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VERSENYKIÍRÁS 
NEMZETKÖZI VADGASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 

2017. SZEPTEMBER 2. 
 

A FESZTIVÁL 
A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a 
természet, a vadászati kultúra és a 
vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi 
találkozója. Kiváló fórumot jelent a vadhús, mint 
konyhai alapanyag népszerűsítésére, széles körű 
felhasználási területeinek, ezzel együtt az 
erdőben, vadban és vadászatban rejlő 
lehetőségek bemutatására, mindezt tartalmas 
kikapcsolódási és minőségi szórakozási 
lehetőségek biztosításával fűszerezve.  
 
A VERSENY JELLEGE 
Egyfordulós amatőr főzőverseny, a 
versenyművek kizárólag vadhúsból 
készülhetnek 
 
SZERVEZŐ 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási 
Zrt., Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete 
 
FŐVÉDNÖK 
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes  
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
 
HELYSZÍN 
SOPONYA, Sárvíz-völgye Erdészeti-, Vadászati- 
és Ökoturisztikai Központ 
 
A VERSENY TÉMÁJA 
Vadételek Asztala: fő versenyszám, bográcsban 
készült vadételek 
Vadgasztronómiai Nagydíj: külön kategória, 
szabadon választott módon, de kizárólag 
szabadtűzön készült vadétel. A vadhúst külön díj 
ellenében a Szervező biztosítja. 
 
NEVEZÉSI FELTÉTEL 
Vadételek Asztala: 
A rendezvényen minden olyan 3-5 fős csapat 
(egy szakácsmester, kettő - négy kuktával) 
indulhat, mely csapat a jelentkezési lapot 
hiánytalanul kitöltve a megadott határidőre a 
Szervezőhöz eljuttatja, és a nevezési díjat befizeti. 
Nevezési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

A főzéshez kizárólag a Szervező által biztosított 
vadhús használható fel.  
Vadgasztronómiai Nagydíj: 
A versenyszámra minden olyan csapat indulhat, 
amely a Vadételek Asztala főzőversenyre 
benevezett, a jelentkezési lapot mindkét 
versenyszámra hiánytalanul kitöltve, a megadott 
határidőre a Szervezőhöz eljuttatja. 
A főzéshez kizárólag a Szervező által biztosított 
vadhús használható fel.  
 
NEVEZÉSI DÍJ 
Vadételek Asztala: 40.000 Ft/csapat (a nevezési 
díj az Áfát tartalmazza)  
A nevezési díjért a Szervező a következő 
eszközöket, szolgáltatásokat biztosítja: 
• fedett főzőhelyszínt, csapatonként 1 darab 

sörpad garnitúrával és 1 darab főzőhellyel, 
• 10 kg konyhakész, kockákra vágott vadhúst, 
• fa tüzelőanyagot (saját gázkészség 

használható, reduktor szükséges!), 
• vízvételi lehetőséget, 
• hulladéktároló zsákot, 
• ingyenes belépést a fesztiválra. 
Határon túli csapatok esetében a nevezési díjtól 
eltekintünk. 
Vadgasztronómiai Nagydíj: Külön nevezési díj 
nincs, a csapat által a jelentkezési lapon megjelölt 
fajtájú és mennyiségű vadhús ára kerül 
felszámításra. Fizetés a vadhús átvételekor 
történik.  
 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ 
2017. június 30. Helyszíni nevezésre nincs 
lehetőség. 
 
KAPCSOLATTARTÁS 
A Szervező a csapatokkal a jelentkezési lapon 
megadott e-mail címen, illetve telefonszámon 
keresztül tartja a kapcsolatot.  
 
BÍRÁLÁS 
Az ételeket szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás 
pártatlanságát a Szervező biztosítja és garantálja. 
A zsűri döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.  
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A helyezések megállapítása a zsűritagok által 
adott egyedi pontszámok átlaga alapján történik. 
Döntetlen pontszám esetén a zsűri elnöke által 
adott pontszám a mérvadó. 
 
DÍJAZÁS 
Vadételek Asztala: 
Minden csapat emléklapot kap.  
Kategóriánként (szarvas, vaddisznó, őz, muflon) 
az első három helyezett csapat díjazása oklevéllel, 
kupával és tárgyjutalommal történik. 
Az Erdei Ételek Mestere, a kategóriánkénti első 
helyezett csapatok közül kikerülő abszolút 
győztes csapat díjazása oklevéllel, 
vándorkupával és tárgyjutalommal történik. 
Gasztodizájn különdíjjal jutalmazzuk a 
legattraktívabb, leghangulatosabb főzőhelyet. 
Díjazásra kerül a zsűritől összességében 
legmagasabb értékelést kapott határon túli csapat. 
Vadgasztronómiai Nagydíj: 
Bruttó 100.000 Ft-os vásárlási utalvány, amely 
levásárolható a VADEX Mezőföldi Zrt. alábbi 
szaküzleteiben: 
- Vadhús Üzem (8123 Soponya, Petőfi u. 275.) 
- Vadászbolt (8000 Szfvár, Tolnai u. 1.) 
- STIHL szaküzlet (8000 Szfvár, Jancsár köz 2., 

2400 Dunaújváros, Arany János út 56.) 
 
TISZTASÁG, REND 
Kérjük a főzőcsapatokat, hogy a főzőhelyeket 
olyan állapotban hagyják el, ahogyan azt 
átvették. A főzés során keletkezett hulladékot, 
szemetet szíveskedjenek összegyűjteni és az ott 
elhelyezett szeméttárolókban, kukákban 
elhelyezni. 
Kérjük, a tűzesetek elkerülése érdekében, tartsák 
be a tűzgyújtási, tűzbiztonsági szabályokat, 
szabványtalan felszereléseket ne használjanak. A 
szabványtalan felszerelések használatát a 
Szervező megtiltja. 
A Szervező vállalja, hogy a csapatoknak átadott 
vadhús alapanyagok minden esetben 
megfelelnek az egészségügyi és élelmezési 
előírásoknak. Az átadott vadhús alapanyagok 
további felhasználása folyamán ezen előírások 
betartása a főzőcsapat felelőssége. 
A szabályok és előírások be nem tartásából 
származó károkért és balesetekért a Szervező 
nem vállal felelősséget. 

FŐZŐCSAPATOK KÖTELEZETTSÉGEI 
A főzőcsapat tagjai saját felelősségükre vesznek 
részt a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál 
főzőversenyén. A csapat tagjai elismerik, hogy a 
versenykiírást elolvasták, annak tartalmát 
elfogadják. Elfogadják, hogy a versenyről készült 
film- és képanyagokon, valamint azok 
reklámcélú felhasználásában szerepelhetnek, és 
ezért ellenszolgáltatást nem kérnek. Elfogadják, 
hogy amennyiben a versenyen a csapat díjazást 
ér el, úgy a díjazásra került étel receptjét a 
Szervező rendelkezésére bocsátják és ezért 
ellenszolgáltatást nem kérnek. 
Kijelentik, hogy az általunk hozott és elkészített 
ételek és nyersanyagok az egészségre 
ártalmatlanok, az ételkészítésre vonatkozó 
egészségügyi szabályokat betartják. 
 
EGYÉB 
A főzőversenyen a csapatok részére a jelentkezés 
sorrendjében tudunk helyet biztosítani. 
A főzéshez és a tálaláshoz szükséges fűszereket, 
eszközöket és a vadhúson kívüli további 
alapanyagokat a csapatok maguk biztosítják. 
A főzőversenyben résztvevő csapatok az 
elkészített ételt - 10 adag kivételével - szabadon 
elfogyaszthatják, illetve a segítőket, szurkolókat, 
családtagokat abból kínálhatják. Az étel 
kereskedelmi forgalomba nem hozható, 
árusítani, kiadagolva értékesíteni tilos.  
A Vadételek Asztala főzőversenyre készített 
bográcsos étel esetében csapatonként legalább 10 
adag ételt a főzőcsapatnak – térítésmentesen, a 
Szervező által kibocsátott kóstolójegy ellenében - 
biztosítani kell a Fesztivál látogatói számára. A 
beváltott étkezési jegyeket meg kell őrizni és a 
Fesztivál végén a Szervező részére át kell adni. 
A Vadgasztronómiai Nagydíjra készített ételt 
nem kötelező étkezési jegy ellenében kínálni. 

 
Információ és jelentkezés: 

 
VADEX Mezőföldi Zrt. 

Vargáné Bokor Bernadett 
Telefon: 06-22/510-522, 06-30/557-3072 

E-mail: bokorb@vadex.hu 


