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PROGRAMOK 
 
2015. július 11. szombat 
 

8.00 Vad és halételfõzõ verseny 
 Heves megyei borok és pálinkák bemuta-

tója      
Helye: Park  

9.45 - 10.00 Vadászkürtös térzene 
10.00 � 10.30  
 Zászlóbehozatal - Vadászhimnusz elõadja: 

Belkovics Zoltán énekmûvész 
 Megnyitó: Farkas László Márton a 

HMVVTSZ elnöke 
 Vadásznapi köszöntõ: 

Pechtol János fõtitkár, OMVV ügyvezetõ 
elnöke 

 Hazám, hazám: elõadja: Belkovics Zoltán 
énekmûvész 

   10.30-11.00 - Szent Hubertus mise  
       a misét celebrálja: Fehér Róbert plébános  
        Helye: Park  

11.00 Kitüntetések átadása 
11.30 Kiállítások megnyitója  

Megnyitja: Oláh Csaba a Vadászati Kultu-
rális Egyesület elnöke 

Helye: FRESKÓ étterem  
 

12.00 órától:  
 Vadászkutya és vérebes bemutatók 
 Vadászíjász bemutató  
 Solymász bemutató 
  Helye: Park  
 
12.00 órától -  Ételek zsûrizése 
  

14.30 Állathang bemutató Erdélyi Tamás 
Helye: Színpad  
 

15.00 Fõzõverseny eredményhirdetése 
Helye: Színpad  
 

15.30 Palóc lakodalmas menet 
Helye: 24-es fõút 

 

     16.00 Palóc gála 
Helye: Freskó kert szabadtéri színpada 
 
Folyamatos programok:  
 Gyermekprogramok a Heves megyei Diana 

Vadászhölgy klub közremûködésével 
 TOYOTA terepjárók bemutatása 
 
KULTURÁLIS PROGRAMOK:  
 

 Valaczkai Erzsébet � festõ és grafikusmû-
vész kiállítása 
Helye: Freskó étterem 

 Csengõdi Ottó � természet szobrainak ki-
állítása 
Helye: Freskó étterem 

 Horváth Béres-János faszobrász kiállítása 
Helye: Freskó étterem 

 Kopka László és Kopka Viktor afrikai tró-
feái  
Helye: Park 

 Bükki Nemzeti Park kiállítása  
Helye: Freskó étterem 

 
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 

Késes, agancs és csontfaragó, ötvös, fafa-
ragó, vad- és bioételek vására, vadász és 
természetkönyvek 

 
 
- OMVK Heves megyei Területi Szervezete, - Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szö-
vetsége, - Nemzeti Agrárgazdasági kamara, - Egererdõ Zrt., - Balassa Kft. Balassagyarmat, - Bükki Nemzeti Park 
Eger, - Csengõdi Ottó Somoskõújfalu, - Domoszló Kisnána Vt., - Eger Vadászati Utazások Kft., - Egri Csillagok 
Zrt. Eger, - Egri Faszobrász Kft., - Hadobás Dezsõ pincészete Markaz, - Harmónia Vadászbolt Eger, - Harmónia 
Vadászbolt Gyöngyös, - Hárs pincészet Aldebrõ, - Kaliber vadászbolt Eger, - KOBAKANO Kft Boldog, - KO-DE-
KO 96 Kft. Eger, - Kopka Viktor Kisbágyon, - Kovács Péter Markaz, - NAVIN Bt. Gyöngyöstarján, - NIVÓBER 
Kft., - Önkormányzat Parád, - Solybor Kft. Gyöngyössolymos, - Stumpf János és pincészete Eger, - Szõke Má-
tyás és fia Gyöngyöstarján, - Tekeres vadaskert Kft. Pálosvörösmart, - TOYOTA Motor Hungary Kft, - Trezor-
Liktor Zrt., - Vadker Kft, - Valaczkai Erzsébet festõ-grafikusmûvész, - Vallus Gábor , - Várbükk Vadásztársaság, 
- a fõzõversenyen részt vevõ vadásztársaságok 
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XXIX. Palócnapok és  
XXIV. Megyei Vadásznap 

 

2015. július 10-11-12. 

Parádfürdõ 
 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata, Bodony Község  
Önkormányzata és az OMVK Heves Megyei Területi  

Szervezete, a Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédõk Szövetsége szervezésében 

 

 
 

A rendezvény fõvédnökei:  

   Semjén Zsolt      Horváth László 
miniszterelnök-helyettes     országgyûlési képviselõ 

Országos Magyar Vadászati Védegylet  
elnöke 

 
PROGRAMOK: 

 
Július 11. szombat 
10:00-tól �Palócföldi játszóudvar 
Helyszín: Park alsó része 

- Fabatka Porta Népi Játszótér:fakörhinta, hordólovaglás, diótörõ, labdás célbadobó, fakarikás 
célbadobó, kötélkarikás célbadobó, patkódobó, csigafutam, malomjáték, horgászat, golyólabirintus, 
mocsárjárók, gólyalábak, egyensúlylépegetõk, foglalkoztató sarok kicsiknek asztali fajátékokkal, lo-
gikai játékok, ördöglakatok 

- Kézmûves foglalkozások(szövés, gyöngyfûzés, festés, nemezelés, szalvétatechnika, kosárfonás, ter-
mésragasztás, gipszöntés, arcfestés, faáruk festése) 

 
10:30 �12.00 XXIX. Palócnapok megnyitója, hagyományõrzõ csoportok mûsora 
Helyszín: Freskó kert szabadtéri színpada 
(Közremûködnek: Farkas Máté � Magyar Állami Népi Együttes táncosa, Palócbokréta Hagyományõrzõ 
Egyesület - Parád, Nyugdíjas Klub � Parád, Õszirózsák Nyugdíjas Népdalkör - Buják, Demjéni Vagányok, 
Kazári Népdalkör, Rozmaring Népdalkör � Váraszó, Palóc Fonó � Szentdomonkos, Csillagvirág Énekkar - 
Heves) 
10:30 ��A furfangos szakácsasszony� - interaktív népmese gyermekeknek 
Helyszín: Palócföldi játszóudvar 
Közremûködik: Kerek Perec Egylet, Salgótarján 
11:00 �Lovasbemutató (amatõr ügyességi verseny) 
Helyszín: Cifra istálló szérûs kertje 
12:30 �Palócokról Palócoknak (rendhagyó néptánc és honismereti elõadás) 
Helyszín: Freskó kert szabadtéri színpada 
Közremûködik: Husvéth Csaba és a Nógrád Táncegyüttes tagjai 
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13:30 �Dobroda zenekar népzenei koncertje 
Helyszín: Freskó kert szabadtéri színpada 
13:00 �Csernik Szende székely mesemondó és lábbábos �mese órája� kicsiknek és nagyoknak 
Helyszín: Palócföldi Játszóudvar 
15:30 �Lovas felvonulás 
             Hagyományõrzõ csoportok felvonulása 
Helyszín: 24-es számú fõút, a Cifra istállótól az Erzsébet Park Hotel*** Superior-ig 
16:15 �Néptánc- és hagyományõrzõ csoportok mûsora 
Helyszín: Freskó kert szabadtéri színpada 
Közremûködnek: Palócbokréta Hagyományõrzõ Egyesület � Parád; Dorogházi Asszonykórus; Jázmin Nép-
táncegyüttes � Domoszló; Tomory Gábor Néptánciskola � Gyöngyös; Palóc Fonó Szentdomonkos; Viganó 
Táncegyüttes, Ifjú Nógrád Táncegyüttes és Nográd Táncegyüttes � Salgótarján 
19:00 �Táncház 
Helyszín: Központi parkoló 
Közremûködnek: Husvéth Csaba táncpedagógus, a Nógrád Táncegyüttes tagja és a Dobroda zenekar 
20:00 �Folk-kocsma a Bürkös zenekarral 
Helyszín: Park 
22:00 �Palócnapi tûzijáték 
Helyszín: Központi parkoló 
 

 
A Palócnapok további programjai a szombati napon: 
 A Kézmûvesek Utcájában zsûrizett népmûvészeti termékek árusítása 

 Kisvonatozás a közkedvelt �Csucsu�-val 
 Szabad tûzön készült ételek és népi étkek kóstolása és vásárlása a parkban 

 Szûrõbuszos szûrõvizsgálatok a Parádfürdõi Állami Kórház Egészségfejlesztési Irodájának 
szervezésében (9.00-14.00) 

 

Programjaink ingyenesen látogathatóak! 
Bõvebb információ: 

www.palocnapok.hu 
www.facebook.com/palocnapok 

 

Rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves vendégeinket! 

 
Fõ támogatóink: Vallus Gábor vállalkozó, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezete, 
Mátra Jövõjéért Turisztikai Egyesület, Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, Schell László, Egererdõ 
Erdészeti Zrt. Parádfürdõi Erdészet, Kanázsvár Vadásztársaság, Várbükk Vadásztársaság, Hunting 

West Kft. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.palocnapok.hu
http://www.facebook.com/palocnapok
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BESZÁMOLÓ 
AZ OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE  

 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL 
 

A Heves Megyei Területi Szervezet 2014-es évben is 
törvényi és alapszabályi kötelezettségeket betartva 
végezte tevékenységét. A 2014-es évben négy vezetõ-
ségi ülést tartott és több érdemi határozatot hozott. 
A Kamara a Védegylettel közösen több � a vadgazdál-
kodást, a vadászatot és a vadászokat érintõ � jogsza-
bály változtatását kezdeményezett, melyhez a jogal-
kotók pozitív hozzáállása volt észlelhetõ. Az elmúlt 
években megkezdõdött jogszabály módosítási felada-
tokat folytatva, a Kamara a Védegylettel minden eddi-
ginél hatékonyabban tudta képviselni a vadászok érde-
keit. Köztestületi feladatai mellett, az elmúlt eszten-
dõben kiemelkedõen magas számú jogszabály módosí-
tást végzett, mely a vadgazdálkodást, a vadászatot 
érintõ - régóta rendezésre szoruló �kérdést próbált 
normalizálni. Különbözõ fórumokon, egyeztetõ tárgya-
lásokon fejtettük ki véleményünket, melyek hatására 
megkezdõdött egy ütemtervszerû törvénymódosítási 
folyamat, melynek részleteit az érdekképviseleti mun-
ka címû fejezetben fejtjük ki részletesen. A vadászati 
törvény módosítására szükség van. Közel két éve, hogy 
a megyei vadászkamarákat felkérték a Vadászati Tör-
vény módosító javaslatinak a véleményezésére. A va-
dásztársadalom számára sok pozitív irányú változást 
sikerült javasolni. Várhatóan ebben az évben a Parla-
ment elé kerül az új Vadászati Törvény, illetve annak 
elfogadása. Két nagyon fontos témakör van, ami a va-
dászatra jogosultak számára nagy problémát okozhat, 
de ennek a megvalósítása és módosítása is folyamat-
ban van. Ez a két témakör a mezõgazdasági és erdõ-
gazdasági vadkár problémája, valamint a gépjármû és 
vad ütközés. Már elkészült a mezõgazdasági vadkár 
protokoll anyaga, ami majd a Vadászati Törvény Vég-
rehajtási Rendeletének része kell, hogy legyen. A gép-
jármû vad összeütközés, az új Ptk. szerint módosult, a 
vadásztársadalom részére negatív irányban. Próbálko-
zás történt arra, hogy úgy, mint a nyugati országokban 
a kötelezõ felelõsségbiztosításban helyet kapjon a 
gépjármû vad összeütközés is. Erre nem volt egyetlen 
egy biztosító sem, aki bevállalta volna ezt a feladatot. 
Ezért ismételten megpróbálkozunk, hogy a Parlament 
elé kerüljön egy olyan fajta módosítás, ami korábban 
volt �veszélyes üzem, aki másnak kárt okoz, köteles 
megtéríteni�: A Kamara az elmúlt évben is a Küldött-
közgyûlés által elfogadott éves szakmai és pénzügyi 
terv alapján végezte munkáját, az Elnökség és a Köz-
gyûlés az alapszabályi elõírásoknak megfelelõ számú 
ülést tartott. 

Közfeladatok:  
 
A kamara, mint köztestület, elsõsorban az állam által 
ráruházott feladatokat végzi, így a vadászjegyek ki-
adását és érvényesítését, a vadászbaleset- és felelõs-
ségbiztosítást, továbbá szervezi az állami vadászvizs-
gát, illetve a vadhúsvizsgázók képzését. A Kormányhi-
vatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóságával közösen végezzük - a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõen - a vadhúsvizsgálók képzését, 
valamint a már gyakorlatban tevékenykedõk kötelezõ 
továbbképzését. Év végén a kamara megállapodást írt 
alá a Kormányhivatallal, melynek értelmében, a továb-
biakban a területi szervezetek értékesítik a vadászat-
ra jogosultak felé a vadkísérõjegyeket, valamint az 
apróvadgyûjtõ igazolásokat.  
 
Az állami feladatokon túl minden szinten képviseli a 
hivatásos-, és sportvadászok érdekeit. 
 
A vadászkamara területi szervezeténél lezajlott a 
vadászjegyek kiadása, amelyet január hónapban kezd-
tünk, és 2727 vadászjegyet érvényesítettünk március 
végéig.  
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is szükség volt arra, 
hogy levélben jelezzük a február 28-ig nem váltók 
felé, hogy vadászjegyüket érvényesítsék meg. Idén 
163 ember kapott ilyen levelet, amely után még többen 
tettek eleget ezen, kötelezettségének, így a Rendõr-
kapitánysággal kötött Együttmûködési Megállapodás 
alapján mindösszesen csak 60 fõ volt az, akiket felé-
jük jeleznünk kellett amiatt, hogy rendelkeznek érvé-
nyes vadászjeggyel a 2015/2016-os vadászati szezon-
ra. 
 
A megyében jelenleg 113 fõ hivatásos vadászt tart 
nyilván a kamara, 243 fõ a 70 éven felüli, valamint 101 
fõ a nõi vadász.  
 
Vadászvizsga: 2014. évben 47 fõ tett sikeres vizsgát. 
Minden évben, szigorú rendben, papíralapú és számító-
gépes nyilvántartással történik a vizsgázók nyilvántar-
tása. 2014-ben már megvalósult az új Állami vadász-
vizsga rendszer bevezetése. A szakma bizonyos módo-
sításokkal nem értett egyet, ezt rövid idõ alatt az élet 
is igazolta. Nagy problémát okoz az, hogy nem állandó 
lakhely szerint történik a vizsgáztatás, mint korábban. 
Továbbá az új rendszerben tanfolyam elvégzéséhez 
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kötött a vadászvizsga letétele. Így a vizsgázók a tan-
folyamvezetõknél jelentkeznek, nem úgy, mint koráb-
ban, hogy elsõ lépésként a vadászkamaránál jelentke-
zett be, fizette be a vizsgadíjat és vásárolta meg a 
vizsgához szükséges szakanyagokat. Így a kamara nem 
tudja értékesíteni azokat az anyagokat, amelyek szük-
ségesek az egyén számára, hanem a tanfolyamvezetõk 
adnak, különbözõ másolt anyagokat a részükre. A leg-
utóbbi megyei tikári értekezlet döntött a módosítás-
ban, azaz vizsgázni állandó lakhely szerint lehet csak, 
és a bejelentkezés a régi formában a kamara titkársá-
gán történik.  
 
A biztosító társasággal kötött megállapodás értelmé-
ben a kamara területi szervezetei már több éve emelt 
díjas feleségbiztosítást is köthettek az arra igényt 
tartók részére, illetve a hazánkba érkezõ külföldi va-
dászok számára is kötnek balesetbiztosítást, segítve 
ezzel a vadászatra jogosultak tevékenységét.  
 
Érdekképviselet, érdekvédelem: 
 
A kamara az érdekérvényesítés terén a megyei szer-
vezetekkel együtt legfontosabb feladatának tartja, 
hogy a vadgazdálkodást és vadászatot érintõ törvé-
nyek és rendeletek megalkotásánál, azok módosításá-
nál a vadgazdálkodók, és a vadászok többségének ér-
dekeit képviselje. 
  
Már több éve részt veszünk a szalonka monitoringban, 
a vadászatra jogosultakat, feladataikat az elvárások-
nak megfelelõen végzik.  
 
A 67/2011. (VII.13.) VM rendelet megszüntette a 
vadászvizsga alóli menetességet. Mindez az iskola-
rendszerû nappali képzést folytató közép-, és felsõfo-
kú szakintézményeket is érintette, ez nyilván nagy 
felháborodást keltett a Felsõfokú Intézményekben. 
Ez aképpen módosult, hogy a fõiskolákon, egyetemeken 
letett vadászvizsga elfogadható, és kiegészítéskép-
pen, csak fegyverismereti vizsgát kell tenni elméletbõl 
és gyakorlatból (lövészet). 
 
A tartamos és szakmailag megalapozott együttmûkö-
déseket több területre is kiterjesztettük. Kiváló az 
együttmûködésünk az Egererdõ Zrt-vel, és a Heves 
megyei Rendõrkapitánysággal. Az Egererdõ Zrt-vel és 
a Bükki Nemzeti Parkkal az Együttmûködési Megálla-
podás korszerûsítésre és felújításra szorul. A Heves 
megyei Rendõr-fõkapitánysággal pár éve került sor a 
megújításra, amely több területre kiterjesztve pró-
bálja meg rendezni a fontos feladatokat, de szintén 
szükség van itt is az együttmûködés felülvizsgálatára.   

A kölcsönös együttmûködés keretén belül a rendsze-
res tájékoztatás valamint a közös ellenõrzések szer-
vezésével a felek által a megállapodásban rögzített és 
vállalt feladatok végrehajtásra kerültek. Ennek ered-
ményeképpen csökkent a vadászaton megjelenõ, sza-
bályszegések miatt felelõsségre vontak száma. El-
enyészõ számban kellett a rendõrhatóságnak az enge-
délyes lõfegyvertartási engedélyt visszavonnia a va-
dászjegy hiányára tekintettel. Megállapítható, hogy a 
vadászatra jogosult személyek a rájuk vonatkozó sza-
bályokat ismerik, és azokat döntõ többségében be is 
tartják. 
 
Szakmai hatóságok közül: legkiválóbb, naprakészebb 
és rendkívül korrekt az együttmûködés a Heves me-
gyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságával, 
- minta értékû. 
Az Európai Uniós változások következtében, szükséges 
a gyors és korrekt együtt gondolkodás és együttmûkö-
dés, továbbá a feladatok végzése.  
 
Az OMVK kiadványai minden évben megjelennek, mint 
például a Vadászévkönyv. Aktuális témákat, törvényi 
módosításokat és fontos vadgazdálkodási kérdéseket 
érint a tartalma, amelyet elengedhetetlennek tartunk 
a vadászok részére. 
 
A Heves Megyei Vadászújságnak országos sikere van, 
nem csak a terjedelme, hanem a szakmaisága miatt is, 
ezért is tervezzük, hogy évente legalább 3 vagy 4 al-
kalommal kerüljön kiadásra.  
 
Ismét megszerveztük a Heves megyei Vadásznapot, 
amely Parádon lett megtartva. Soha nem látott nézõ 
és érdeklõdõ mellett rendkívül eredményes és látvá-
nyos volt.  
 
A sportlövõk részt vettek a Korongvadászat Világszö-
vetsége szervezésében a Magyar Nagydíj 2014. nevû 
versenyen 
 
Az íjászok programjait és támogatását is felkarolta a 
megyei kamara vezetése, így több programjuk is meg-
valósult. 
 
A megyei kamara Kynológiai Bizottsága a vadászati 
törvény elõírásának megfelelõen több alkalommal vé-
gezte a vadászkutyák alkalmassági vizsgáját. 
 
Hivatásos vadászok: 
 
A Megyei Hivatásos Vadász alosztály 2014-ben is ele-
get tett az alapszabályban foglalt kötelezettségének. 
A vadászkamara érdekérvényesítõ munkájának és 
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szakmai képviseletének leginkább a kötelezõ tagságát 
képezõ hivatásos vadászok mindennapi, vadvédelmi 
feladatainak elõsegítésére kellene fókuszálnia. Sajná-
latos és mindenképpen kritikusan kell tekintenünk a 
2014. hivatásos vadászi érdekképviseleti tevékenysé-
günket mind megyei, mind országos szinten, hiszen a 
jogszabályokban, és a kamarai alapszabályban foglalt 
kötelezettségeinket jelentõ éves továbbképzésen túl 
nem tudtunk hatékonyan és érdemben fellépni a vadõri 
szakma presztízsének védelme érdekében. A vadász-
kamara nem hagyhatja magára a hivatásos vadászokat, 
az elmúlt évhez képest a jövõben sokkal nagyobb akti-
vitást kell mutatnia mind megyei, mind országos szin-
ten és minden alulról érkezõ ésszerû kezdeményezést 
meg kell valósítani. Köztudott, hogy a hivatásos vadá-
szok a Törvény szerint rendészeti feladatok ellátásá-
ra is jogosultak. Sikerült az Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskolával felvenni a kapcsolatot, ennek kö-
vetkeztében folyamatos képzés és vizsgáztatás tör-
tént, sõt, második lépcsõben az erdészek továbbkép-
zését is sikerült megoldani. Hatvanban az új Vadászati 
Múzeumban sikerült megtartani az Országos Hivatá-
sos Vadász konferenciát jelentõs létszámmal és nagy 
sikerrel. Több szakmai program volt a konferencia 

keretén belül, és bemutatásra kerültek a hivatásos 
vadászok új szolgálati egyenruhái.  
 
Oktatás:  
 
A Heves megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igaz-
gatóságával a Megyei Vadászkamara együtt végezte a 
Hivatásos vadászok szakembereinek továbbképzését.  
 
A Vadászkamara és a Vadászszövetség kapcsolata 
kiváló, példamutató. A Vadászkamara tagja a Vadász-
szövetségnek, amelyet jelentõs tagdíjfizetéssel is 
támogat.  
 
A kamara 2014. évi költségvetése takarékos, a fel-
használások szabályszerûek voltak és sikerült megta-
karítást is elérni. 
 
Eger, 2015. április  
 

 
OMVK Heves megyei Területi 

Szervezete Vezetõsége  

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

AZ OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 

BEVÉTELEK 
 
A Heves Megyei Vadászkamara bevételei 2014. évben � 
hasonlóan az elõzõ évek gyakorlatához � tagdíjbevéte-
lekbõl, biztosítótól kapott jutalékokból, vadászjegy érté-
kesítés díjaiból, külföldi vadászok biztosítási díjaiból, 
igazgatási eljárás díjakból, vadászok vizsgáztatásával 
kapcsolatos bevételekbõl, valamint az ehhez kapcsolódó 
oktatási segédanyag bevételekbõl, szakbizottságok által 
realizált bevételekbõl és a pénzintézeti kamatbevételek-
bõl állnak. 
 
A tagdíjbevételek, a vadászjegyek bevételei a biztosítási 
bevételek valamint a vadászvizsgáztatásból befolyt bevé-
telek a terveknek megfelelõen alakultak. 2014. évben 
2777 db vadászjegy került értékesítésre, (ez 2013-ben 
2753 db volt)  ebbõl mint egy 216 fõ (70 éven felüli) nem 
fizetett tagdíjat. 
 
Az igazgatási eljárási díjjakból a tervezett összegtõl 50 
%-kal többet realizált a kamara, de reálértékben ez csak 
10.000,- forintos többletbevételt jelentett. 
 
A vadászok vizsgáztatásából a tervezettnél több bevételt 
ért el a kamara.  
 

Az oktatási segédanyag bevételei a tervezettõl magasabb 
szinten teljesültek, alakulva a vadászvizsgáztatások szá-
mához. 
 
A nyomtatványok bevétele sorban a vadászati naplókból 
befolyt bevételeket tüntettük fel. 
 
A vadkísérõ jegy nyomtatványok bevételei hasonlóan a 
többi nyomtatványhoz nem teljesültek a tervezett szinten. 
 
A vadászkutya bizottság bevételei a tárgyévben, hasonló-
an az elõzõ évek gyakorlatához messzemenõen felülmúl-
ták a tervezett szintet. 
 
Az egyéb bevételek között a vadásznapra kapott támoga-
tások szerepelnek, (NÍVÓBER KFT, VADKER KFT, 
NEMZETI AGRÁRKAMARA, OMVK Hatvani Va-
dásznap támogatása, 550.000,-,  TOYOTA  reklám támo-
gatás 880.000,- Ft)  
Az átfutó bevételek között a Heves Megyei Kormányhi-
vatal Földmûvelésügyi Igazgatóság felé átutalt kötelezett-
séget tüntettük fel. 
 
2014 évben vadhúsvizsgálati képzésbõl és különbözeti 
vadászvizsgából is keletkezett bevétel a Heves megyei 
Vadászkamaránál. 
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A 2014-es átfutó bevételek között a vadászjegyek árából 
a Heves megyei Kormányhivatal Földmûvelési Hatóságát 
megilletõ részt szerepeltetjük. 
 
A kamara bevételei 2014-évben 103,62 %-ra teljesültek. 
KIADÁSOK 
 
A bérköltségek és a béreket terhelõ járulékok nagyság-
rendje a tervezetteknek megfelelõen alakult.  
 
Az útiköltség térítés a tervezett költségen belül maradt. 
 
A reprezentációs költségek jelentõs eltérése a vadásznapi 
kiadások magas szintjének köszönhetõ. Ennek fedezete a 
bevételi oldalon biztosítva volt, hiszen a tervezett 
300.000,- forintos értékhez képest, mintegy 555.500,- 
forint egyéb bevétel érkezett támogatásból a vadásznapi 
rendezvényhez kapcsolódóan.  
 
Gépek, berendezések alkatrészeit ebben az évben nem 
cseréltük, dísztárgyakat, relikviákat nem vásárolt a kama-
ra 2014 évben. 
 
A vadkísérõ jegy illetve apróvad gyûjtõigazolások  költ-
ségei  bár alul maradtak a tervezethez képest, de a bevéte-
li oldallal harmonizáltak.  
 

Az oktatási segédanyagra ebben az évben többet fordított 
a vadászkamara a tavalyinál, de ez a bevételi oldalon is 
realizálódott. 
 
Épület karbantartásra, terem és eszközbérletre nem köl-
tött anyagi forrást a kamra 2014 évben. 
 
Rendezvények elõadó mûvészeti díja ugyancsak a va-
dásznapi kiadások növekedésével magyarázható. 
 
Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete kiadásait 
2014-évben 101,88%-ra teljesültek. 
 
Mindezeket figyelembe véve, elmondhatjuk, hogy a ka-
mara 2014. évi gazdálkodása hasonlóan az elõzõ évek-
hez, tervszerû és tudatos volt. 
Az éves pénzügyi gazdálkodás eredménye: + 7.569.817 
Ft. Ez az összeg pénzmaradványként szerepel 
2014.december 31-én a pénztárban, illetve a bankszám-
lán. A számviteli gazdálkodás eredménye 1.455.241,- Ft, 
a mérleg fõösszeg 7.992 e Ft. 
 
 Eger, 2014. március. 13. 
 

OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 
                                     VEZETÕSÉGE 

 

 
2014.évi 

terv 
2014. évi 

tény 
2015.évi 

terv 
sorszám Bevételek 

1 Elõzõ évi pénzmaradvány 6 389 272 6 389 272 7 569 817 
2 Tagdíj bevétel 9 980 000 10 244 000 10 336 000 
3 Grupama biztosító bevétele 3 174 200 3 295 040 3 304 000 
4 Külföldi vadászok biztosítási díja 530 000 609 800 600 000 
5 Vadászjegy bevétel 13 450 000 13 885 000 14 000 000 
6 Igazgatási eljárási díjak 20 000 30 000 20 000 
7 Vadászvizsga bevételei 1 500 000 1 570 000 1 600 000 
8 oktatási segédanyag bevétele 400 000 446 000 300 000 
9 vadhúsvizsgálati képzés 600 000 74 000 0 
10 nyomtatványok bevétele 400 000 288 000 250 000 
11 vadkisérõjegyzék, apróvadgy. 1 000 000 887 000 800 000 
12 vadászkutya bizottság bevétele 150 000 221 000 150 000 
13 Kamat bevételek 300 000 37 166 35 000 
14 egyéb bevétel 140 000 0 0 
15 Egyéb kapott támogatás 1 435 500 500 000 
16 Különbözeti fegyvervizsga 48 000 40 000 
17 2014. évi átfutó bevétel 13 450 000 13 885 000 14 000 000 

Összes pénzbevétel 51 483 472 53 344 778 53 504 817 

Kiadások 
személyi jellegû 16 428 806 16 364 639 16 546 000 

1 bérköltség 9 692 160 9 676 571 10 170 000 
2 megbízási díj 1 180 000 1 325 400 1 180 000 
3 bérlettérítés 70 000 63 000 70 000 
4 költségtérítés 1 296 000 872 826 1 080 000 
5 étkezési hozzájárulás 260 000 267 906 260 000 
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6 szép kártya 160 000 160 000 160 000 
7 utiköltségtérítés 230 000 288 292 250 000 
8 reprezentáció 300 000 834 852 500 000 
9 TB, EÜ, egyéb járulékok 3 240 646 2 875 792 2 876 000 

dologi kiadások 28 503 500 29 410 322 28 493 495 
10 általános segéd anyagok 20 000 48 215 50 000 
11 vadászvizsga segédanyagai 36 892 40 000 
12 épület berendezés felszerelé 100 000 50 475 100 000 
13 gépek berendezések alkatrészei 20 000 0 20 000 
14 dísztárgyak, relikviák 10 000 0 10 000 
15 vadkisérõjegyzék, apróvad gy. 1 500 000 829 649 800 000 
16 vadászvizsga nyomtatványai 66 000 46 167 40 000 
17 nyomtatvány, irodaszer 300 000 411 500 400 000 
18 lõjegyzék, vadászati napló 120 000 147 772 150 000 
19 villamos energia 65 000 52 371 60 000 
20 tisztítószerek 70 000 58 435 60 000 
21 kisértékû érmek díjak 40 000 36 350 40 000 

22 
nagyértékû díjak, üzleti ajándé-
kok 240 000 209 550 240 000 

23 karbantartási anyagok 30 000 0 30 000 
24 vadászlap 7 500 10 550 7 500 
25 vadászévkönyv 1 147 000 1 146 600 1 147 000 
26 Heves Megyei Vadász 700 000 619 362 700 000 
27 oktatási segédanyag 400 000 517 965 400 000 
28 hírlap elõfizetés 33 000 35 080 35 000 
29 nimród vadász újság 10 000 7 785 7 000 
30 Fuvarköltség 50 000 25 400 30 000 
31 autópálya díj, parkolás 15 000 38 370 40 000 
32 posta költség 250 000 267 547 270 000 
33 telefon mobil 250 000 197 616 200 000 
34 terjesztési jutalék 250 000 239 713 240 000 
35 terem, ingatlan bérlet 50 000 0 50 000 
36 eszközök bérleti díjai 20 000 0 20 000 

37 
berendezés felszerelés karban-
tart 100 000 121 149 100 000 

38 
épület és berendezés karbantar-
tás 50 000 0 50 000 

39 hirdetés reklám propaganda 50 000 27 813 50 000 
40 oktatás,továbbképzés (ijász) 80 000 60 000 60 000 
41 foglalkozás eü ktg 15 000 15 000 15 000 
42 könyvvezetési díj 700 000 656 590 655 000 
43 vizsgáztatás 450 000 542 500 500 000 
44 hatósági díjak 5 000 0 5 000 
45 rendezvények elõadómûvészi díj 300 000 370 800 350 000 
46 külföldi vadászok biztosítása 530 000 474 300 450 000 
47 grupoma biztosítás 2 690 000 2 813 000 2 800 000 
48 banki költségek 300 000 361 048 370 000 
49 Nevezési díj 220 000 164 000 150 000 
50 OMVK tagdíj költsége 1 800 000 1 801 000 1 800 000 
51 szövetségi tagdíj 2 050 000 2 050 000 2 022 000 
52 vadászklub támogatása 100 000 0 0 
53 civil szervezetek támogatása 235 000 400 000 
54 egyéb kiadás 3 000 0 
55 átfutó kötelezettség ( HMKFI) 13 450 000 13 810 000 14 000 000 
56 átfutó ki nem fizetett költségek -1 810 000 -1 429 995 -1 900 000 

57 
átfutó kifizetett nem tárgyidõsza-
ki 1 660 000 2 301 753 1 429 995 
Összes kiadás 44 932 306 45 774 961 45 039 495 
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tervezett pénzmaradvány: 8 465 322 

a tervezetben a támogatások a következõk szerint alakulnak: 
vadászkutya bizottság: 150000 
sportlövõ bizottság: 240000 
Íjász bizottság 80000 
Diana vadászhölgy klub 50000 
vadásznapi rendezvény 400000 

Eger, 2015. április 02. 

OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 
VEZETÕSÉGE 

 
 

KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT 
 

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete 2015. évi gazdálkodásához 
 

Bevételek tervezése 
 
Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete bevé-
teleit a 2015. évre is a tagdíjakból, a vadászjegyek 
értékesítésébõl a vadászvizsgák térítési díjaiból és az 
ehhez kapcsolódó oktatási segédanyagok értékesíté-
sébõl, a biztosító jutalékából, igazgatási eljárási dí-
jakból, szakbizottságok által realizált bevételekbõl, 
valamit a pénzintézettõl kapott kamatból tervezi. 
 
A vadászjegyek ára 2015. évben 15.000,- forint, 
amely három részre osztható. 10.000,- forint a va-
dászjegy, melybõl 5.000,- forint a kamara bevétele, 
5.000,- forintot pedig tovább utal a Vadgazdálkodási 
bevételek számlára. 4.000 � forint a kamarai tagdíj, 
melybõl 3.300- forint a kamara bevétele, 700- forint 
pedig az OMVK-t illeti meg. Ennek elosztása sávo-
san változik. 1.000-forint a vadászati biztosítási díj, 
melybõl 180,- forint marad a kamara saját bevétele, 
820,- forint pedig a biztosító társaságot illeti. A 2000 
forintos biztosítási díjból 360 forint marad a kamara 
saját bevétele. 
 
Az értékesített vadászjegyek száma az elmúlt 5 év-
ben a következõképp alakult: 2009 év: 2736 fõ, 2010 
év: 2730 fõ, 2011 év: 2718 fõ, 2012 év:2743 fõ, 
2013 év 2753 fõ, 2014 év 2777 fõ. 
Ennek alapján 2015. évre javasolt a 2014. évi lét-
szám, növelve a tervezett vadászvizsgázók számával 
(105 fõ) és csökkentve az átlagos évi lemorzsolódás-
sal (82 fõ) azaz: 2777+105-82=2800 fõ. A vadász-
jegy bevétel tervszáma tehát: 2800 fõ x 5000Ft/fõ= 
14.000.000,- Ft 
 

A tagdíj bevételek tervezésénél szintén a 2800 fõ 
számított létszámból indulunk ki, figyelembe véve, 
hogy az elmúlt 4 évben a tagdíjfizetésre nem kötele-
zettek száma a következõképp alakult: 2009 év: 140 
fõ, 2010 év: 145 fõ, 2011 év: 158 fõ 2012 év: 173 fõ, 
2013 év 188 fõ, 2014 év 216. Ezek alapján a 2015 
évre tervezett tagdíjfizetésre kötelezett létszám: 
2800 fõ-216 fõ= 2584 fõ. Így a tervezett tagdíj bevé-
tel: 2584 fõ X 4.000 Ft/fõ = 10.336.000- forint.  
 
A biztosítói bevétel a számított létszám adatok alap-
ján: 2800 fõ X 1000 Ft/fõ= 2.800.000,-Ft. Mivel a 
biztosító társaság bruttó módon számol el, azaz ki-
számlázza a teljes beszedett díjtételt, ezen a soron 
jelentkezik még a kamara által kiszámlázott térítés, 
2800 fõ X 180 Ft/fõ= 504.000 forint. Így összesen a 
biztosítói bevételek között 3.304.000 forintot szere-
peltetünk. 
 
A külföldi vadászok biztosításából befolyt bevételt 
600.000,- forintra tervezi a kamara. 
 
A vadászvizsgáztatások bevételeit a tavalyi tényada-
tokból kiindulva terveztük, a vizsga díja 20.000- 
forint és 105 fõ új vizsgázóval számolunk ( ebben 
benne vannak a pótvizsga bevételek is ) 1.600.000 Ft 
nagyságrendben. 
 
Az oktatási segédanyagokból realizált bevételeket, a 
különbözõ bizottságok mûködésébõl adódó bevéte-
leket a 2014. évi tény adatai alapján tervezi a kama-
ra. 
Igazgatási eljárási díjak bevételeit 2015. évben 
20.000- forintra tervezi a kamara. 
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Nyomtatványok bevételeit a tavalyi év tényei alap-
ján tervezi a kamara 300.000,- forintra. 
 
Vadkísérõ jegyzék, és apróvadgyûjtõ bevételeit 
900.000,- forintra tervezi a kamara. 
 
Banki kapott kamatok tervezésénél, figyelembe vet-
tük a jelenlegi bankpiacot jellemzõ kiszámíthatatlan 
kamatszinteket, így a tervszámot a 2014 évi tényle-
ges kamat alapján határoztuk meg. 
Egyéb kapott támogatásokhoz a vadásznapi rendez-
vényhez kapcsolódó civil, illetve gazdasági társasá-
gok támogatásait valamint a Toyota Magyarország 
reklám támogatását tüntettük fel. 
 
Bevételi oldalon szerepeltetjük a 2014. évi pénzma-
radványt és az átfutó bevételeinket, amelyeket a ka-
mara szed be, de továbbutalási kötelezettsége van a 
heves Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi 
Igazgatóság felé. 
 
Mindezeket összegezve a Heves Megyei Vadászka-
mara a 2015-es évben 53.504.817,- forint bevételre 
számít, amelyet az éves gazdálkodásához kíván fel-
használni. 
 

Kiadások tervezése: 
 
A bérköltségek alakulásánál két fõ fõállású alkalmazott, 
és egy fõ 4 hónapos határozott idõre szerzõdtetett mun-
kavállalóval számolt a költségvetés, a 13. havi juttatás 
biztosítása mellett. 
Ennek függvényében az alkalmazottak bruttó bértömege: 
10.170.000 Ft  
A megbízási díjakat az elõzõ évek tapasztalatai alapján 
tervezzük. Elsõsorban a vadászvizsgák vizsgabiztosainak 
fizetett díjakat, valamint a biztosító társaság által átadott 
munkáért a dolgozóknak kifizetett díjakat terveztük erre a 
sorra. Így 2015 évben a vizsgáztatás megbízási díjai (el-
nöknek 75 fõ X 3.000 Ft, valamint 75 fõ X 2000 Ft X 2 
fõ vizsgabiztos, 1000 Ft X 75 fõ adminisztrátornak) br. 
600.000 Ft, a biztosító társaság itt maradt bevételeibõl br. 
380.000 forintot tervezünk kifizetni az alkalmazottaknak. 
Tervezzük még a vadásznapi rendezvény fellépõinek és 
szervezõinak, valamint a bizottságok által szervezett ren-
dezvényeken megbízottaknak kifizetendõ megbízási díja-
kat mintegy 200.000,- forint nagyságrendben. Így a meg-
bízási díjak összesen 1.180.000,- forint. 
A gépjármû költségtérítésnél a következõk szerint tervez-
tünk:  

 kamarai titkár 60.000 Ft/hó 
 kamarai elnök 30.000 Ft/hó 
 alelnök           0 Ft/hó 
 alelnök           0 Ft/hó 

Ennek megfelelõen a költségtérítés 1.080.000,- forint, 
melyrõl a támogatott személyek kötelesek útiköltség 

elszámolást minden hónap utolsó munkanapjáig az admi-
nisztrációra eljuttatni, e nélkül ugyanis adófizetési köte-
lezettség terheli a munkáltatót. 
2015-ben Erzsébet utalvány kifizetését tervezi a kamara, 
2 X 10.000,- forint/ hó és 1 fõ 4 hónapra 20.000 forint 
értékben. Ez összesen 260.000,- forintot jelent évente. 
�Szép kártya� vásárlását is tervezi 2015-re a kamara két 
fõ részére 2 X 80.000,- azaz 160.000,- forint értékben. 
Helyi járat bérlettérítés 2015 évben terv szerint: 70.000,- 
forint. 
A TB járulékok, egyéb járulékok nagyságrendjének ala-
kulása:  
A bérek és megbízási díjak TB járulékának alapja 
10.170.000 + 1.180.000 = 11.350.000,- ennek járuléka 
27% azaz: 3.064.500 Ft (188.500 Ft, 55 év feletti ked-
vezmény). Összesen: 2.876.000 Ft. 
Járulék köteles továbbá az Erzsébet utalvány 260.000,- 
forintja, méghozzá úgy, hogy az 8.000 forintig terjedõ 
részre az összeg 1,19-szerese után 14% EHO-t és 16% 
Szja-t kell fizetni. Ez a következõt jelenti: 192.000 forint 
X 1,19= 228.480,- forint. Ennek 14 %-a 31.987,- forint, 
228.480,- forint 16%-a 36.557,- forint. Az 8.000 forinton 
felüli részre, az alap összeg 1,19-szerese után 27% EHO-t 
és 16 % SZJA-t kell fizetni. Azaz: 48.000 X 1,19= 
57.120 forint. Ennek 27%-a 15.422,- forint és a 57.120 
16 %-a 9.139,- forint. Valamint az 1 fõ 4 hónapi utalvá-
nya után 20.000 forint X 1,19= 23.800. Ennek 14%-a 
3.332 forint, illetve 16%-a 3.808 forint. Vagyis az Erzsé-
bet utalvány utáni összes járulék 100.245 forint. 
A helyi járat bérlet térítése szintén járulékköteles. A járu-
lék fizetés alapja a térített összeg 1,19-szerese. Jelen 
esetben 70.000,-forint  X 1,19= 83.300 forint. Ennek 
EHO-ja 14% azaz 11.662 forint, SZJA-ja 16% azaz: 
13.328 forint. Így a bérlettérítés járuléka: 24.990,- forint. 
Szép kártya járulék vonzata: 160.000,- X 1,19 = 
190.400,- Ennek alapján 190.400,- X 0,16 = 30.464,- ft 
190.400,- X 0,14% = 26.656,- azaz összesen: 57.120- 
 
Nagy értékû üzleti ajándék, kamara aranyérme: 240.000,- 
X 1,19 = 285.600,- Ennek alapján a járulék és 
adó:285.600,- X 0,27% = 77.112,- forint és 285.600,- X  
0,16% = 45.696,- forint. Így összes adó és járulék: 
122.808,- forint. 
Mindezek alapján az összes járulék 2015 évre: 
3.181.163,- forint. 
A dologi kiadások között a villamos energia, a telefon, a 
nyomtatványok, a postaköltségek, tisztítószerek költsége-
inek tervezésénél az esetleges árváltoztatásokkal korrigált 
tavalyi évi tényadatokat vette figyelembe a kamara. 
A vadászvizsgák költségeinél a gyakorlati vizsgák költ-
ségei, lõszer, korong, tesztlap, útmutatók lettek figyelem-
be véve. A vizsga személyi jellegû költsége a személyi 
kiadásoknál már szerepel. A vizsga díja 20.000,- forint 
melybõl 6.000 forint a lõszer és a korong költsége, (ezt az 
összeget a vadászvizsgáztatás címszó alatt szerepeltetjük 
75*6000 Ft értékben), 540 forint a tesztlapok, 340 forint 
a bizonyítvány, ( ez az összeg a vadászvizsga nyomtatvá-
nyai alatt kerül elszámolásra 75*540 +340), 10.160 forint 
a személyi költség, amely már a járulékokat is magában 
foglalja.  
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A bankköltségeknél a tavalyi év tényadatiból indul ki a 
tervezésnél a kamara. 
A könyvvezetési díjak a 2014 éves szinten lettek megter-
vezve. 
A kamara szövetség részére fizetendõ tagdíját 2014 évre 
2.022.000 forintra tervezte. 
Az OMVK felé fizetendõ tagdíjak költségét a 2014 évi 
tények alapján terveztük. 
A biztosító társaság átszámlázott költségei szintén a 2014 
évi adatok alapján lettek megállapítva. 
Egyéb igénybevett szolgáltatásoknál a folyamatos ügyvi-
telt biztosító rendszerek napra kész állapotához, és az 
egyedi nem várt események lereagálásához szükséges 
vásárolt szolgáltatások értékét tervezzük. Ezt az összeget 
a 2014 éves szinten kívánja biztosítani a kamara. 
Civil Szervezeteknek átadott pénzeszköz a korongvadá-
szat 240.000 Ft-os támogatását vadászkutya szakbizott-
ság egyéb 50.000 Ft-os támogatását, az íjász bizottság 
80.000 Ft-os támogatását és az után kereséssel  kapcsola-
tos 30.000 Ft-os támogatást tartalmazza 400.000 Ft-os 
összértékben. 

Az átfutó kötelezettségek között, ugyanúgy, mint a bevé-
teli oldalon, a Vadgazdálkodási bevételek számlára uta-
landó kötelezettségeinket szerepeltetjük.  
Ennek alapján a kiadási oldal fõösszegét 45.039.495 fo-
rintra terveztük, mely szerint a tervezett 2015 évi pénz-
maradvány 8.465.322,- forint. 
 
A tervezet a következõ támogatásokat tartalmazza:  
Vadászkutya bizottság 150.000 Ft 
Sportlövõ bizottság                                    240.000 Ft  
Íjász bizottság  80.000 Ft 
Diana Vadászhölgy klub  50.000 Ft 
Vadásznapi rendezvény        400.000 Ft 
 
 
Eger, 2015. április 2. 
 

OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 
                                                    VEZETÕSÉGE 
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Beszámoló a Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és  
Természetvédõk Szövetségének 2014. évi tevékenységérõl 

 
Szervezetünknek 69 tagja van. Két 

alkalommal tartottunk választmányi 
ülést, az elnökség 3 alkalommal ülése-
zett.  

Fontos feladatnak tekintettük a va-
dászatra jogosultak problémáinak meg-
ismerését, azok továbbítását az OMVV 
felé, mert a legtöbb ilyen országos szintû 
fellépést igényel. 

A jogosultak gazdálkodásában leg-
több gondolt a vadkár ügyek jelentik. 
Nem megfelelõek a becslési módszerek, 
gyakran megkérdõjelezhetõ a szakértõ 
objektivitása. Elindult szakemberek be-
vonásával, egy ún. vadkár protokoll ki-
dolgozása, amely pontosan meghatározza 
a szakszerû lépéseket mind az erdei mind 
a mezei vadkár becslése területén, a 
szakértõk képzettségi feltételeit, tevé-
kenységük ellenõrzését, továbbképzésü-
ket. A tervek szerint ez része lesz az új 
vadászati törvénynek is meghatározva a 
vadászatra jogosultak kötelességeit. 

Ugyancsak jelentõs, akár, mûködés-
képtelenséget is elõidézõ lehet, a gépjár-
mû vad ütközésnek az új Ptk. szerinti 
elbírálása is. Annak ellenére, hogy ígéret 
született, nem került sor arra, hogy a 
vadászati törvény módosításával megtör-
ténik annak pontosítása, mi tekinthetõ a 
jogosult ellenõrzési körén kívül esõ elhá-
ríthatatlan oknak. De ilyen gond lehet az 
új földtörvény elõírása is, amely nem 
sorolja fel a haszonbérletre jogosultak 
között a vadászatra jogosultakat. 

Régóta tapasztaljuk, hogy az egye-
sületek mûködése egyre bürokratikusab-
bá válik. A 2011 évi ún. Civiltörvény 
szükségessé teszi az alapszabályok mó-
dosítását. Ehhez mintát jutattunk el va-
lamennyi tagunknak.  

Megyénkben is észlelhetõ fõként a 
mezõgazdasági területeken az élõhely 
romlása. A települések a közfoglalkozta-
tás keretében kivágják a cserjéket, gyak-
ran leégetik a területet. Az apróvad állo-
mány védelme érdekében kezdeményez-
tük a szövetség forrásaiból a testszorító 
és lábfogó csapdák beszerzését és a va-
dásztársaságokhoz kihelyezését, aminek 
megvalósítása 2015-re tolódott át. 

A beszámolási idõszakban is rend-
szeresen küldtük e-mailben tagjainknak a 
gazdálkodással, adózással kapcsolatos 
tájékoztatásunkat. 

Az OMVV szervezésében megyei közremûködéssel tovább folytató-
dott a szalonka monitoring vadásztársaságaink egy részénél. 

A hagyományoknak megfelelõen aktívan közremûködünk a megyei 
vadásznap megszervezésében, lebonyolításában. A fõzõversenyen részt 
vevõ tagjaink nyersanyagköltségéhez most is hozzájárulunk. 

Korrekt az együttmûködésünk az OMVK megyei vezetõségével, és a 
vadászati hatósággal is.  
 
Eger, 2015. április 28. 
 

Heves megyei Vadászok,  
Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetségének 

                                                     Elnöksége 
 
A beszámolót az elnökség 2015. április 09-i ülésén megvitatta és elfogadta. 
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Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége 
 

2014. évi Pénzügyi Beszámoló indoklása 
 
A Heves megyei Szövetség Választmánya 2014 május 30- i ülésén hagyta jóvá a 2014. évi pénzügyi tervet. 
 
Bevételek alakulása: 
A 2014. évi bevételek meghaladják a tervezetett, 4.251.938 Ft., amely 103.7%-os teljesítésnek felel meg. 
A teljes bevételbõl 3. 920. 000 Ft a tagdíj bevétel, amely az összes bevétel 92.2 % - a. A Szövetség tagjai a 2014. 
évi tagdíjat hiánytalanul befizették. Köszönet érte. Kamat bevételek a tervezett szinten alakultak. 
 
Költségek, kiadások alakulása: 
Az elmúlt évben a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvényesítõ és rendezvény szervezési feladatainak pénzügyi feltét-
eleit folyamatosan biztosítottuk. 
 
Az összes kiadás elérte a 3. 708. 808 Ft-ot, amely meghaladja a tervezet szintet. 
Az Eger Hibay K. utca 12. szám alatti székház- klubhelyiség a szövetség tulajdona, melynek használata az OMVK 
Területi Szervével közösen történik. A szövetség tagjai részére - közgyûlés, más a vadásztársaságok, jogközösségek 
összejövetelének- elõzetes egyeztetésnek megfelelõen rendelkezésre áll. A 113 m2 - es klubhelyiség mûködése, üze-
meltetése jelentõs költség ráfordítást igényel. 
 
Energia felhasználásunk mérséklõdött, - új korszerû kazán beépítésével. 
Posta, telefon, internet, telefax, kis mértékben csökkent, utazási, gépkocsi használati költségek összege a tervezetten 
belül maradt. 
Társasházi költségek a tervezett szinten belül maradtak. 
Biztosítási és vagyonvédelmi kiadásaink a tervezett szintet nem érték el. 
Könyvvezetési költség alakulásában a számlák eltérõ idõpontban való elkészítése játszik szerepet. 
OMVV felé az éves tagdíjfizetési kötelezettségünk, az elnökség 2/211. sz. határozata alapján 3.000Ft/év/tagszervezet. 
Hiánytalanul teljesítettük. 
 
Rendezvények pénzügy támogatására a tervezett összeg közel kétszerese került 
felhasználásra. Elsõsorban a megyei vadásznap elõkészítésére, lebonyolítására, kitüntetések költségének fedezetére, a 
fõzõversenyben résztvevõk költség hozzájárulására, a különféle díjak megvételére használtuk fel. 
Egyéb kiadások - mûvészi kivitelezésû falinaptárok vásárlása, értekeztetek, elnökségi, választmányi ülések, bizottsági 
megbeszélések pénzügyi fedezetének biztosítására használtuk fel. 
2011 II. félévében törvényi intézkedés következtében - korábbi kezdeményezésünknek megfelelõen - 25 taggal növe-
kedett a szövetség taglétszáma. Az elnökség humános intézkedése szerint az új belépõk 2012 évben nem fizettek szö-
vetségi tagdíjat. 2014 évben igen. 
Az év-végi forduló nappal a szövetség elnöke által jóváhagyott ütemtervnek megfelelõen a selejtezési és leltározási 
feladatokat a leltározási bizottság elvégezte. 
Az ellenõrzõ bizottság az alapszabályban meghatározott gazdasági felelõsi teendõk 2014. évi végrehajtását részletesen 
ellenõrizte. 
2014. december 31 - én a Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége taglétszáma: 69 fõ. 
Eger 2015 március 31.. 
 

Készítette: dr. Tir Dezsõ 
/gazdasági felelõs/ 

 
 
 
Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és természetvédõk Szövetsége 
 

2015. évi Pénzügyi terv indoklása 
 
A középtávú terveinkben 2015. évre vonatkozó feladatainknak pénzügyi feltételei a Választmányi ülés jóváhagyá-
sa esetén biztosítottak. 
 
Bevétetek tervezése: 
2015 évre az összes bevételt: 4.100. 000 Ft-ra tervezzük. Ebbõl a tagdíj bevétel 3. 800. 000 Ft. 
Áthúzódó feladat maradt 2015. évre az Egererdõ Zrt. - Erdészeteinek Szövetségi tagfelvétele. 
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Pénzügyi mûveletek bevételét 300. 000 Ft-ra tervezzük. Tapasztalataink szerint a betéti kamatok csökkenése meg-
haladja a MNB. irányadó kamat változását. A bróker ügyek ismeretében -állampapírokban- tartjuk a szövetség 
átmenetileg szabad pénzeszközeit. 
 
Kiadások tervezése: 
2015. évben kiadásainkat az éves pénzügyi bevételeinkbõl tervezzük megvalósítani. Összesen 4.605. 000 Ft-ot terve-
zünk fordítani kiadásokra. Legfontosabb feladatunk, hogy a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvényesítõ és rendez-
vény szervezõi teendõinek pénzügyi feltételei folyamatosan biztosítva legyenek A bevétel és kiadás különbözetét a 
tartalékból tervezzük felhasználni. 
Különféle szolgáltatások igénybe vételére, az OMVV. éves tagdíj fizetésére, rendezvények (vadásznap) támogatására, a 
különféle bizottságok mûködésére, egyéb, máshol nem tervezett évközben jelentkezõ igények kielégítésére a Választ-
mányi jóváhagyás esetén a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Róka gyérítésére használt berendezések vá-
sárlására 1.100.000 Ft. van tervezve. 
Terveink szerint a megye]. vadásznapra, a hal-és vad fõzõversenyen résztvevõ - az éves tagdíjat befizetõ - választmányi 
tagok részére - társaságonként 25.000 Ft támogatást biztosítunk a fõzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzésé-
hez. A támogatást igényelni kell - az igénylõ részérc kiállított eredeti, vagy a társaság elnöke, vezetõje által igazolt 
számlák,bizonylatok alapján tudjuk az átutalást biztosítani. 
Eger 2015.03. 31. 

Készítette: dr. Tir Dezsõ  
gazdasági felelõs 

 
 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei Területi Szervezete és az 
Egererdõ Zrt. közös rendezésû szilvásváradi 3D vadászíjász versenye 

 
Idõpont: 2015. július 4, szombat  
Helyszín: Szilvásvárad, Szalajka u. 8. a községben 
�3D� táblákkal jelölve (GPS: 48.0950, 20.3935) 
Szervezõ: OMVK Heves megyei Területi Szervezete 
és Egererdõ Zrt. 
BTE: Román Péter 
Verseny jellege: 3D verseny, 28 cél, célonként 1 lövés 
Kategóriák az IAA szabályrendszer alapján:  
PBHB, TRLB, TRRB, OL, BB, CB, HU, CU, CRB  
- mini, gyerek, ifi, felnõtt, senior - férfi/nõi 
Korcsoportok: 
- 10 éves korig: mini 
11-13 éves: gyerek 
14-17 éves: ifi 
18-49 éves: felnõtt 
50 éves kortól: senior 
(minden versenyzõ annyi idõsnek számít, amennyi 
2015. január 1-én volt) 
Nevezési díjak (elõnevezéssel!) : 
Senior-felnõtt: 2.500.- 
Ifi: 2.000.- 
Gyermek: 1.500.- 
Mini: ingyenes Helyszíni nevezés: +1.000.-!!! 
A nevezési díj nem foglalja magában az ebédet! 
Igény szerint ebéd 1.250.- Ft-os áron rendelhetõ az 
elõnevezés leadásakor, illetve a helyszínen. 
A pálya felénél a rendezvény ideje alatt büfé üzemel. 
Elõnevezés: hunorbudo@gmail.com A nevezések 
leadásánál kérjük a MISZ igazolási számot megadni, 

valamint az esetleges csapatbeosztási kérelmeket 
elõre jelezni! 
Nevezési határidõ: 2015. június 30. (kedd), 20.00. 
Program: 
08.00 � 09.30 Regisztráció, bemelegítés 
09.45 Megnyitó 
10.00 Verseny indítása (elsõ lövés kb. 10.30) 
16.30 (kb.) Eredményhirdetés 
Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezettnek 
érem, oklevél  
A versenyen való indulás feltételei: kizárólag érvé-
nyes MÍSZ versenyengedéllyel! A helyszínen lehe-
tõség van az eseti versenyengedélyek kiváltására. 
Egyéb információ: 30/303-8420 
 
 
 

 
 

Kiadja: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete 
Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk 

Szövetsége 
Szerkesztette: Prezenszky János. Kiadásért felelõs: Polónyi 

György, Farkas László Márton 
NY.SZ: 2.2/6792/2000. 

Készült: Pap Nyomda Kft., Kompolt 
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Utánkeresõ nyílt nap Bárna 
 

Idén is megszerveztük a Bárna-Vad Kft közre-
mûködésével azutánkeresésrõl szóló nyílt napunkat. 
Aggodalommal vegyes izgalommal vártuk, hiszen az 
elmúlt évi rendezvény nagyon jól sikerült, a léc ma-
gasra volt téve. Nos, elmondhatjuk, hogy jövõre még 
nehezebb dolgunk lesz, mert ama képzeletbeli léc 
ismét feljebb került egy fokkal. Ez évben is több, 
mint hetven részvevõ regisztrálta magát, a régi isme-
rõsök mellett, sok új vendég érkezett, s gyarapította 
ezzel barátaink népes táborát. 

A programot a korábbihoz képest átalakítottuk, 
a verseny és a VAV vizsga került délelõttre, ebéd 
utánra pedig a különbözõ elõadásokat terveztük. Ez 
jó döntésnek bizonyult, mert így a délelõttöt izga-
lommal váró versenyzõk is lazíthattak a nap további 
részében. A vércsapa versenyen � elképzelésünknek 
megfelelõen - most is sok kutyafajta képviselte ma-
gát. A klasszikus utánkeresõ fajták, vagyis a hanno-
veri és bajor hegyi véreb mellett, voltak szálkásszõrû 
tacskók, magyar vizsla, erdélyi kopók, sõt még egy 
keverék terrier is, ami szintén ügyesen teljesítette a 
nem könnyû feladatot. Örvendetes dolog, hogy a 
versenyzõk között öt hölgy kutyavezetõt üdvözölhet-
tünk. Az erõviszonyokat kiegyenlítendõ, a vérebet 
vezetõk idén is a vadaskerten belül fektetett csapák 
közül húztak sorsot, míg a többiek szabad területen 
dolgoztak. 

A megmérettetés szoros eredménnyel zárult. 
Áprily György és Kalcsó István vérebvezetõk azo-
nos, maximális pontszámmal végeztek az élen. Ami 
mégis István javára billentette a mérleget: az �öre-
gebb� csapa (õ késõbb került sorra), és az a vaddisz-
nó, ami volt szíves a csapára feküdni. István Zita 
nevû, gyakorlott vérebét ez a közjáték sem zökken-
tette ki, így õk lettek így az elsõk. Áprily György 
pedig � aki egyben sikeres VAV vizsgát is tett � a 
második helyezés mellé megkapta a különdíjat, az 
ORYX Vadászbolt és Fegyverjavító felajánlását. 

A versenyt követte a bõséges és laktató ebéd. Az-
tán, amíg az összesítés folyt, a versenyzõk és résztve-
võk kitölthettek egy tíz kérdésbõl álló tesztet, mely az 
utánkeresés témaköréhez kapcsolódott. Ezután meg-
tekinthettek öt rálövést imitáló helyszínt, ahol el kel-
lett dönteni, hogy vajon melyik nagyvadunkat érte 
találat és milyen lövésrõl van szó. Érdemes volt 
résztvenni a játékban, hiszen valamennyi tippelõ 
ajándékot kapott, mint ahogy a verseny valamennyi 
résztvevõje is értékes ajándékokkal távozhatott. 

 

A vércsapa verseny végeredménye: 
1. Kalcsó István és Zita nevû hannoveri vérebe 
2. Áprily György és Báró nevû hannoveri vérebe 

3. Tóth György és Suzy nevû szálkásszõrû tacskója 
4. Kecsmár László ésDudinevû szálkásszõrû tacskója 
5. Kovács Péter és Káosz nevû bajor hegyi vérebe 
6. Kovács Melinda és Nagyszorosi Vadász Adél 

nevû magyar vizslája 
7. Andrási Szabina és Loki nevû hannoveri vérebe 
8. Verebélyi Tibor és MonsBellatorBosco nevû 

bajor hegyi vérebe 
9. Sághy Melinda és Háromszéki Vahúr Erdély 

�Ejsze� nevû erdélyi kopója 
10. Nádorfi Norbert és Gringa nevû keverék kutyája 
11. Galgóczi Noémi és Tündérkerti Ariel �Masni� 

nevû erdélyi kopója 
Az eredményhirdetést követõen már kötetlenebb 

formában zajlottak az események. Elõször Szloboda 
István csapattársunk elõadása követezett. Õ a hely-
színre kitelepített kis mûhelyében legyártott egy bõr 
vérebvezetéket. Elmondta, hogy miként óvhatjuk, 
ápolhatjuk bõr felszereléseinket. Sõt néhány kisebb 
javítást is elvégzett, miután elõkerültek a nézõk sé-
rült övei, késtokjai és egyéb bõr holmijai. Az István 
által készített vezeték is egy feladat részét képezte. 
Bárki vállalkozhatott rá, hogy azt szabályosan és 
minél szebben feltekerje, úgy ahogyan azt a véreb-
vezetõk szokták. Noha egyre többen használják a 
praktikusabb mûanyag vezetékeket, a bõr vezeték 
mindig is az utánkeresés egyfajta jelképe marad, 
illik hát ismerni a feltekerés szabályos módját. Ez 
Szabó Bettina, ifjú vérebvezetõ hölgynek sikerült a 
legjobban, így õ vihette haza a vadonatújvezetéket. 
Egy kis szünetet követõen Major Attila vadászpus-
kamûves elõadása következett, ahol a saját gyártású 
fegyverei mellett egy igazi újdonságot is bemutatott 
a jelenlévõknek. 

A vacsoráig aztán már szabadon telt az idõ, ad-
dig is Bódi Péter és Szabon Gábor válaszolt a jelen-
lévõk kérdéseire a csapacipõk, GPS-ek és egyéb 
utánkeresõ felszerelések kapcsán. Érdekes beszélge-
tés alakult ki a jelenlévõk között. 

A vacsora elõtt még, hogy az ebeknek is jusson 
egy kis szórakozás, elõkerült a preparált vadkanunk, 
amivel ismét sikerült elõidézni a szûnni nem akaró 
ugatást. Falkányi kutya csaholásától zengett a va-
dászház elõtt húzódó völgy. Az elõadást a négylábú-
ak és gazdáik is nagyon élvezték, talán csak a kan 
volt más véleményen, akinek egy orvtámadástól 
megreccsent a bal füle és ott hagyta valahol a fûben 
az egyik fogát is. 

A vacsora � hála Ternyák Sándor séfnek � ismét 
pazar volt, a kedves és segítõkész személyzetnek kö-
szönhetõen pedig  kifogástalan volt minden más is. 
Köszönjük a vadászház gazdáinak, Csörgõ Dánielnek 
és Csörgõné Halasi Erzsébetnek, hogy ismét rendel-
kezésünkre bocsájtották ezt a patinás helyszínt. 
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Továbbá köszönettel tartozunk a rendezvény 

támogatóinak is, hiszen nélkülük nem tudtuk volna 
megvalósítani a rendezvényt. Õk név szerint: 
� OMVK Heves megyei Területi Szervezete 
� OMVK Nógrád megyei Területi Szervezete 
� ORYX Vadászbolt és Fegyverjavító 
� Weigl Vadászbolt 
� Gemenc Vadászbolt 
� Voiler Vadászbolt 
� Magyar Vadászlap 
� Orion Pharma 
� Szoboda István szíjgyártó-nyerges 
 

Utánkeresõk Baráti Köre 

 

 
 

 
 
 

 
 

Heves megyei vadászok a koronglövõ Európa bajnokságon 
 

2015. június 4-7 napján rendezték meg a 48. 
FITASC Korongvadász Európa bajnokságot Galgamá-
csán a Pilisi Parkerdõ területén. Az OMVK Heves Me-
gyei Területi Szervezete az OMVK Sportlövõ Szakbi-
zottsága ajánlása alapján három fõt támogatott a verse-
nyen való indulásban a heves megyei koronglövõk hírne-
vét öregbítendõ e neves versenyen. 

Az induló versenyzõk személyének kiválasztására a 
kamara háromfordulós válogató versenysorozatot hirdetett 
meg. A tavaszi országos versenyeken (Füzesabony, Hat-
van, Dabas) elért eredmények összesítése után a legjobb 
eredményt elért lövõket támogatta a kamara melyek a kö-
vetkezõk: dr. Sipos Péter, Szabó János, Ferencz Zoltán. 

A versenyhét május 30-31.-én kezdõdött a szabad-
edzésekkel, majd június 1-3.-án folytatódott a hivatalos 
edzésekkel. Ezeken napokon a versenyzõk 3 vonalon 16 
edzõpályán készülhettek, próbálhatták ki a versenyen 
várható különféle korongok lövését. Az edzõpályákat 
ugyanaz a neves angol pályaépítõ csapat állította, amely a 
verseny pályáit, melyeket a verseny megkezdéséig titok-
ban tartottak még a szervezõk elõtt is. Promatic típusú 
180 darab vadonatúj korongdobó gépet használtak fel a 8 
vonal 32 pályájának kialakításához. A versenypályák 
gyönyörû környezetben a Galgamácsai vadászház körüli 
erdõkben, mezõkön és még egy vonal a vaddisznós kert-
ben is került kialakításra. A versenybírók európa számos 

országából érkeztek köztük Nagy István és Urbán Antal 
heves megyei vadászok. 

A megnyitó ünnepségre, fogadásra és az induló 
csomagok átvételére a június 3.-án a Lázár Lovas Park-
ban került sor. A versenyre nevezõ mintegy 730 európai 
ebbõl 108 magyar versenyzõ mellet indultak az USA, 
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland országaiból is. A mezõny-
ben volt több világ és európabajnok a teljesség igénye 
nélkül pld.: Szerdahelyi András, George Digweed, 
Christophe Auvret. A rajtszámokat és rottebeosztást sor-
solással állították össze majd kettéosztották a versenyzõ-
ket, a négy napos versenyen felváltva délelõtt majd dél-
után lõtt a két csoport. Minden nap két vonalon 25-25, a 
négy nap alatt így 200 korongra kellett lövést tenni. A 
vonalak európa bajnoksághoz méltó nehézségû pályákon, 
teljesen más környezetben más típusú képességeket pró-
bára téve követték egymást. A verseny nehézségét a négy 
napon át tartó folyamatos koncentráció adta, melyet a 
pályák technikás korongjai valamint az egyszerû �pihen-
tetõ� ingyen korongok hiánya megkövetelt. Minden nap 
valami új kihívást hozott a versenyzõknek, de egy állandó 
maradt a verseny teljes ideje alatt, a kiváló idõjárás a 
szikrázó napsütés, a 30°C hõmérséklet, amely a délután 
lövõ csoportnak talán már sok volt a jóból� 

A verseny szervezõi kiváló munkát végeztek, az in-
dulókat buszokkal szállították a vonalakhoz, megfelelõ 
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információval álltak mindig rendelkezésre. A jelentõsebb 
fegyvergyárak (Beretta, Blaser, Browning, Krieghoff, 
Renato Gamba, Zoli) bemutatókkal, üzletekkel és fegy-
verjavító mûhellyel álltak a versenyzõk rendelkezésére.  

A versenyt végül Szerdahelyi András magyar ver-
senyzõ nyerte 194 találattal. 

A megyei versenyzõk eredményei: 

 
Név Kategória Találat Helyezés 

Bernáth József veterán 163 41 
Fehér József open 148 475 
Ferencz Zoltán OMVK Heves open 163 267 
Nagy Károly open 142 546 
Dr. Sipos Péter OMVK Heves veterán 144 88 
Szabó János OMVK Heves veterán 159 51 
Szûcs Iván open 144 520 

 
Vasárnap este a négynapos verseny végeztével, vegyes 
érzelmekkel telve, de egyben minden versenyzõ legyen 
az magyar vagy külföldi egyetértett, hogy ez a verseny 
úgy a rendezésben valamint a pályák szépségében párat-
lan és világszínvonalú volt. Ezek a napok maradandó 
emlékeket hagytak minden kilátogató nézõ vagy verseny-
zõben és viszi a magyar koronglövészet jó hírét a világ-
ban! Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Korong-
lövõ Világszövetség a záróünnepségen bejelentette, hogy 
2017-ben Magyarország rendezheti a koronglövõ világ-
bajnokságot, így nem marad cél nélkül a megyei lövész 
társadalom! 
A támogatott versenyzõk nevében szeretném megkö-
szönni az OMVK Heves Megyei Területi Szervezetének, 
a versenyen való részvételhez nyújtott támogatását. 
 

Ferencz Zoltán 
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Elment egy vadásztársunk... 
 

Az örök vadászmezõkre távozott.  
 
E lap hasábjain is több írásán keresztül élhettük 

át élményeit, szeretetét, alázatát a szakmája és szen-
vedélye iránt.  

1998 óta volt a Kanázsvár Vt. tagja, illetve hiva-
tásos vadász Mátraderecskén. 

Szeretetével, huncut mosolyával mindenkinek 
segített, pártatlanul állt ki az igazság mellett. Etikája 
példamutató lehet minden vadász számára! 

Én sajnos csak rövid ideig ismertem, megismer-
kedésünk sem volt szokványos... 

Nõként � valljuk be vadászként kicsit lenézve, 
legyintve � nagyon örültem segítõ szándékának, 
tanító késztetésének. 

Ezen rövid idõ alatt egy nagyon intelligens, 
sokoldalú, mûvelt, természetet imádó és ismerõ � 
fõként tisztelõ- embert ismertem meg. Hála minden 
tõle származó tanításért! 

Családszeretõ, istenfélõ férfit, remek vadászt 
veszítettünk el. 

Emlékét örökké megõrizzük! 

Isten áldjon, nyugodj békében! 
 
    Dr. Domoszlai Éva  
           háziorvos 
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