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A KÖZIGAZGATÁSI MODERNIZÁCIÓ HATÁSA 

A VADÁSZATI IGAZGATÁSRA 
 

SZABÓ BALÁZS∗ 
 
Jelen tanulmányom célja bemutatni, hogy a közigazgatási modernizációs folyamat milyen hatást tu-
dott és tud gyakorolni a vadászati jogra, annak szervezetrendszerére. Ebbe természetesen meglehető-
sen sok fejlesztési irány beletartozik, így a terjedelmi korlátok miatt igyekszem a legfontosabbakra 
szorítkozni. 
Kulcsszavak: vadászati igazgatás, modernizáció, szervezeti átalakítás, jogalkotás, technikai eszkö-
zök, szakigazgatási szervek, társadalmi szervek. 
 
The main purpose of this study is trying to introduce, how could, and how can the modernisation 
process affect on the administrative field of hunting. Certainly it contain’s many different ways of it, 
but because I have to follow the lenght limits, I will just focus on the 2 main way, firstly the structural 
conversion method’s, and secondly the technical equipments and solutions. 
Keywords: administration of hunting, modernisation, structural conversion, legislation, technical 
equipments, special-administrative organs, social organs. 
 

A modernizáció igazgatástani értelmezése 
 
Ha általánosságban tekintjük a modernizációt, rögtön felmerül a kérdés, hogy milyen tárgy-
körben kívánjuk elvégezni ezt a fejlesztési vagy racionalizálási folyamatot. Racionalizálás 
alatt értünk minden olyan emberi tevékenységet, amely a munka legcélszerűbb és leghaté-
konyabb elvégzésére irányul. Ebben az értelemben a racionalizálás nem más, mint munka-
szervezés1: olyan célszerű és tudatos emberi tevékenység, amely a társadalom vagy annak 
egy egysége, valamely szervezet feladatai ellátásának a lehető legoptimálisabb megoldását 
igyekszik feltárni és megvalósítani tudományos igénnyel. A racionalizálás közvetlen (vagy 
látszólagos) tárgya tehát valamely szervezet, szervezetrendszer, vagy az egész társadalom 
konkrét munkája, munkafolyamata, de közvetett (tényleges) tárgya maga a munkát végző 
ember. 

Az igazgatási munka racionalizálásának történetileg két alaptípusa alakult ki: az igazga-
tási munkafolyamat-szervezés és az igazgatástechnika. Az első, vagyis az igazgatási mun-
kafolyamat-szervezés, az igazgatási munka menetét, illetve folyamatát vizsgálja, és igyek-
szik megválaszolni azt a kérdést: hogyan, milyen módon kell a munkafolyamatot megszer-
vezni a legoptimálisabb eredmény elérése érdekében. Az igazgatási munkafolyamat-
szervezésnek tehát a tárgya maga az igazgatási munkafolyamat, célja pedig a hatékonyság 
növelése. Ezzel szemben az igazgatástechnika azokat a technikai eszközöket kutatja, és 
igyekszik megtalálni, amelyek segítségével elérhető a legoptimálisabb eredmény. Az igaz-
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gatástechnika mint az igazgatási munka racionalizálásának másik módja tehát azt a kérdést 
igyekszik megválaszolni tudományos igénnyel, hogy milyen technikai eszközökkel érhető 
el a legoptimálisabb eredmény. Ebből következően az igazgatástechnika tárgya azon tech-
nikai eszközök összessége, amelyek révén javítható az igazgatási munka hatékonysága, 
célja pedig a hatékonyság növelése. Látható tehát, hogy a két alaptípus célja ugyanaz: a 
hatékonyság javítása az igazgatási munkában. 

Minden korban adottnak véve a közigazgatásra háruló feladatokat – a modern közigaz-
gatás három, egymástól elszakíthatatlanul szoros kapcsolatban álló pilléren nyugszik: a 
szervezet-rendszeren, a személyzeten és a feladatellátáson, vagyis a működésen. A köz-
igazgatás átalakítása, az adott kor követelményeihez való igazítása, ha úgy tetszik reformja 
jelentheti tehát a szervezeti struktúra átalakítását, a köztisztviselőkre (jelen esetben pl. a 
vadászati felügyelők) vonatkozó előírások megváltoztatását, valamint a feladat-ellátás, a 
működés új alapokra helyezését. A történeti tapasztalatok is, de a magyar tapasztalatok még 
inkább azt bizonyítják, hogy a közigazgatás reformjának (modernizálásának) középpontjá-
ban szinte kivétel nélkül, mindig a szervezet(rendszer) átalakítása állt, és tegyük hozzá: a 
modernizáció ezzel gyakran sajnos ki is merült, holott számos technikai újítás, eszköz rend-
szeresítése például nagyobb hasznot/előnyt jelentene, mint a szervezeti átalakítások. Ezek 
elmaradása gyakorta költségvetési indokkal kerülnek alátámasztásra, de úgy vélem, szá-
mos, talán ,,felesleges vagy nem időszerű” átalakítás jóval nagyobb pénzösszegeket emészt 
fel, mint mondjuk a technikai eszközök beszerzése. Ehhez jön még hozzá a személyzet kér-
dése és a legalább olyan jelentőséggel bíró működési feltételek is, éppúgy mint maga a 
szervezet. Arról az általános szervezéstudományi követelményről már nem is szólva, hogy 
a szervezet – személyzet – feladatellátás kapcsolatrendszerében, a közigazgatás esetében is 
a feladatnak kell(ene) meghatározónak lennie, vagyis „nem a gombhoz kell(ene) keresni a 
kabátot, hanem a kabáthoz a gombot”!2 

 
1. A vadászat jogának szervezeti rendszerét érintő történeti áttekintés 
 
A vadászat szabályozásának kezdete és ezáltal valamilyen formájú szervezeti forma megal-
kotása tulajdonképpen (némi túlzással) egyidős az államalapítással, hiszen Szent László 
király 1092. évi dekrétumáig vezethető vissza, amely már vadászati szankciókat tartalma-
zott arra az esetre, ha a vasárnapra és ünnepnapra rendelt vadászati tilalmat a vadászó meg-
szegte. Ezt követően majdnem fél évezred telt el a történelmünk során, mikor is a követke-
ző írásos dokumentum megszületett, melyben a vadászás első jogszabályi korlátozásának 
jegyei ismerhetők fel, ez volt II. Ulászló király 1504. évben kelt dekrétuma, miszerint a 
jobbágyok már nem vadászhatnak szabadon, hanem elsősorban földesuruk hasznára tehet-
ték, folytathatták ezt az akkoriban szinte kizárólag élelemszerzés céljából folytatott ősi te-
vékenységet. 

Az 1729. év mérföldkőnek tekinthető minden tekintetben, mivel megszületett az első 
magyar vadászati törvény, az 1729. évi XXII. törvénycikk, mely már törekedett korát meg-
hazudtolóan széles aspektusban foglalkozni a témával. Már az első hazai vadászati tör-
vényben felismerhetők a vadászati jognak az ingatlannal, vagyis a föld tulajdonjogával való 
összefüggései, bár a törvény még nem tekintette a vadászat jogát a tulajdonjog tartozéká-
nak, mert abban az időben az még jelentőséggel nem bírt, főképp azért, mert alacsony volt 
azon emberek/nemesek száma, akik számottevő földtulajdonnal bírtak az ország területén. 
A törvény először határozott meg tilalmi időket és szabályozott egyes vadászati módokat, 
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melyek logikai felépítése már mutat hasonlóságot a mai napig is használatos szabályokkal. 
A XVIII–XIX. század joggal tekinthető a magyar vadászati szabályozás egyik bástyájának, 
hiszen pár évtizeddel az első igazán komoly törvény megjelenését követően máris új jog-
szabály látott napvilágot.  

A vadászattal kapcsolatos jogi szabályozásnak újabb jelentős évfordulója az 1802. évi 
XXIV. törvénycikk. A vadászati jognak a földtulajdonjoghoz tartozását erősítette a tör-
vénynek az a rendelkezése, hogy a földesúr a tulajdonában lévő ingatlan fele részét „letilt-
sa”, azaz vadászat céljára hasznosítsa. A törvény először rendelkezett a vad által okozott 
károkról, és ennél a pontnál talán kicsit érdemes megállni egy gondolat erejéig. 1802-t 
írunk, amikor a vadkár vagy más néven vadállat által okozott kár nem hogy gondolat szint-
jén merül fel, hanem már törvényi rendelkezés folytán is találkozhatunk vele. Világos tehát, 
hogy a vadászati fejlődése nagyon szoros összefonódást mutat egyéb más területek fejlődé-
séhez, úgymint a mezőgazdasági, erdészeti műveléshez. Már a század elején mérhető jelei 
mutatkoztak annak, hogy a vadászati tevékenység nem csupán főúri hóbort, vagy hobbi 
kell, hogy legyen, hiszen a növekvő vadállomány komoly károk okozásért volt felelős már 
abban az időben, ez pedig csak fokozódott a mai napig. Mindenképpen szükségessé vált 
tehát, hogy kellő jogszabályi keret kerüljön felállításra annak érdekében, hogy a lehetősé-
gekhez mérten képesek legyenek a vadászok (legyen az nemesi vagy polgári származású) 
csökkenteni a mezőgazdaságban és erdőkben dolgozók kárát, ezáltal segíteni napi megélhe-
tésüket.  

A következő és talán egyik legnagyobb mérföldkőnek számító lépés már a XX. század 
derekán született meg, ami nem kifejezetten a vadászat szabályozására született meg, de 
mégis döntő befolyással bírt rá. Nevezetesen a vad állami tulajdonának törvényi szabályo-
zását a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény határozta meg. Ez önmagában 
már többletfeladatot szabott meg az állam számára, ezáltal elindítva egy fejlődési hullámot, 
mind szervezeti, mind technológiai oldalon. 

Jelenleg hazánkban a vadászatot és vadgazdálkodást a vad védelméről, a vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szabályozza, mely törvény átfo-
gó módosítása, és tulajdonképpen új vadászati törvény formájába történő öntése a 2014-es 
év vége felé, legkésőbb 2015 tavaszán várható. 

A 1996-os LV. törvény – az elmúlt közel 20 év miatt is – kijelenthető, hogy korát meg-
hazudtoló módon meglehetősen széles körben alkalmazható normákat gyűjtött össze, és 
nagyrészt a mai napig használható magatartási normákat fektetett le. A törvényhez kapcso-
lódóan jelent meg a 35/1998. (V. 15.) FM rendelet a vadászati és halászati felügyelőségek 
működési feltételeiről, mely alapján változtatta meg a korábbi központosított szervezeti 
felépítést, ezáltal végrehajtva talán az eddigi legkomolyabb reformot a hivatali struktúra 
tekintetében. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tör-
vény továbbá a földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet 
alapján a következőképpen álltak fel a felügyelőségek: 

,,A jogszabályban biztosított vadászati és halászati hatósági, valamint a vadászati és ha-
lászati igazgatással összefüggő irányítási feladatokat a Földművelésügyi Minisztérium me-
gyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalának Vadászati és Halászati Felügyelősége  látja el, 
melynek illetékességi területe megegyezik a hivatal illetékességi területével.”3 A jogszabály 
szerint a felügyelőség vezetőjét – pályázati kiírás útján – a hivatalvezető nevezi ki. A fel-
ügyelőség vezetőjének kinevezéséhez, továbbá felmentéséhez köteles volt a Földművelés-
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ügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) egyetértését beszerezni, ennek hiányá-
ban nem volt megválasztható. A következő markáns szervezeti változtatások életbelépéséig 
bő egy évtizedet kellett várni, amikor 2010-ben felállításra kerültek a korábbi megyei köz-
igazgatási hivatalok helyett a megyei kormányhivatalok, melyek területi, megyei szinten 
látnak el vadászati igazgatási tevékenységet négy szervük útján. Az első az Erdészeti Igaz-
gatóságuk , ami a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) szakmai felügyelete 
alatt álló szerv, és legfontosabb feladata az ,,erdővagyon’’ megóvása érdekében ellátandó 
hatósági tevékenységek ellátása. 

A második, vadászati igazgatásban részt vevő szerv Kormányhivatalokon belül az Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) területi egysége, és annak szakmai irányítása alatt áll. Feladatai 
közé tartozik az élelmiszerek vizsgálata, a talajvédelem biztosítása, járványügyek kezelése, 
és az elejtett vadállatok húsának kezelése, vizsgálata. A harmadik érintett szerve a Földmű-
velésügyi Igazgatóság, ami az MGSZH Földművelésügyi Igazgatóságának koordinálásával 
látja el feladataikat, ami többek között a nemzeti agrárpolitika érvényre juttatása területi 
szinten és halászati, vadászati igazgatási tevékenység folytatása. Végül a negyedik szerv a 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság. A területi mezőgazdasági szakigazgatási szervek 
illetékességi területe arra a megyére terjed ki, amelynek területére a területi kormányhivatal 
illetékessége kiterjed. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóságának, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, valamint Föld-
művelésügyi Igazgatóságának illetékessége a főváros és Pest megye területére terjed ki. 
Ezektől eltér az erdészeti igazgatóságok illetékességi területe. A megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatóságai növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó, ve-
tőmagokat és kertészeti szaporítóanyagokat érintő feladataikat szintén eltérő illetékességgel 
folytatják.  

Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal 
járási hivatalának szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) működnek. A járási 
állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv vezetőjének jogait a me-
gyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóságának ve-
zetője (a továbbiakban: megyei igazgató fő-állatorvos) gyakorolja. A járási állat-
egészségügyi hivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási állat-
egészségügyi hivatal vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el. 
A járási állat-egészségügyi hivatalt hatósági fő-állatorvos (a továbbiakban: járási fő-
állatorvos) vezeti. A járási fő-állatorvost a járási hivatalvezető javaslatára a megyei igazga-
tó fő-állatorvos nevezi ki. A járási fő-állatorvost és a járási állat-egészségügyi hivatal kiad-
mányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét a megyei igazgató fő-állatorvos első fokú 
közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. A járási hivatalok sajátos illetékességi 
területtel rendelkeznek, melyek jelentősége az elmúlt időszakban sajnálatos módon több-
ször is felbukkanó sertéspestis monitoring során jutott jelentőséghez, amikor a vadászatra 
jogosultaknak a járási állatorvosokhoz kellett mandula mintákat eljuttatni vizsgálat céljából. 

 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
 
2012. március 25-én került összevonásra a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Ma-
gyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, melyből létrejött a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, mely igazgatóságokra tagolódik szakterületek szerint. A vadászatért felelős igazga-
tóságának legfontosabb feladatai az állategészségügyi diagnosztika, az állatvédelem szabá-
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lyainak betartatása, erdészeti hatósági feladatok, a minél magasabb szintű élelmiszerbizton-
ság megteremtése és fenntartása, a vadgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódó takarmánybiz-
tonság biztosítása, továbbá a vadászterületek határának megállapítása, a vadászterületek és 
hivatásos vadászok nyilvántartása, vadászati tilalmak elrendelése, vadvédelmi és vadgaz-
dálkodási bírságok kiszabása, az állami vadászjegyek és vadászati engedélyek visszavoná-
sa. Vadászati hatóságként a NÉBIH különösen az alábbi feladatkörben jár el: 

• nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről (cégéről), címéről 
(székhelyéről), valamint a vadászati jog haszonbérleti szerződésekről, 

• gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről, 
• nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról, 
• a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben statisztikai adatokat 

gyűjt, illetve szolgáltat, 
• összeállítja és közzéteszi a vadkárbecslői szakértői névsort, 
• nyilvántartást vezet a vadgazdálkodási tervezésre jogosult szakértőkről, 
• nyilvántartást vezet a földtulajdonosok vadászati közösségének képviselőjéről, 
• ellát egyes, az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. 
 
A kormányhivatalok és a NÉBIH eljárásairól mint szakigazgatási szervekről a követke-

ző szabályok kiemelendőek. A mezőgazdasági szakigazgatási szervek által hozott első fokú 
döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el. Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, 
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának 
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága jár el.  A járási hivatal által 
első fokon, nem a falugazdász-hálózat útján ellátott feladatokhoz kapcsolódóan hozott dön-
tés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-
ségügyi igazgatóság, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészség-
ügyi igazgatósága által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el. A járási 
hivatal által a falugazdász-hálózat útján ellátott feladathoz kapcsolódóan hozott első fokú 
döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság jár el. 

 
A Földművelésügyi Igazgatóságokról 
 
A Földművelésügyi Igazgatóság a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szerve, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal koordinálásával látja el falada-
tait. 

Vadászati és halászati hatósági jogkört gyakorol, ellátja a vadászati és halászati tevé-
kenységekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat. Ellátja a mezőgazdasági őstermelői iga-
zolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi az igazol-
vány használatának jogszerűségét. Közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földki-
adással és földárveréssel kapcsolatos feladatokban. Feladatkörébe tartozik a hegyközségek 
törvényességi felügyelete, ellenőrzi a hegybírók tevékenységét. 

A Földművelésügyi Igazgatóság fontosabb feladatai: 
• vadászjegy és vadászati engedély kiadása, visszavonása, 
• nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről, címéről, valamint a va-

dászati jog haszonbérleti szerződésekről, 
• gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről, 
• nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról, 
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• hitelesíti és ellenőrzi a vadászati naplót, 
• trófeabírálatot végez és arról hatósági bizonyítványt állít ki (a vadász köteles az elej-

tett vadak trófeáit bemutatni a Földművelésügyi Igazgatóságnak, aki a trófeabírálat 
eredményéről a vad elejtője részére hatósági bizonyítványt ad ki), 

• kiadja az állami halászjegyet vagy horgászjegyet, 
• a jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben 

felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal 
kapcsolatos irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet, 

• a halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez, 
• nyilvántartást vezet a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, a mezőgazdasági ős-

termelő adatairól, a mezei őrszolgálatról, valamint a családi gazdálkodókról, 
• nyilvántartást vezet a családi gazdaságokról (kérelem alapján nyilvántartásba veszi a 

családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő vál-
tozásokat, módosításokat), 

• agrárkár-megállapító szervként működik, 
• közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással és földárveréssel kap-

csolatos feladatokban, 
• ellenőrzi az állami támogatások felhasználását. 
 
Világosan látható, hogy a 2010-es és 2012-es szakigazgatási szerveket érintő változások 

egyfajta dekoncentrációs tevékenység részét képezik, és olyan megyei szinten működő 
szervek kerültek létrehozásra, melyek képesek koordinálni, irányítani a terület igazgatását. 
A jogalkotó alapvető célkitűzése itt sem volt más, mint hogy egyszerűsítse az állampolgár-
ok ( jelen esetben főleg a vadászok) érdekeit, és könnyebben, jobban átlátható hatósági mo-
dellel találják szemben magukat. ,,A közigazgatás egyik legalapvetőbb fejlesztési lehetősé-
ge a modellezés, más néven a modell-alkotás, ami nem más, mint egyszerűsítés. A model-
lezés mint általános szervezési módszer lényege ugyanis az, hogy az egyébként rendkívül 
bonyolult és összetett szervezeti tevékenységet – a lényeges elemeket kiemelve, és a lé-
nyegteleneket mellőzve – leegyszerűsíti, és így építi fel a valóság egyszerűsített változa-
tát.”4 A modellbe szabadon beépíthetők különböző új elemek, és ennek következtében vizs-
gálhatóvá válik a modell reakciója a tervezett változtatásokra. 

A modellezés révén szerzett előnyök messze túlszárnyal(hat)ják azt a „veszteséget”, 
amit a dolgok leegyszerűsítésével okozunk, ezért a mérleg – véleményem szerint – feltétle-
nül pozitív. 

Feltétlen említést érdemel még, ugyan szervezeti átalakulásában nem olyan jelentős 
módon a Rendőrség is mint közigazgatási szervezet. Stabilnak mondhatóan országos-
megyei – és helyi szinten képviseltetik magukat a vadászat igazgatásában. A munkája fő-
ként ellenőrző és nyilvántartó szerepben jelenik meg a vadászattal kapcsolatban, azon belül 
is a vadászat eszközeinek tekinthető fegyverek kapcsán, és itt kell kiemelni az elektronikus 
fegyvernyilvántartásokat, és a Robotzsarut is, mint technológiai eszközöket.   

Ellenőrzést folytathat le a fegyver szállításával, átadásával, átruházásával és tárolásával 
kapcsolatban, továbbá a vadászat ellenőrzése kapcsán kiemelt szerepük van a beíróköny-
vek, a véralkoholszint, és a társasvadászatok ellenőrzése tekintetében. 

Kutatási témámból adódóan a közigazgatási szervek állnak a középpontban, ugyanakkor 
gyakorló vadászként és vadászkamarai vezetőségi tagként feltétlen szükségesnek érzem 

                                                           
4 TORMA–CZÉKMANN : i. m. 
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megemlíteni az állami szerepvállalók mellett a civil szektor (jelen esetben a vadásztársada-
lom) jeles képviselőit is, akik szintén kiemelkedő fontossággal járulnak hozzá a sikeres 
ágazati igazgatáshoz. A két legnagyobb szervezetet, az Országos Magyar Vadászkamarát 
(továbbiakban: OMVK) és  az Országos Magyar Vadászati Védegyletet (továbbiakban: 
OMVV) szeretném kiemelni és röviden bemutatni szerepüket. 

 
Az OMVK 
 
A magyar vadászat történetében az 1996-os új vadászati törvény5 elfogadását követően, 
1997-ben egy olyan változás következett be, melyre eddig nem volt példa. A vadgazdálko-
dók és a vadászok érdekképviseletét ellátó egyesületi rendszer mellett az Országgyűlés el-
fogadta az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvényt, azzal a céllal, hogy a hivatá-
sos és sportvadászok köztestületi formában működő szakmai szervezete szervezze és intéz-
ze a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, képviselje a 
vadásztársadalom érdekeit. A Vadászkamarának a törvény erejénél fogva kötelezően tagja 
volt minden hivatásos és sportvadász. A kötelező jelleg a sportvadászok vonatkozásában a 
2002. évi alkotmánybírósági határozattal megszűnt, tehát a tagsági viszony önkéntessé vált. 

A Vadászkamara feladatait a megyékben és a fővárosban működő területi szervezetei, 
valamint országos szervezete útján látja el. A szervezetek jogi személyek. 

A Kamara feladatai: 
• Képviseli és védi a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő ügyekben a hi-

vatásos és sportvadászok érdekeit, valamint a hivatásos vadászok hivatásukból eredő 
jogait, 

• Véleményt nyilvánít a vadgazdálkodást és vadászatot érintő jogszabályokról és köz-
reműködik tagjai szakmai továbbképzésében, 

• Megalkotja a hivatásos és sportvadászokra vonatkozó vadászetikai szabályzatot és 
lefolytatja az eljárást az etikai szabályokat megszegő tagokkal szemben, 

• Kiállítja a vadászati és vadgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint a va-
dászjegyet, és azt évente érvényesíti, 

• Közreműködik a vadászvizsga részletes tartalmi feltételeinek kialakításában, és 
gondoskodik a vadászvizsga lebonyolításáról, 

• Megszervezi a hivatásos vadászok szakmai tevékenységének magasabb szintű gya-
korlásához szükséges ismeretek elsajátítását és ezzel összefüggésben meghatározza 
a kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel feltételeit, 

• A Kamara tudomásszerzést követően, eljárást kezdeményez az illetékes hatóságok-
nál a jogosulatlan vadászókkal szemben, 

• A Kamara tagjairól névjegyzéket vezet, és erről statisztikai adatokat szolgáltat, 
• Kezdeményezi az illetékeseknél kitüntetések adományozását, de saját maga által lét-

rehozott kitüntetéssel is rendelkezik, 
• A vadgazdálkodást és vadászatot érintő szervezetekkel folyamatosan együttműkö-

dik, 
• Bekapcsolódik a nemzetközi szervezetek munkájába (CIC, FACE), és a környező 

országok vadászszövetségeivel folyamatos információcserét tart fenn. 
 
 

                                                           
5 Az 1996.évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról. 
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Az Országos Magyar Vadászkamara szervezeti formája 
 
Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a 
sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai ér-
dekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, feladatait az országos szervezete, valamint 
területi szervezetei útján látja el, melyben az országos szervezet a Kamara, ami országos 
képviseleti szervéből, az Elnökségből, a Felügyelő Bizottságból, az Országos Etikai Bizott-
ságból, a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságból, a Jogi Bizottságból,  a Vadászati 
Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottságból, valamint a Pénzügyi-Gazdálkodási Bi-
zottságból áll. 
 
Az OMVV 
 
A legrégebbi társadalmi szervezet az 1881-ben alakult Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet, amely egyúttal a szervezett magyar vadászat kezdetét is jelentette. A Védegylet 63 
éves tevékenység után, 1944-ben időszakosan megszűnt. Helyét az 1947-ben létrehozott 
Magyar Vadászok Országos Szövetsége (MAVOSZ) foglalta el. A MAVOSZ a Védegylet 
jogutódjának tartotta magát, és 1957-től érdemi vadászpolitikai és szakmai munkát végzett, 
több mint 30 éven keresztül. Tevékenységét ebben a formában 1989-ben fejezte be, és Or-
szágos Magyar Vadászati Védegylet néven működött tovább mint a magyar vadgazdálko-
dók országos érdekképviselete. A Védegylet, tiszteletben tartva az 1881-ben létrehozott 
szervezet szellemiségét, több változáson ment keresztül, jelenleg az 1989. évi II. törvény 
alapján működik mint országos szervezet, létrehozói pedig a megyei (területi) Vadászszö-
vetségek. 

Feladata nagyrészt megegyezik, illetve kiegészíti az OMVK feladat- és működési körét. 
Jelenleg tehát a két szervezet tulajdonképpen együttes erővel hivatott a vadászok (OMVK) 
és a vadgazdálkodók/vadászatra jogosultak OMVV) érdekeit képviselni. 

 
2. Technológiai jellegű fejlesztések a vadászat igazgatásában 
 
A közigazgatási modernizációs folyamtok egyik legfontosabb eszköze az elektronikus köz-
igazgatás. A szolgáltató állam elérése érdekében az önkormányzatoknak célszerű élni az 
internet, a mobilkommunikáció és a fejlődő technológia lehetőségeivel. 

Az infokommunikációs technológiák fejlesztése és beépítése a társadalmi viszonyokba 
sok esetben új minőséget és helyzetet teremtenek a hagyományos megoldásokhoz képest. 
Legegyszerűbb példa rá a kommunikáció merőben új formái vagy az adatokhoz, informáci-
ókhoz való hozzáférés új lehetőségei. E forradalmi változások nem csak a hagyományos 
értelemben vett közigazgatás területén jelentenek új minőséget. A társadalmi elvárások vál-
tozása nem csak az infokommunikáció területén hoz újdonságokat az állam működésébe és 
működtetésébe. Az elektronikus közigazgatástól hatékonyságot, költségcsökkentést, egy-
szerűsödést várunk el. Ezekhez az elvárásokhoz szervesen kapcsolódnak más, újszerű mód-
szerek, amelyek az infokommunikációs technológiákkal közösen képesek a fenti elvárások 
teljesítésére. 

Az ilyen jellegű fejlesztések, ahogy azt korábban is jeleztük már, főleg a Rendőrség kö-
rében kerülnek alkalmazásra. Ebben a munkában óriási segítséget nyújt számára a Robot-
zsaru és Infovadász elnevezésű szoftveres megoldások, mely forradalmasította a rendőrség 
munkáját. Akár azt is figyelemmel kísérhetik, hogy milyen pénzmozgások vannak a vizsgá-
lat alá vont személyeknél, szervezeteknél, gazdasági társaságoknál. 
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A hasznosságát is kiválóan mutatja, hogy az Infovadász névre keresztelt intelligens do-
kumentumkereső rendszert a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elisme-
réssel jutalmazta. Az Infovadász elsősorban a bűnüldöző szervek számára készült. Az euró-
pai rendőrség bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenységének támogatására fejlesztette ki a 
Montana Tudásmenedzsment Kft. Ezt a kormányzat számára igen hasznosnak bizonyult 
szolgáltatást részesítette kiemelt elismerésben a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bíráló-
bizottsága. A rendszer ma egyidejűleg több mint 56 millió dokumentumban biztosít lehető-
séget intelligens keresésre a bűnügyi elemzők számára az ország legtöbb rendőrkapitánysá-
gán. A magyar rendőrségnél már több olyan rendszer is működik, amely tárolja a bűncse-
lekményekkel és elkövetőkkel kapcsolatos különféle adatokat. 

Ilyen például még a Robotzsaru és a Netzsaru. Az Infovadász az ezekben a rendszerek-
ben tárolt információkból képes intelligens szövegkeresési módszerekkel új összefüggések-
re rávilágítani. Az Infovadász projekt hosszú távú eredménye lehet a felderített bűncselek-
mények számának 10–15 százalékos növekedése. De ennél még többre is képes. A későb-
biekben módot nyújt még további fontos eljárások gyökeres megújítására is. Ilyen például a 
bűnözői személyiségkép meghatározása. Képes lesz a bűnesetek kategorizálására, sőt, bű-
nözési hullámok azonosítására. 

A fejlesztésben részt vettek más országok rendőrségi szakemberei is, így az elkészült 
szolgáltatás akár külföldön is munkába állhat. Az eredeti Infovadász szoftver még 2007 
októberében került bevezetésre az Országos Rendőr-főkapitányságnál. Az amerikai CIA-tól 
vették át a megoldást, hiszen az ő számukra már kitűnően bevált szoftvert volt évek óta. 
Mindeközben sikerrel csatoltak az egész rendszerhez egy jól rejtőzködő, de annál aktívabb 
kémprogramot, hogy mindig tudják, mi folyik a Magyar Rendőrség központjában. Sőt, akár 
azt is, hogy milyen tranzakciók folynak a magyar állampolgárok egyéni bankszámláin is, 
mivel ennek az információnak a megszerzésére is képes az Infovadász. Tényként elmond-
ható, hogy mindenkiről tárolnak már információt, az iWiW, a Facebook vagy éppen a 
bankkártyás fizetések, az internet- vagy mobilszolgáltatók adatait csatoló elektronikus do-
kumentációk formájában. Mindössze néhány kattintás az egész, és ott van egész életünk 
kiterítve a képernyőn, a ,,Nagy Testvérré” változott nyomozó előtt. 

A Robotzsaru rendszer a Rendőrség bűnügyi és közbiztonsági tevékenységét segítő 
olyan komplex információs rendszer, amely az ügy iktatásától kezdve annak befejezéséig, 
illetve az iratok selejtezéséig magában foglalja a teljes ügymenetet és az annak során kelet-
kező adatokat, valamint elősegíti a személy- és teljesítményértékelési, a vezetői minőségel-
lenőrzési és minőségbiztosítási feladatok ellátását, segíti a vezetői revíziós feladatok elvég-
zését, elősegíti a rendőri munka, illetve kiemelten a bűnelemzési feladatok ellátásának ha-
tékony végzését. A vonatkozó jogszabály6 kimondja, hogy Magyarország Rendőrségének 
valamennyi szerve köteles az általa folytatott büntetőeljárás során keletkezett releváns ada-
tok rögzítésére a Robotzsaru rendszert alkalmazni. 

A Robotzsaru rendszer – a rendőri munka jellegének, illetve az egyes felhasználói cso-
portok jogszabályban meghatározott feladat- és munkakörének alapulvételével – különböző 
felhasználói jogosultsági szintekre tagozódik. Az egyes jogosultsági szintek erre tekintettel 
eltérő jellegű hozzáférhetőséget biztosítanak az egyes felhasználók részére, annak érdeké-
ben, hogy a munkaköri feladataik hatékony ellátásához szükséges, a Robotzsaru rendszer  
 
 

                                                           
6 1/2003. (II. 12.) ORFK utasítás a Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer 
jogosultsági rendjéről, illetve egyes adatvédelmi előírásairól. 
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által biztosított adatok rendelkezésükre álljanak. Ennek megfelelően beszélhetünk úgyneve-
zett általános jogosultsági szintekről, melyek a vezetői, adminisztrátori, ügyelőadói, közbiz-
tonsági, közbiztonsági, panaszfelvevő és speciálisakról, úgymint iktatói, ügyeletesi, ügye-
lőadói és technikusi, rendszergazdai jogosultsági szintek. A törvény meghatároz még kap-
csolt jogosultságokat is, melyek az elemző-értékelő, ellenőrző és forrónyomos jogosultsági 
szintek, és jellemzően többféle lehetőséget, jogosultságot tesznek lehetővé. 

Témánk szempontjából fontos kiemelni, hogy a rendszer nagymértékben járul hozzá a 
vadászat igazgatása szempontjából oly fontos feladat, a vadászat eszközének minősülő 
fegyverek, fegyvertartási engedélyek kezeléséhez, ellenőrzéséhez. A vadászat szempontjá-
ból a legnagyobb és legfontosabb biztonsági kérdést mindig is a fegyverek kezelése és tar-
tása jelentette, melyet főszabályként a Rendőrség jogosult ellenőrizni, kezelni. Ez többféle 
tevékenyégfajtában jelenik meg, beszélhetünk a fegyvertartási engedély megszerzéséhez 
vezető első lépcsőként, a fegyverkezelési és fegyverismereti vizsgák megszervezéséről, 
lebonyolításáról, a teljes engedélyezési eljárás lefolytatásáról, melyben köteles a hatóság 
meggyőződni, hogy a leendő fegyvertulajdonos alkalmas-e (mentálisan, fizikálisan) a fegy-
vertartásra, rendelkezik-e megfelelő tároló helyiséggel és szekrénnyel (külön jogszabály 
rendelkezik a fegyverek biztonságos tárolásáról7), melyeket bizonyos időközönként jogo-
sult és köteles is felülvizsgálni. A tételes fegyverek bemutatása is kötelező a rendőrségen, 
minden új vásárlás bejelentés- és bemutatásköteles az illetékes kapitányságon (megjegy-
zendő, hogy az elmúlt évben sokat egyszerűsödött a fegyverek vásárlásának menete, a ko-
rábbi merev, többlépcsős bürokratikus eljárást felváltotta egy ügyfél- és vadászbarátabb 
rendszer), csakúgy mint a fegyverek átadásának, kölcsönadásának rendszere is8.  

Mint minden más területén az életnek, itt is alapvetően az anyagi források mértéke fogja 
meghatározni, hogy milyen egyéb technikai berendezések segítségét tudják igénybe venni a 
szakemberek, gondolva itt a GPS-alapú helymeghatározó, nyomon követő rendszerekre 
vagy akár az infrakamerákra, melyek a bűnüldözés során nyitnak új fejezetet. 

 
Záró gondolatok 
 
Maga a Robotzsaru rendszer még egy formálódó, napi szinten is változó struktúra, mely 
egy kiváló alapja lehet a jövő e-közigazgatási megoldásait egyre bátrabban és szélesebb 
körben alkalmazó szakigazgatási tevékenységkörének. A technikai eszközök folyamatos 
fejlődése mellett elengedhetetlen a hatóság munkájának fejlesztése is, legyen szó technikai/ 
hardveres vagy szoftveres megoldásokról, illetve a meglévő szervezeti struktúra felülvizs-
gálata, újragondolása. Ez nem feltétlen teljes átalakítást kell hogy jelentsen, hanem töre-
kedni kell a jól működő szervezetek, szervezeti egységek megtartására, továbbfejlesztésére. 
Saját meggyőződésem szerint a vadászat és annak megfelelő színvonalú igazgatása egy 
olyan terület, mely minél hatékonyabb, gyorsabb, de elsősorban biztonságosabb eljárást 
követel meg, mivel a fegyverek jelenléte mindig is fokozott veszélyek forrása a területen, 
így speciális igényt is támaszt a jogalkotó és jogalkalmazó irányába.  
 
 
 

                                                           
7 A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet. 
8 NYITRAI  Péter: A fegyvertartás és a fegyverhasználat szabályainak változásai, A vadászat aktuális 
jogkérdései, Konferencia-előadás, Miskolc, 2012. 
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Véleményem szerint törekedni kell arra, hogy a társadalom számára megismerhetővé és 
általánosan elfogadhatóvá váljon a vadgazdálkodás jelentősége. Ez lehet talán a folytatás 
kulcsa, hiszen ha világossá válik az igény egy modern szakigazgatási ágazat üzemeltetése 
iránt, akkor a változtatási, fejlesztési koncepciók sokkal gyorsabban véghezvihetők, tudva, 
hogy nem kizárólag egy sokak által csak ,,gyilkolási hobbi” fejlesztése a cél, mivel ahogy 
azt már az egyik legnagyobb magyar világutazó is kiemelte: „A vadászat vadűzés és erdő-
zúgás, de több erdőzúgás.”9 

 
 
 

                                                           
9 Gróf Széchenyi Zsigmond világutazó vadász. 
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