
 

 

„ONLINE VADÁSZATI BEÍRÓKÖNYV ÉS APPLIKÁCIÓ 

FEJLESZTÉSE A MARKCON INFORMATIKAI KFT.-NÉL” 

 
A projekt alapadatai: 

 Projekt azonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00292 

 Igényelt támogatás: 10 915 447 Ft 

 Támogatás mértéke: 59,99 % 

 A projekt költségvetése: 18 192 412 Ft 

 Projekt tervezett befejezése: 2022.07.31. 

 

A projekt bemutatása: 

A projekt fejlesztési tevékenység, melynek célja egy online beírókönyv és vadászati napló kifejlesztése 

vadászbaleset-megelőzési funkciókkal kiegészítve. 

A rendszert a vadásztársaságok a weben, a vadászok pedig egy applikáción keresztül érhetik majd el. A 

legtöbb helyen a mai napig is papír alapon vezetik a vadászterületeken kihelyezett lesek helyfoglalási 

tervét. Egy online foglalási rendszerrel rendkívül sok és hatékony kényelmi funkció mellett tudnák 

intézni a beírásokat és ezen keresztül lehetőség lesz aktív vadászok együttműködésére, ami kiemelt 

fontosságú a biztonsági kérdések, a vadászbalesetek megelőzése szempontjából. 

Egy használható, praktikus funkciókkal rendelkező programot szeretnénk kifejleszteni, amely nem függ 

a szabályozási környezettől, és amelynek működése „a leghasznosabb funkciók legegyszerűbb 

kezelésének” elvén alapul. A program segítségével a területen lévő vadászok valós időben értesülnek a 

többiek mozgásáról, az ejtésekről és a nyomkövetésekről. Ilyen megoldás jelenleg még nem létezik 

Magyarországon.  

Hazánkban körülbelül 70 000 vadász, és 1500 vadásztársaság van, ezek mellett pedig 5 000 

vendégvadász érkezik az országba minden évben. Ők jelentik elsődlegesen az új termék célpiacát. A 

kifejlesztendő program a vadásztársaságokon keresztül lesz használható, a beírókönyv és a vadászati 

napló működési logikájához hasonlóan. A terméket a felhasználók éves előfizetés fejében használhatják. 

A hazai sikeres bevezetést követően a külföldi országokba is szeretnénk átvinni a koncepciót. Az adott 

célországban egy kizárólagos képviselő számára értékesítjük a termék licencet, mely éves díj kifizetését 

követően a partner menedzselheti a terméket. 

 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 

7623 Pécs, Móré Fülöp utca 33. 

 

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu 

Telefon: +36 1 795 9500 

Honlap: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak 
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