklődésének megfelelő szinten 

informált…. Az egyértelmű viszont, hogy van egy általános közvélekedés a kamaráról, 

amely által megfogalmazott elvárásoknak a vadászkamara vezetésének meg kell felelnie, 

ugyanakkor teljesíteni kell a törvény által előírt közfeladatokat. 

 

Közfeladatok … 
   A Vadászkamara a törvény szerint számos, a vadászattal kapcsolatos közfeladatot lát el. 

Mindezek - többek között a vadászjegy kiadás, a vadászok nyilvántartása, a 

vadászvizsgáztatás, a VAV, a hivatásos vadász képzés, stb. - jó színvonalon történő ellátása a 

tagságnak is jogos igénye. 

http://www.borsodivadasz.hu/


Fontos látni, hogy ezen tevékenységek, amellett, hogy megfelelő szakmai színvonalat 

követelnek, nagyon nagy volumenű tevékenység ellátást igényelnek. 

Megalakulása óta eltelt 16 év alatt pl. a kamara megyei szervezete 55 755 vadászjegyet adott 

ki ill. érvényesített és nyilvánvalóan ugyanennyi felelősségbiztosítást is kötött.  

Az elmúlt 16 évben közel 3000 fő kísérelte meg a kamarai Vizsgabizottság előtt a 

vadászvizsgát és ebből 1627 vadász vizsgázott le eredményesen.  

Fontos feladat a vadászkutya alkalmassági vizsgák (VAV) megszervezése és 

lebonyolítása,1998-tól közel 800 vadászkutya tett vizsgát. 

   A közfeladatok között tartjuk számon a hívatásos vadászok továbbképzésének 

megszervezését. Ezek több esetben a sportvadászok képzését is hivatottak biztosítani klf. 

konferenciák formájában. Az elmúlt 16 évben 37 szakmai konferencia került 

megszervezésre. 

 

A tagság…… 

   A kamara megyénkben 3275 fővel alakult meg, melyek közül 270 volt a hivatásos vadász. 

A jelenlegi létszám (naponta változik!) 3560 sport és 234 hivatásos összesen 3794 vadász. 

(A kötelező tagság eltörlésekor megyénkben a tagság létszáma nem változott!)      

Nyilvántartásaink alapján megállapíthatjuk, hogy minden évben folyamatosan növekedett 

megyénkben a vadászlétszám, bár ez együtt járt egy bizonyos létszám csökkenéssel is. 

   16 év átlagában a vadász létszám növekedés évi 33 fő, ugyanakkor átlagosan 100 fő az 

évente  vadászjegyet váltó új vadászok száma. Ez bizony azt is jelenti, hogy mintegy 70 fő 

morzsolódik le éves átlagban. A kamarai nyilvántartás szerint nem tudjuk megállapítani, 

hogy ki miért nem vált újra vadászjegyet, csak azt látjuk, hogy e 16 éves időszakban 

összesen több mint 1100 vadász nem aktív többé. Természetesen vannak bizonyos 

információk – a természetes csökkenésen túl is – mint pl. 2007-ben (a vadászterületek újra 

rendezésekor)  amikor több mint 100 eredményesen vizsgázó ellenére az adott évben effektíve 

csökkent a teljes vadász létszám. 

   Többféle szempontból lehet és kell értékelni ezeket a statisztikai adatokat, de összességében 

azt kell látni, hogy a megye vadásztársadalma folyamatosan megújul és a ma vadászó 

tagságnak, több mint 40 %-a a kamara megalakulása óta lett vadász! 

   A tagság korösszetétele is mutatja ezt a folyamatot. Ma az átlagéletkor 47,9 év; nem 

egészen 10 évvel ezelőtt 50 év felett volt. 

   A tagság 11 %-a 30 év alatti és 21 % a 60 év feletti vadász. A többi korosztály (a 

középmezőny) - 10 évenkénti bontásban – egyenletesen 22-23 %-ot tesz ki. A teljes létszám 

53 %-a 50 év alatti. A 70 év feletti „szép korú” vadászok aránya 5 % (185 fő) és nagy 

örömünkre még 25 vadásztársunk van, aki 80 év felett is aktív, közülük 5 már betöltötte a 85 

évet is. Legidősebb vadászunk 93 éves. 

   A tagság összetételének, kor szerinti megoszlásának ismerete a vadászati vezetés fontos 

feladata, hiszen ez lényeges tényezője az aktív vadgazdálkodási feladatok megvalósításának 

és az eredményes szakmai és közéleti programok szervezésének is.  

  

A kamara vezetői … 

   A kamara tisztségviselőit 4 évenként a megyei küldöttgyűlés titkos szavazással választja. 

Az előző négy ciklusban az elnöki funkciót én töltöttem be. 

A titkári tevékenységet az első 8 évben Szendrei Mihály, azóta Tóth Á. Dénes látja el. 

Sportvadász alelnök volt1997-2005-ig Szaniszló Sándor, majd 2 évig Jolsvay János, 2007-

től pedig Lezák Zoltán. Hivatásos vadász alelnök a megalakulástól 10 évig Cserép János, 

2007-től pedig a legutóbbi választásig Kadlecsek János. A Vadgazdálkodási Bizottság 

elnöki tisztségét Dr. Lenár György, Kadlecsek János és Galambos Kálmán töltötték be. 

A Felügyelő Bizottság elnöke volt 1997-2009-ig Szatmári Gyula, majd Varga Barna. 



Etikai Bizottsági elnökök voltak 8 évig Báthori Gábor, majd Szentpéteri István és 

Kismartoni Károly 2-2 évig, 2009-től Dr. Mecser Tamás.  

A kamarai vezetőség tagjai voltak különböző ciklusokban: ifj Büdi Sándor, Riczku Attila, 

Lezák Zoltán, Rácz László, Monostori László, Orosz Zoltán és Bótáné Batta Olga. 

A kamara tisztségviselőit az eltelt időszakban végzett tevékenységükért, sok áldozatot 

követelő munkájukért köszönet illeti, amit ezúton is szeretnék kifejezésre juttatni. Sajnos már 

néhányuknak ezt a köszönetet csak posztumusz tudjuk kifejezni. 

 

A választásokon mindig kiemelt törekvésünk volt a folyamatosság és a megújulás elvét 

érvényre juttatni. A 2013. évi kamarai választások és a tisztújítás is ennek jegyében zajlott, 

jelentős az új tagok száma és aránya. A megválasztott küldöttek 48.4 %-a új,  95 fő közül 

46 fő az előző ciklusban nem volt tagja a grémiumnak. Ugyanakkor a folyamatosságot 

biztosítja, hogy 49 fő az előző ciklusban, közülük 17 fő a korábbi ciklusokban  és 6 személy 

van, aki a kamara megalakulása óta tagja a megyei Küldöttgyűlésnek. 

   A korösszetételt tekintve is jól érzékelhető a változás, fiatalodás. A küldöttek átlag 

életkora 49,8 év. A sportvadászoknál az átlag 55 évről 50 alá csökkent, s a hivatásos 

vadászok átlag életkora pedig 43,6 év. 

   A tisztségviselők körében is jelentős változások történtek, hiszen a 9 tisztségviselőből 5 fő 

most először tölti be ezt a tisztséget, s a Vezetőség átlag életkora 45 év (52 év volt). 

 

A vadászati közélet … 

   A tagság számára a közéleti megmozdulások jelentik a „közvetlen” kamarai életet, s e 

közéleti események egyben a vadászati kultúra megélésének, a hagyomány ápolás kifejezésre 

juttatásának megnyilvánulásai. A közéleti tevékenységről sokszor, sokféleképpen szóltunk, itt 

inkább csak felvillantanám azok néhány főbb elemét. 

Vadásznapjaink - ma már 7 állandó helyszín is van - minden év kiemelkedő vadászünnepei. 

A megyei vadásznapok helykiválasztásával pedig az egész megyét szerettük volna lefedni: 

Aranyosi-völgy, Bodrog-köz, Tiszakarád, Ricse, Sárospatak, Galvács, Cigánd, Lillafüred, 

Mezőkövesd, Putnok, Szerencs, Taktaharkány, Sátoraljaújhely, Edelény, Bükkzsérc. 

   A vadászati kiállítások elmaradhatatlan elemei a vadásznapoknak, de számos önálló 

kiállításunk is volt, melyek közül a legkiemelkedőbb a Sárospataki Millenniumi kiállítás. 

    

   A kamarai közélet elmúlt 16 évének számos emlékezetes eseménye jut eszünkbe: 

A vadászok zászlajának felszentelése; Kopjafa állítása Galvácson, Putnokon; Hivatásos 

Vadászok Napja; Vadászkürtös tanfolyam; Új vadászok avatása; Bemutató vadászat; a megye 

Ifjú Nimródja; a Hubertusz istentiszteletek, hogy csak néhányat említsek. 

   Nagyfontosságúak a kamara kiadványaink, amelyek közül kettőt említek: a legpatinásabb 

a megyei Vadászati Almanach, melynek talán már az új kiadására is megérett az idő; és a 

szívünkhöz legközelebb álló, a Vadász Hírmondó. 

   Vadászati kultúránk , hagyományaink olyannyira  részévé váltak vadászünnepeinknek, 

hogy sokszor nem is tudjuk melyik régi hagyomány és mi az, ami már tőlünk eredeztethető. 

   Ifjúsági programjainkról külön is szólnom kell. A természetszerető vadásszá válás 

gyerekkorban kezdődik. Nem lehet eléggé dicsérni azokat a vadásztársakat, akik sok 

áldozatvállalással teszik lehetővé, teremtik meg az ifjúsági vadásztáborok, szarvas bőgő 

táborok, vadász napközik, kirándulások működését gyermekeink, a jövő vadászgenerációja 

számára. 

 

Sokszor elmondtam, s e gondolatok között is kikívánkozik belőlem: A vadászat egy sajátos 

társas létforma, hiszen az egymásra utaltság, az összetartozás, a közös eredmények és 

sikerek, a meghitt együttlétek és a vadászbarátságok éltetik. A vadászat szépségét, az igaz 



vadász méltóságát a közösségi élmények teszik teljessé, s ez a közösséghez tartozás jut 

kifejezésre valamennyi vadászati hagyományunkban, vadászati kultúránk megannyi 

formájában.  A vadászati közéletben való munkálkodás is ennek egyik megnyilvánulása.  

 

   Nekem ez a közösségi munka a „vadűzés” mellett sok örömöt, biztatást és életörömöt 

nyújtott és nyújt. Azt kívánom, legyen ebben része mindenkinek, hiszen ez kinek-kinek saját 

elhatározásán múlik. 

 

          Dr. Székely László 


