
 

Oldal 1 / 2 
 

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe© 

 VIZSLAT Rendszer© GeoEdu Magyarország Kft., H-1194 Bp., Pákozd u. 15.;  Tel: +36-20/384-1007;E-mail: geoedu@geoedu.hu   

www.geoedu.hu 

 

GYakran Ismételt Kérdések: 

Mi is az a VIZSLAT Rendszer©? 

A VIZSLAT© egy moduláris kialakítású, lépcsőzetesen felépíthető, speciális informatikai rendszer. 

Nevét az alábbi szavakból kapta: Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe© 

Természetesen, a névadással és logóválasztással utalni és egyszer-s-mint tisztelegni szeretnénk az 

őshonos magyar vadászkutya-fajta, a vizsla előtt is. 

 

Mitől moduláris? 

A VIZSLAT© rendszerelemei – akár hardveres, akár szoftveres oldalon – igény szerint variálhatók, 

fejleszthetők. 

 

 

Mitől speciális a VIZSLAT©? Mi a célja? 

Pontosan céljai miatt speciális a VIZSLAT Rendszer©. Kiszolgálja és megkönnyíti a vadásztársaságok, a 

vadászok életét. Biztonságossá teszi az erdőjárást, legyen az munka vagy rekreációs célú. 

 

Mi a központi magja a VIZSLAT©-nak? 

Az E-Beíró©! Az E-beíró© több hardver és 

szoftverelemből összeálló hatékony egész. 

Célja a régi beírókönyvével azonos: 

vadászterület foglalás, eredmény beírás.  

Mivel több az E-beíró©? A régi papíralapú 

nyomtatványkönyv információit teszi széles 

körben, illetve könnyebben elérhetővé, rögzíti 

annak kötelező adatait digitálisan, korszerű és 

félreértés mentes módon.  

A hagyományos beíróhoz hasonlóan, az E-Beíró© is a vadászterületek szélére van kihelyezve, 

terepálló, törhetetlen dobozban. A felhasználó, azaz vadásztársasági tag ebben a dobozban találja a 

beépített, internetes kapcsolattal rendelkező iPAD egységet, melyen a VIZSLAT Rendszer© E-Beíró© 

modulja fut.  
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A vadász önazonosítás után, egy grafikus 

felületen választhatja ki a kívánt 

vadászterületet, lest.  

Ezt a foglalást a rendszer rögzíti és 

továbbiakban az adott időintervallumra más 

számára nem tesz lehetővé foglalást az adott 

területre. 

A vadászatról visszatérőben a vadász rögzítheti 

eredményeit, a kilőtt vad adataival.  

 

Az E-Beíróból© az információk azonnal megjelennek, a vadásztársaság VIZSLAT©adatbázisában.  

Így a korábban papíralapú könyvből év végén, egyesével begépelt adatok azonnal, az egyes 

vadászatok befejeztével bekerülnek az informatikai rendszerbe, időt és munkát spórolva meg a 

vadásztársaság adminisztrációja számára. 

 

Azt már láttuk, miért hasznos a VIZSLAT Rendszer© a 

vadásztársaságoknak. Miért jó az erdőjárók számára? 

Ami jogi biztonságot nyújt a vadásznak – hiszen hitelesen igazolni tudja 

lesfoglalását – , az fizikai biztonságot jelent az erdőt járónak, legyen az 

mezőgazdasági,- erdészeti munkás, vagy kutyasétáltató, lovagló, 

tájfutó… 

A VIZSLAT Rendszer© publikus felülete lehetőséget biztosít mindenki 

számára, hogy ellenőrizze, azon a vadászterületen amerre kutyával 

sétálni szeretne, folyik-e vadászat. Ülnek-e például azon a lesen, amely közelében esténként kocogni 

szokott. Erdőgazdaság, mezőgazdasági szövetkezet kiküldhet-e dolgozókat adott időben, adott 

területre biztonsággal?  

A VIZSLAT Rendszer© a vadásztársaságok életét könnyebbé, az erdőjáró társadalom életét 

biztonságossá teszi! 

Hogyan tovább a VIZSLAT Rendszerrel©? 

A rendszert modulárisra terveztük, így helyi igények szerint bővíthető.  

Szoftveres oldalon mód van azon adatok körének kiterjesztésére, melyeket a vadásztársaság 

informatikai rendszerében pluszban látni szeretne (pl.: trófea képek). 

 

Hardveres bővítésként elérhető az ún. GPS tracker, melyet a vadász magával vihet s havária 

helyzetben (pl.: baleset) használva, pontos pozícióját be tudja küldeni a VIZSLAT Rendszerbe©, mely 

sms-ben, e-mailben értesíteni tudja a mentő egységeket.  


