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Fővédnök: 
Dr. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes,  
az Országos Magyar 

Vadászati Védegylet elnöke

Védnökök: 
Győrffy Balázs 

a Nemzeti Agárgazdasági 
Kamara országos elnöke 

Dr. Jung László 
az Egererdő Erdészeti Zrt 

vezérigazgatója
Mudriczki József 
Parád polgármestere
Dr. Pajtók Gábor 

Heves megyei Kormánymegbízott
Pechtol János 

főtitkár, az OMVK főtitkára és 
az OMVV ügyvezető elnöke

XXVI. HEVES MEGYEI VADÁSZNAP 
Parádfürdő, 2017. július 8. szombat

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE, 

A HEVES MEGYEI VADÁSZTÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE ÉS 
A PARÁDI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN 

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT: 

A 2017. JÚLIUS 8-ÁN, PARÁDFÜRDŐN MEGRENDEZÉSRE 
KERÜLŐ XXVI. HEVES MEGYEI VADÁSZNAPRA  

2017. július 8. szombat

8.00   Vad és halételfőző verseny (Helye: Park )
9.45  Vadászkürtös térzene
10.00   A vadásznap megnyitása
   • Zászlóbehozatal 
  - Vadászhimnusz előadja: Belkovics Zoltán énekművész

 • Megnyitó: Mudriczki József Parád Polgármestere – 
    Polónyi György az OMVK Heves megyei 
   Területi Szervezete elnöke
 • Vadásznapi köszöntők
 • Hazám, hazám 
   - előadja: Belkovics Zoltán énekművész

10.45   Kiállítások megnyitója 
  Megnyitja: Oláh Csaba a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke
  (Helye: Erzsébet Park Hotel Zsuzsanna terem)
11.30  Kitüntetések átadása (Helye: színpad)
12.00 órától: • Vári Dávid, a Magyar Vadászlap kreatív séfjének bemutatója

  • Vadászkutya és vérebes bemutatók
  • Vadászíjász bemutató 
  • Solymász bemutató (Helye: Park) 

12.00 órától  Ételek zsűrizése
  Zsűri elnöke: Nagy Zoltán királyi főszakács
15.00  Állathang bemutató Erdélyi Tamás  (Helye: Színpad)
15.30  Cafe Quartet vonósnégyes előadása (Helye: Színpad)
16.00   Főzőverseny eredményhirdetése (Helye: Színpad)

Folyamatos programok: 
• Gyermekprogramok 
 a Heves megyei 
 Diana Vadászhölgy klub     
közreműködésével  (Helye: Park)

KULTURÁLIS PROGRAMOK: 
• Valaczkai Erzsébet - festő és    
 grafi kusművész kiállítása
• Csengődi Ottó -     
 természetszobrainak kiállítása
• Horváth-Béres János 
 fafaragó kiállítása
• Balog István – világutazó 
 előadása – „gróf Széchenyi  
 Zsigmond nyomában 
 Kelet-Afrikában és Alaszkában”  
 (Helye: Erzsébet Park Hotel 
 Zsuzsanna terem)
• Julies Massenet: Thais Meditatio, 
 hegedűn előadja: Nagyová Kornélia
 (Helye: Erzsébet Park Hotel Zsuzsanna terem)
• Szabó József: Vaddisznóláz – könyvbemutató.

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Késes, agancs és csontfaragó, ötvös, fafaragó, vad- és 
bioételek vására, vadász és természetkönyvek

PROGRAMOK

(A szervezők a változtatás jogát fenntartják!)
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MEGÚJULT A KAMARAI HONLAP
2017. április 20-án az OMVK elindította új, egységes, köz-
ponti honlapját. A jövőben az omvk.hu-n és az innen nyí-
ló megyei oldalakon lesznek elérhetők az információk az 
érdekképviselet – az Országos Szervezet és a megyei Te-
rületi Szervezetek – munkájáról. Az oldal a mai igények-
nek megfelelően mobiltelefonon és tableten az adott 
eszközre optimalizált formátumban jelenik meg.

A központi oldalon láthatók az országos jelentőségű hír-
adások, tájékoztatók, míg az oldal tetején az egyes me-
gyék címerére kattintva nyithatók meg a megyei oldalak 
a Területi Szervezetek információival és aktualitásaival. A 

szintén minden aloldalon látható főmenüsorból érhetők 
el az aktuális és fontos információk az OMVK munkájá-
ról, illetve egyéb tájékoztató anyagok. Az archívumban 
– amely a legegyszerűbben a fejléc keresőmezőjéből ér-
hető el – szabad szavas és összetett keresést indíthat el a 
felhasználó több paraméter alapján szűrve a találatokat. 
A korábbi híranyagok áttöltése folyamatos.

A látogatók – vadászok és vadászat iránt érdeklődők – a 
jövőben így egy egységes, átjárható és átlátható felüle-
ten találhatják meg az őket érdeklő hiteles és pontos in-
formációkat.

Forrás: OMVKA Heves megyei felület

 IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2017-BEN 
Etikai Bizottságunk elnöke Dr. Nyerges József vadásztár-
sunk 2017. tavaszán tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az 
alapszabályunk értelmében, a megüresedetett tisztségre 
a soron következő küldöttgyűlésen kellett választást tar-
tanunk. Így az OMVK Heves megyei Területi Szervezete 
2017. május 18-i küldöttközgyűlésének egyik napirendi 
pontja az Etikai Bizottság elnökének megválasztása volt. 
A közgyűlésen az időközi választás rendben lezajlott, 
melynek eredményeképpen az Etikai Bizottság elnöke 
Dr. Holtzer Olivér vadásztársunk lett. 
 Polónyi György
 elnök

 KAMARAI OSZTÁLYÜLÉSEK 
Tájékoztatom valamennyi sport és hivatásos 
vadászunkat, hogy az idei év őszén, várhatóan 
szeptember hónapban fogjuk megtartani a ka-
marai sportvadász és hivatásos vadász osztály-
üléseket, ahol az elmúlt négy év munkáján, 
eredményeinek megtárgyalásán túl sor kerül a 
küldött választásokra is.

Az osztályülések helyszínét és időpontját a ka-
marai honlapon (www.omvk.hu) fogjuk közzé 
tenni.
  Polónyi György
 elnök
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ÚJ ALAPOKRA KERÜLT AZ OMVK MŰKÖDÉSE
Az elmúlt időszak változásaihoz igazították az Országos 
Magyar Vadászkamara működését az április 20-ai Országos 
Küldöttközgyűlés döntései. Új alapokra került a gazdálko-
dás, és a küldöttek támogatták az Elnökség által meghatá-
rozott célokat. Mindezt az új feladatok és az idei évtől ren-
delkezésre álló jelentős forrástöbblet is indokolta. 

Az OMVK-hoz kerülő jelentős többletforrás indokolttá 
tette, hogy az összegek egy újonnan kidolgozott rend-
szer szerint kerüljenek felhasználásra. Ebben alapvető 
szempont, hogy az egyes megyékhez kerülő összegek 
nagysága ne attól függjön, hogy hányan váltanak ott va-
dászjegyet. Ennek megfelelően a küldöttek által elfoga-
dott javaslat szerint az OMVK bevételei a következőképp 
oszlanak meg a jövőben: a tagdíjelosztás sávos aránya 
a megyék és a központ között változatlan marad; 2017-
ben a vadászjegyekből befolyó összeg 70%-a marad a 
megyéknél; a külföldiek részére kiadott vadászati enge-
délyek árából 3000 kiadott darab alatt 30%, míg afölött 
20% marad a megyéknél. 

 Az egyik legfontosabb változás a jövő vadgazdálko-
dásában az, hogy ismét létrejön az Országos Vadgazdál-

kodási Alap. Az alapot a kamara pályázati rendszerben 
kívánja működtetni. Hosszas egyeztetéseket követően 
az Elnökség azt javasolta a Küldöttközgyűlésnek, hogy 
egyetlen egy országos alap jöjjön létre, hogy a források 
ne aprózódjanak fel. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 
előterjesztés értelmében az átmenetinek tekintett 2017-
es évben az alapba 200 millió forint kerül, míg 2018-ban 
ez az összeg már elérheti a 650 millió forintot. Az OMVK 
új feladatait be kellett építeni az Alapszabályba is.

Szó volt a hatvani Kárpát-medencei Széchenyi Zsig-
mond Vadászati Múzeum OMVK-nak tervezett átadásá-
ról. Bár felmerült, hogy az Országgyűlés az objektumot 
az OMVK tulajdonába adja, várhatóan azonban ez va-
gyonkezelés formájában fog megvalósulni oly módon, 
hogy a működéshez szükséges források is biztosítottak 
lesznek. A hatvani múzeum a HUNGEXPO Zrt. és a Fő-
városi Állat- és Növénykert mellett a 2021-es Vadászati 
Világkiállítás egyik kiemelt helyszíne is lesz.

További részletek a küldöttközgyűlésről olvashatóak a 
www.omvk.hu honlapon. Forrás: OMVK

JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 
Folytatva a korábbi lapszámainkban megjelent írásokat a vad védel-
méről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2017. március 1-én hatályba lépő 
módosításairól, továbbá az időközben életbe lépő egyéb jogszabályi 
változásokról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Vadásztársakat. Idő-
közben a Magyar Közlöny 2017. május 17-én megjelent 70. számában 
kihirdetésre került a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet, mely a Vtv. végre-
hajtási rendeletének módosításait tartalmazza, melyek 2017. május 
27-én hatályba is léptek. Terjedelmi korlátok miatt ennek teljes is-
mertetésére most nem vállalkozom, de részleteiben megismerhető a 
jogszabály az internetes oldalunkon. Természetesen a jogszabályi ak-
tualitásokról is folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk, nyújtunk az 
www.omvk.hu honlapon, és a Heves megyei szervezet honlapján is.

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. tör-
vény decemberi lapszámban ismertetett módosítási már hatályosak, 
így 2017. január 1-től kötelezővé vált a vadászok számára a vadászka-
marai tagság, és 2017. március 1-től külföldieknek kiállított vadászati 
engedélyek kiadását a vadászkamara végzi. 

A Vtv. 2017. március 1-én hatályba lépő változásai

A vadászati jog hasznosítása

Társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag hasznosítani 
lehet, haszonbérlet útján. A 2018. március 1-én kezdődő vadászati év 
tekintetében (Vtv. 104. § (1) bekezdés) a haszonbérlő a haszonbérleti 
díj 90%-ának megfelelő előleget köteles � zetni a vadászati év kezde-
tét megelőző év december 1-ig. A haszonbérleti szerződést határozott 
időre, a vadgazdálkodási üzemterv időtartamára, de legfeljebb 2037. 
február 28-ig lehet megkötni. A vadászati hatóság a haszonbérleti 
szerződésben foglaltak teljesülését bármikor vizsgálhatja, bizonyos 
időszakonként köteles vizsgálni, és ha a vadgazdálkodási üzemterv-
ben foglaltak végrehajtása nem biztosított a vadászatra jogosultat 
törli. Lényeges kiegészítés a haszonbérleti díj megállapításánál, hogy 
a vadászterületnek minősülő, de a vad elől vad elől kerítéssel tartósan 
elzárt ingatlan után haszonbérleti díj nem jár. A haszonbérleti szerző-
dés azonnali hatállyal megszűnik, ha a vadászati hatóság a vadgaz-
dálkodási üzemtervi cikluson belüli időszakos felülvizsgálata során a 
vadászatra jogosultat a nyilvántartásából törli. A kényszerhasznosítás 
feltételeinek fennállása esetén a vadászati hatóság kijelöli a vadász-

területen a vadállomány védelme érdekében a vadgazdálkodási és 
vadászati tevékenység ellátására alkalmas jogi személyt, illetve kije-
lölheti a közös képviselő személyét.

A hivatásos vadász

A hivatásos vadász a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vad-
gazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásának szakirányítójaként 
a vadgazdálkodással összefüggő feladatok szakszerű ellátását végzi. 
Lényeges változás, hogy a vadászatra jogosult vadászterületenként 
legalább egy hivatásos vadászt köteles alkalmazni, és a négyezer 
hektárt meghaladó vadászterület esetében minden megkezdett 
négyezer hektár után köteles egy hivatásos vadászt alkalmazni a 
korábbi háromezer hektárral ellentétben. Ez alól a korábbiakkal el-
lentétben a vadászati hatóság sem adhat felmentést, mert kikerült a 
hatáskör a jogszabályból. A hivatásos vadász tevékenységét munka-
viszonyban, teljes napi munkaidőben végzi. Az általános teljes napi 
munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőben, illetve részmun-
kaidőben a hivatásos vadász a tevékenységét nem végezheti. Érte-
lemszerűen tevékenységének ellátására a munka törvénykönyvét e 
törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Egy hivatásos 
vadász kizárólag egy vadászatra jogosult alkalmazásában állhat. A 
vadászati hatóság ellenőrzi, hogy a vadászatra jogosult a hivatá-
sos vadász alkalmazására előírt valamennyi kötelezettségének az e 
törvényben foglaltak szerint eleget tesz. Ha a vadászatra jogosult 
a hivatásos vadász alkalmazására vonatkozó kötelezettségének a 
vadászati hatóság felhívására nem vagy nem a törvényben foglalt 
feltételek szerint tesz eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász 
jogszerű alkalmazásáig a vadászatra jogosult vadászterületén a va-
dászatot felfüggeszti és a vadászatra jogosult költségén gondosko-
dik a vadgazdálkodási feladatok ellátásáról. Meghatározza a Vtv. a 
hivatásos vadász feladatait is.

Trófeabírálat

A vaddisznó 16 cm-nél hosszabb agyarát, amennyiben vadászjegyes 
vadász ejti el, az elejtés szerinti vadászati év végét követő hónap utol-
só napjáig kell bemutatni trófeabírálatra. A ragadozókoponyák kivé-
telével a vadászati hatóság csak annak a trófeának a bírálatát végzi el, 
amely egyedi azonosító jelének számát teríték-nyilvántartási naplóba 
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bevezették. A vadászati hatóság a bírálat elvégzéséről igazolást állít ki 
a vadászatra jogosult részére. A vadászatra jogosult csak az igazolás 
birtokában szerzi meg a trófea – ideértve az elhullott vad trófeáját is 
– feletti rendelkezési jogot, és a trófea csak a hatósági igazolás birto-
kában hozható forgalomba, valamint vihető ki az ország területéről. 
A trófeabírálat rendjének és sajátos szabályainak egységesítését az 
Országos Trófeabíráló Testület látja el.

A szakszerűtlen elejtés

A korábbi megszüntetett mínusz pontos rendszert váltja fel az szak-
szerűtlen elejtés hatósági megállapítása, ahol a szakszerűtlenség 
mértéke hibapontokkal kerül súlyozásra. Az elejtés szakszerűtlensé-
ge lehet kis mértékű: 1 hibapont, közepes mértékű: 2 hibapont, sú-
lyos mértékű: 3 hibapont. A trófeabírálatot követő 8 napon belül a 
vadászati hatóság az elejtés szakszerűtlenségéről határozatban dönt. 
„Szakszerűtlen” minősítés esetén a trófea nem kaphat érmet. A szak-
szerűtlen elejtéssel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásban a 
vadászatra jogosult rendelkezik ügyféli jogállással. Ha a vadászati ha-
tóság megállapítja, hogy a vadászatra jogosult az adott trófeás vadfaj 
hasznosítása során ismétlődően szakszerűtlen vadgazdálkodási te-
vékenységet folytat, a szakszerűtlenség mértékétől és az ismétlődés 
gyakoriságától függően – a vadászati hatóság a trófeás nagyvadál-
lomány minőségi védelme érdekében felhívja a vadászatra jogosult 
� gyelmét a szakszerűség betartására. Ha a vadászatra jogosult a felhí-
vásban foglaltakat nem tartja be, a vadászati hatóság a vadászterüle-
ten súlyhatárhoz – mu� onkos esetén a csigahosszhoz – kötött trófeás 
vad hasznosítási korlátozást rendel el, amelynek megszegése esetén 
vadgazdálkodási bírságot szab ki. Az Országos Trófeabíráló Testület a 
vadászati hatóság trófeabírálati határozata tekintetében a másodfo-
kon eljáró szerv.

A vadkár

A vadászatra jogosult a Vtv-ben foglaltak alapján köteles a vad által 
okozott kárt a károsultnak megtéríteni. Vadkárnak minősül a gímszar-
vas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a mu� on által a me-
zőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei 
nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az 
erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár tíz százalékot 
meghaladó része. Ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vad-
gazdálkodási tervben a gímszarvasra és a vaddisznóra előírt elejtési 
tervszámokat nem teljesíti, akkor a következő vadászati évben a be-
következett vadkár teljes egészében a vadászatra jogosultat terheli.

Lényeges változásokat hozott a módosítás a vadkár megelőzés 
szabályozásában és a vadkár pénzügyi fedezetével kapcsolatosan.

A vadkár megelőzése

A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles
a) a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos 

ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni;
b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld hasz-

nálatával összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban le-
gyen;

c)  a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése ese-
tén a föld használóját haladéktalanul értesíteni;

d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv 
gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, mu� onra és vaddisznóra vonat-
kozó részét teljesíteni;

e)  fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, va-
lamint a vadkárral veszélyeztetett területre megfelelő számú és 
típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdál-
kodási berendezést elhelyezni;

f )  ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatéko-
nyan, úgy a föld használójával egyeztetve ideiglenes villanypász-
tort telepíteni a kár veszélyének fennállása idejére, melynek üze-
meltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen 
gondoskodik;

g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzé-
séhez, illetve a vadkár megelőzése másképp nem valósítható meg 
hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve más, a vadkár el-
len célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási módszerek 
alkalmazásában közreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni;

h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni;
i)  a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadásza-

tot folytatni;
j)  a nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a fokozott vadkár-

veszélyre tekintettel – a vadászati hatóságnál idényen kívüli állo-
mányszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni.

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk meg-
előzése érdekében köteles
a)  a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogo-

sulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére al-
kalmas módon közreműködni;

b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogo-
sultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;

c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terü-
let mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni 
arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélesség-
ben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely 
magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését 
és vadkárelhárító vadászatát;

d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károko-
zás ellen a tőle elvárható mértékben és módon védett területeket 
a kritikus időszakokban ellenőrizni;

e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vad-
kárveszélyes területen fokozottan közreműködni a vadkár meg-
előzése és elhárítása tekintetében;

f ) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával 
gondoskodni;

g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jo-
gosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló be-
rendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a 
vadászatra jogosult fedezi;

h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó lán-
cot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használ-
ni.

A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a va-
dászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kez-
deményezni.

Ha a föld használója Vtv. szerinti, rendes gazdálkodás körébe 
tartozó közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk el-
hárítására, csökkentésére alkalmas módon Vtv-ben foglaltak szerint 
nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell � gye-
lembe venni.

Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, úgy az 
adott növénykultúrában keletkezett vadkárra vonatkozó – a minisz-
ter által rendeletben megállapított – bejelentési határidőn belül az 
észlelést követően, legfeljebb 15 nap elteltével – az egyes növény-
kultúrákra meghatározott bejelentési időszakban – köteles azt a va-
dászatra jogosultnak írásban bejelenteni.

Láthatjuk, hogy a korábbi „gumiszabályokkal” szemben sokkal 
több konkrétumot sorol fel a jogszabály a felek megelőzési kötele-
zettségéhez, ami egyértelműsíti, hogy kinek mi a feladata a kármeg-
előzés során, illetve egyszerűsítheti a peres ügyekben a bíróságok 
dolgát a kármegosztás meghatározásánál.

A vadkár megállapítása

A vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése 
iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított ti-
zenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel, a 
korábbi harminc nappal ellentétben.

A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meg-
hiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik szakértő 
kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kár-
ral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb 
szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor. A kármegállapítási 
eljárásban több határidő is rövidült.

A vadkár pénzügyi fedezete

A vadászatra jogosult a vadkárért � zetendő kártérítés fedezete bizto-
sítása érdekében elkülönített számlán pénzügyi alapot (vadkár alap) 
hoz létre. A vadászatra jogosult az adott vadászati évet megelőző va-
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dászati évben a vadászatra jogosult által a vadkárért ki� zetett kárté-
rítés mértékének megfelelő összeget a vadkár alapban a vadászati év 
novemberének első napjáig biztosítja. A vadászatra jogosult a vadkár 
alap terhére teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt egyezséggel vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított vad-
kár megtérítése érdekében teljesíthet ki� zetést. A vadászati hatóság 
a vadászatra jogosultat törli a nyilvántartásból, ha a vadkár alap meg-
képzését nem igazolja, vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
vagy közokiratba foglalt egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel 
megállapított kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget. A vadá-
szatra jogosult kártérítési ki� zetési kötelezettségét abban az esetben 
is teljesíteni köteles, ha a vadkár alapon elkülönített összeg a kárt 
nem fedezi. A vadkár alapot első alkalommal 2018. november 1-jével 
kell képezni.

Szankciók

A vadászati hatóság a trófeás nagyvadállomány (őzbak, gímbika, 
dámbika, mu� onkos) minőségi védelme érdekében részben vagy 
teljes egészében megtilthatja a trófeás vad hasznosítását. A tiltás vo-
natkozhat a vadfaj összes trófeás egyedére, illetve egyes korosztályai 

(� atal, középkorú, idős) elejtésének egy- vagy több éves időtartamra 
szóló tilalmazására. A trófeás vad korosztályi hasznosítását a vadá-
szati hatóság felső súlyhatárhoz – mu� onkos esetén a csigahosszhoz 
– kötheti, az elejtési súlyhatárt (csigahosszt) meghaladó egyedek el-
ejtését megtilthatja. A korosztályon belüli elejtési súlyhatárt (csiga-
hosszt) a vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási tervben állapítja 
meg.

 2017. május 25-én került kihirdetésre az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításá-
ról szóló 2017. évi L. törvény, mely több részletben módoítja a Vtv. 
is. ezek a módosítások elsősorban eljárási jellegű kérdéseket tesznek 
helyre, illetve pontosítanak. Ezen módosítások hatálybalépése 2018. 
január 1-én fog bekövetkezni.

Itt szeretném ismételten felhívni a Tisztelt Vadásztársak és Olva-
sók � gyelmét, hogy a hatályos jogszabályi előírásokról tájékozód-
hatnak a weboldalakon, hivatalos jogszabálykereső honlapokon (pl. 
ingyenes a www.njt.hu , a Magyar Közlöny honlapja http://magyar-
kozlony.hu ), illetve a hivatalos szerveknél, hatóságoknál, érdekkép-
viseleti szerveknél. 
 Kovács István János
 titkár
 OMVK Heves Megyei területi Szervezete

A HIVATÁSOS VADÁSZOK ÉS A VADÁSZATRA JOGOSULTAK FIGYELMÉBE
Az elkezdődött új üzemtervi ciklus miatt a hivatásos vadászoknak 
ismételten át kellett esni a vadászati hatóságnál a nyilvántartásba 
vételi eljáráson. A hivatásos vadászi tevékenységet a szolgálati jel-
vény és igazolvány, továbbá a szolgálati napló birtokában lehet 
megkezdeni. A Vhr. módosítása változásokat hozott a hivatásos 
vadász járandóságainak vonatkozásában is.

Tekintsük át, hogy a vadászatra jogosultnak mit kell biztosítania a 
hivatásos vadász számára!

Egyenruha és felszerelés: 

• Terepi szolgálati egyenruha: téli, nyári és őszi-tavaszi 
viseletelemek.

• Kalap, sál, félcipő, szolgálati oldaltáska vagy hátizsák, látha-
tósági mellény.

• Védőruházat: esőkabát, gumicsizma (neoprém béléssel 
ellátott), kamásli, vízhatlan bakancs.

• Vadászlőfegyver tokkal (golyós vadászlőfegyver esetén cél-
távcsővel együtt).

• Vadásztőr, keresőtávcső (tokkal), kézi és fejlámpa, egyéni seb-
kötöző csomag, gázspray (tokkal).

Vadászjegy kiváltás, érvényesítés és a vadász felelősség biztosítás 
kiváltása. Lődíjként lőszer illeti meg a hivatásos vadászt.

A vadászkutyát tartó és azt a vadászaton rendszeresen vezető 
hivatásos vadász részére a kutyatartás igazolt költségeinek leg-
alább ötven százalékának megtérítése kötelező.

(Részünkről kamarai javaslatként felmerült a külön a golyós és 
sörétes lőfegyver, a mobiltelefon, a digitális fényképezőgép, védő-
ruházatként: gumikesztyű, szájmaszk, mint kötelező felszerelés, a 
lőszer helyett a lődíj, mint adómentes költségtérítés kifizetése, a 
magángépjármű használatának kötelező kifizetése. Ezek a javasla-
tok azonban nem kerültek bele a rendeletbe.)

A fenti járandóságokat a Vtv. és a Vhr. határozza meg. A hivatá-
sos vadász tevékenységének munkaviszonyban történő ellátására 
a munka törvénykönyvét e törvényben meghatározott eltéréssel 
kell alkalmazni, ezért a munkaügyi szabályok is kötelezik a vadá-
szatra jogosultat a megfelelő járandóságok megadására (pl. mun-
kabér).

A hivatásos vadászoknak nem csak jogaik, hanem kötelezettsé-
geik is vannak, amelyeket elsősorban szintén a vonatkozó jogszabá-
lyok határoznak meg, másodsorban a munkaszerződés és a munka-
köri leírás.

 A Vtv. szerint a hivatásos vadász legfőbb feladata a vadgaz-
dálkodás szakszerűségének, valamint a vadászati tevékenység 
jogszerűségének biztosítása. Ennek érdekében: részt vesz az éves 
vadgazdálkodási terv elkészítésében, biztosítja az abban foglalt 
előírások teljesítését; ellátja a vadállomány és élőhelyének védel-
mével kapcsolatos szakfeladatokat; szolgálati tevékenysége során 
közreműködik a vadállomány szabályozásával kapcsolatos szak-
feladatok elvégzésében; közreműködik a vadászati tevékenység-
re vonatkozó előírások betartatásában, a vadászattal összefüggő 
jogellenes cselekmények megakadályozásában, valamint a va-
dászetikai szabályok megtartásában; szolgálati tevékenységével 
kapcsolatos megállapításait, intézkedéseit a szolgálati naplóban 
rögzíti.

A hivatásos vadász a vadászatra jogosult megbízása alapján, a 
vad, valamint élőhelyének védelme érdekében a vadászterületen 
és a közforgalom előtt elzárt magánutakon a rendészeti törvény-
ben (2012. évi CXX. tv.) meghatározott intézkedés és kényszerítő 
eszköz alkalmazására jogosult, valamint köteles azzal a személlyel 
szemben, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt ve-
szélyezteti, azzal a személlyel szemben, aki vadászterületen vagy 
annak közvetlen körzetében tartózkodik és a birtokában lévő vad, 
vadhús, szárnyas vad tojása, illetőleg a trófea jogellenes birtoklá-
sával alaposan gyanúsítható, illetve vadvédelmi bírság fizetésének 
alapjául szolgáló cselekmény alapos gyanúja esetén az elköveté-
sül használt eszközök – ideértve a járművet is – biztosítása érde-
kében.

A hivatásos vadász a szolgálati maroklőfegyverét – a jogos önvé-
delmen túl – csak a sebzett szarvas, dám, mu� on, őz és a vaddisznó 
elejtésére használhatja. A hivatásos vadász nagyvad utánkeresése 
során a kegyelemlövéshez legalább 5 milliméter átmérőjű sörétet is 
használhat.

A hivatásos vadász szolgálata teljesítése közben szolgálati lő-
fegyverét előzetes figyelmeztetés és riasztó lövés leadása után az 
életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető támadás elhárí-
tására – ha a támadás másként nem hárítható el – használhatja. 
A fegyverhasználat nem lépheti túl a jogos védelem szükséges 
mértékét.

A feladatát ellátó, e törvény szerint alkalmazott hivatásos va-
dászt a Büntető Törvénykönyv szerinti büntetőjogi védelem illeti 
meg.
 Kovács István János
 titkár
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 HEVES MEGYE TÁJEGYSÉGI FŐVADÁSZAINAK BEMUTATKOZÁSA 
Hercegfalviné Demeter Erzsébet a Mátra–alja–Dél-hevesi 310-es tájegység fővadásza, a Duna-Tisza Közi Vadgaz-
dálkodási Táj osztályvezetője 

Végzettségem okleveles agrármérnök, vadgazdálkodási szakmérnök. A szakmában eltöltött fontosabb munkahelyeim 
közé tartozik a Füzesabonyi Fauna Zrt., ahol vadászati ágazatvezetőként dolgoztam. Feladataim közé tartozott a vadá-
szatszervezés, vadgazdálkodás szakmai irányítása. Fácánnevelés, vadkacsa nevelés, nagyterítékes apróvad vadászatok 
vezetése, mezei nyúl élve befogása. 2000-től a vadászati hatóságnál dolgoztam 2007-ig Heves megyében, majd Somogy 
megyében 2017-ig. Osztályvezetőként illetve főosztályvezetőként feladatom volt a szakmai irányítás, szakigazgatási és 
hatósági feladatok végrehajtása. Tájegységi fővadászként az eddigi munkám során szerzett tapasztalatimmal szeretném 
hasznossá tenni magamat a szakszerű, fenntartható vadgazdálkodás érvényesítésében.

Csirke László a Bükki 203-as tájegység fővadásza

34 éves vagyok, Besenyőtelken élek. Gyerekkorom óta szenvedélyem a vadászat, 2001-től rendelkezem vadászjeggyel. 
Középiskola után a Károly Róbert Főiskolán agrármérnökként diplomáztam, majd a Szent István Egyetem vadgazdálko-
dási szakmérnöki képzését végeztem el. Tanulmányaimat követően hivatásos vadászként dolgoztam. 2014-től a Földmű-
velésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztályán vadászati referens pozíciót töltöttem be a tájegységi 
fővadászi kinevezésemig. Azért jelentkeztem a 203-as tájegység fővadászi pozíciójára, mert kihívásnak érzem az ország 
legnagyobb és legtöbb vadászatra jogosultját magában foglaló tájegység feladatainak ellátását. Célom a szakmai alapo-
kon nyugvó vadgazdálkodás erősítése, támogatása.

Szabó József a Tisza-tavi 311-es tájegység fővadásza

2008-ban végeztem a Szent István Egyetemen okleveles agrármérnökként vadgazdálkodási szakirányon. Az egyetem 
elvégzését követően rövid ideig az agráriumban dolgoztam, majd az elmúlt öt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
voltam vadászati-halászati felügyelő. A hatósági munka során törekedtem a vadászatra jogosultakkal történő jó kapcsolat 
megtartására és kialakítására.  Munkám során továbbra is fontosnak tartom a vadgazdálkodás aktuális kérdéseinek meg-
oldását és az apróvadgazdálkodás „régi fénybe” történő emelését. Tájegységi fővadászként bízom benne, hogy a jogo-
sultakkal közös munkánk eredményeként egy fejlődő, valamint fenntartható minőségi vadgazdálkodás, és vadállomány 
alakul ki a Tisza-tó körül.

2017. február 20-i 
vadász közgyűlé-
sünkön így köszön-
tél el tőlünk – a rád 
jellemző humorral 
-, hogy Szlovákiá-
ba megyek síelni és 
� gyeljétek az újsá-
gok híreit síbalese-
temről.

Az újságok nem tudósítottak ilyen hír-
ről, hisz a 75. életévedet betöltve is jól síel-
tél, az ottani örömteli napokat szeretett 
családod tagjai körében töltötted.

Sajnos azonban, jött a telefonos üze-
net, hogy a mindenkinek szeretetet osztó 
szíved megállt és az életedért küzdenek az 
orvosok!

Erős voltál,  küzdöttél,  de ez a küzde-
lem  2017. március 9-én befejeződött, el-
távoztál e földi világból!

Nyerges József a Heves megyei Beköl-
cén látta meg a napvilágot.

Már az óvodai évei alatt karakteriszti-
kusan megjelent öntudatra ébredése, én 
érvényesítési törekvése, az állatok iránti 
szeretete: óvodában csak délelőtti mű-
szakot vállalt- kíséretéről gondoskodott 
– bernáthegyi kutyája reggel bevitte az 
óvodába, majd délben érte ment.

Általános iskolai tanulmányait Eger-
csehiben a bányatelepi iskolában végezte. 
majd 1956. őszén Egerben az Állami Dobó 
István Gimnázium tanulója lett.

1961-ben felvételt nyert az ELTE Álla-
mi és Jogtudományi Karára. Az egyetemi 
tanulmányai befejezése után 1965-ben az 
Egri Ügyvédi Munkaközösséghez került 
joggyakornoknak, ügyvédjelöltnek. 1969.
be sikeresen teljesítette az ügyvédi vizsga 
követelményeit és kezdetét vette egy pá-
ratlanul sikeres ügyvédi pálya amelyet éle-
te végéig folytatott.

Sikeres ügyvédi munkáját számtalan 
szakmai elismerés jelzi, többek között:

2007 Kiváló munkáért emlékplakett, 
2008 Magyar Jogászegylet Emlékérem, 
továbbá felsorolni sem lehet azt a sok el-
ismerést, hálát, amelyet az emberek soka-
ságának segítéséért kapott.

Ismeretségünk 60 évre tekint vissza, 
ennek pillanatai mélyen élnek bennem. 
Számtalan közös vadászat élménye villan 
fel előttem: őzbak-, vaddisznó-, fácán-, 
vadnyúl vadászat: a zsigerelések sokasá-
ga, amelyekhez féltő szemlélődőként ad-
tál instrukciókat; „Professzora” voltál a vad-
ételek elkészítésének, a főzésnek, az erdei 
gombák ismeretének.  Meghatározója vol-
tál vadásztársaságunk életének.  Humorod 
kifogyhatatlan volt. Felelősséged a vadért, 
a vadászatért, a vadgazdálkodásért példa-
értékű. Ezt a felelősséget képviselted az 
OMVK Heves megyei Területi Szervezeté-
ben több cikluson keresztül az etikai bi-
zottság elnökeként is.

A 70. születésnapodon 2012. január 
23-án vadásztársaid köszöntöttek, ame-

lyen kifogyhatatlan humoroddal a követ-
kezőket mondtad:

„ Amikor még negyven voltam,
Semmi másra nem gondoltam,
Csak arra, mi áll mögöttem!
De, hogy most már hetven  vagyok,
Másra nem is gondolhatok, csak arra:
Mennyi idő van még e lőttem!” 

Életed szép volt: tele sok sikerrel, boldog-
sággal családod, barátaid, vadásztársaid 
és az ismerőseid örömére.
2017. március 9-én egy olyan igaz barátot, 
vadásztársat veszítettünk el, akire a baj-
ban, a problémák megoldásában is lehe-
tett számítani.
 A Veled töltött idő minden perecét öröm-
mel vettük! 
Mindannyian szegényebbek lettünk távo-
zásoddal, hiányzol, de szívünkben velünk 
vagy, emlékedet őrizzük.
 Dr. Balázs Sándor
                    

Nekrológ: Elhunyt Dr. Nyerges József 1942-2017.
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TERÍTÉKEN
Az új üzemtervi ciklus első bakvadászati nyitányán vagyunk túl. Lapzártáig tizenegy darab 500 g feletti bak esett idén 
tavasszal a Heves megyében, így elmondhatjuk, hogy nem kezdtük rosszul az évet. A vadgazdálkodók segítségével 
megcsodálhatunk mi is néhány trófeát a terítékre hozott bakokból:

Az új üzemtervi ciklus első bakvadászati nyitányán vagyunk túl. Lapzártáig tizenegy darab 500 g feletti bak esett idén Az új üzemtervi ciklus első bakvadászati nyitányán vagyunk túl. Lapzártáig tizenegy darab 500 g feletti bak esett idén 
tavasszal a Heves megyében, így elmondhatjuk, hogy nem kezdtük rosszul az évet. A vadgazdálkodók segítségével tavasszal a Heves megyében, így elmondhatjuk, hogy nem kezdtük rosszul az évet. A vadgazdálkodók segítségével 
megcsodálhatunk mi is néhány trófeát a terítékre hozott bakokból:
tavasszal a Heves megyében, így elmondhatjuk, hogy nem kezdtük rosszul az évet. A vadgazdálkodók segítségével 
megcsodálhatunk mi is néhány trófeát a terítékre hozott bakokból:
tavasszal a Heves megyében, így elmondhatjuk, hogy nem kezdtük rosszul az évet. A vadgazdálkodók segítségével 
megcsodálhatunk mi is néhány trófeát a terítékre hozott bakokból:

Egy különleges bak Atkárról, a Bíbic 
Vadásztársaságtól még életében és terítéken. 

Kiskoponyás tömege 611 g, trófeabírálaton elért 
pontszáma: 151, 93 CIC. Elejtő: Molnár Attila

A Tarnaörsi Dózsa Vt. 
bakvadásztatásának 

eredménye: 

Elejtője francia 
vendégvadász, 514 g, 

133,33 IP, kísérővadász: 
Pádár Roland.

Osztrák vendégvadász hozta 
terítékre, 454 g, 123,43 IP, 

kísérővadász: Pádár Roland.

A szerencsés elejtő izlandi 
vendégvadász a bakkal , 508 g, 

125,78 IP, kísérővadász: 
Csomor Zoltán.

Sikeres vadászat eredménye a Baráti 
Kör Vt. vadászterületén, Erdőtelken.

Dr. Hernold László elejtő 
a Nagyrédei Szőlőskert 

Vt. területén lőtt 485 g-os 
trófeasúlyú őzbakkal
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ŐZBAKOK HEVES MEGYE DÉLI TERÜLETÉRŐL.
Vadásztársaságunk, a Pélyi Tiszatáj  Vadásztársaság Heves 
megye déli részén helyezkedik el. Nyugati és déli részén 
Szolnok megyével határos. Területe 2017 előtt és után is, 
közel 12000 ha. Apróvadas terület, tehát nyúl, fácán, vízi 
vad, őz található a területen. Sajnos, vagy ( a vadászat 
színesítése miatt ) szerencsére,  megjelent a vaddisznó! 
Véleményem szerint, apróvadas területen minden esz-
közzel gyéríteni kell az állományát! Ezért tagjaink min-
den nap mehetnek vadászni erre a vadfajra! 

A legnagyobb árbevételi forrásunk az őz, s ennek va-
dászata, vadásztatása. Az őzzel való tudatos, minőségi 
gazdálkodást 2010-től számíthatjuk. Ez időszakra tehető, 
hogy a fácánból, nyúlból már nem volt akkora az árbevé-
tel, hogy fedezze a Vt. költségvetését. 2010 előtt is esett 
egy-két 500gr körüli bak, de ez nem volt jellemző. Ahhoz, 
hogy terítékre kerüljön egy bak: szerencsére, jó vadász-
ra, jó kísérőre, s természetesen a bakra van szükség. A 
megfelelő takarmányozásnak ( őztáp, nyalósó, kukorica, 
lucerna, stb ), vadföldművelésnek, élőhely fejlesztésnek 
köszönhetően 2013-ban esett az első különleges bak. 

Ebben az évben ismertük meg a két hazai vadászven-
dégünket, akik a mai napig visszajárnak. Közös Barátunk 

( aki sajnos már az örök vadászmezőkre távozott ) muta-
tott be egymásnak. Első alkalommal mikor hívtuk Őket, 
elfoglaltságuk miatt nem tudtak jönni. Mivel ismertük a 
bakot, s a helyét is tartotta, így nem féltünk, hogy eltű-
nik a területünkről. Az újabb lehetőség augusztus 11-én 
volt. Terítékre került a „ lapátos „ bak. Mi így hívjuk, a bal 
ág lapát formája miatt. A Trófeabíráló Bizottság 422 gr-ot 
mért, s ezüstéremmel díjazta.
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Besenyőtelken terítékre került 
526 g-os bak

Besenyőtelken terítékre került Besenyőtelken terítékre került Besenyőtelken terítékre került 
526 g-os bak526 g-os bak526 g-os bak

A Viszneki-Nagyfügedi 
Béke Vt. területén külföldi 

bérvadász által lőtt 143,35 
CIC pontos bak, 

trófeatömege 555 g 

A Viszneki-Nagyfügedi A Viszneki-Nagyfügedi A Viszneki-Nagyfügedi 
Béke Vt. területén külföldi 

Tarnazsadányi nagy bak 
502 g a Tarnóca Völgye Vt. 

területéről

A Grassalkovics Vt. 
káli vadászterületén 

André Antal és 
Nagy István kísérők 

segítségével 
terítékre hozott 

bakok: ezüstérem 
455 g

ezüstérem 
417 g

A Grassalkovics Vt. A Grassalkovics Vt. 
káli vadászterületén 

André Antal és André Antal és 
Nagy István kísérők Nagy István kísérők 

segítségével segítségével 
terítékre hozott 

bakok: ezüstérem 
455 g455 g

aranyérem, 
526 g

ezüstérem 
417 g417 g

147,2 CIC pontos, 
548 g-os bak 
Tiszanánáról
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2014 május 08-án ismét vadászott az egyik isme-
rősünk. A bak nem volt különleges, de a vadászterület 
déli határán tartózkodott. Eddig ezt a bakot nem láttuk. 
Valószínű, hogy az üzekedés hevében átjött a mi terüle-
tünkre ( un. határi bak ). A vendégünk nagyon megörült 
a trófeának, hiszen abban az évben ez volt az első ilyen 
nagy bakja. A Trófeabíráló Bizottság 426gr-nak mérte, s 
ezüstérmet kapott.

2016-ban két különleges trófeájú bak esett. Mind a 
két bakot régi ismerőseink hozták terítékre. Az első bak 
május 03-án esett, egy páratlan nyolcas, osztott agancsú. 
Több éve ismertük, eddig mindig szabályos hatos agan-
csot rakott fel. Már az előző évben is meg akarta lőni a 
vendégünk, de akkor túljárt az eszünkön. 2016-ban rakta 
fel ezt a különleges trófeát. Ennek külön megörült a ven-
dég, s első kimenetelre sikerült terítékre hozni a 482gr 
trófeasúlyú bakot, ami 137,23 pontot kapott, s aranyér-
mes lett. 

A másik bakot is ismertük. Nagyon tartotta a helyét, 
kb 0,5 ha-os füves, gazos területen pihent meg, viszont a 
környék Ura volt. Vendégünk májusban jött először erre 
a bakra, de nem sikerült terítékre hozni. Mindig túljárt 
az eszünkön. Több mint tíz alkalommal cserkeltünk rá, 
de mindig előbb észrevett, mint mi Őt. Augusztus 09-
én ránk mosolygott a szerencse. Az üzekedés vége felé 
jártunk. Az udvarlás hevében bakunk megszomjazott, 
s a közelben lévő csatornában oltotta szomját. Most mi 
voltunk az ügyesebbek, s a vendégünk egy jól irányzott 
lövéssel helyben marasztalta. Tisztelet a vadnak, üdv. a 
vadásznak, mert ez egy igazi küzdelem volt ember és 
vad között. A trófeabírálaton 611gr-ot mutatott a mérleg 

nyelve, s a pontszám 165,30. Természetesen aranyérmes 
lett. 2016 évben ez a bak lett a megyei rekord, súly és 
pontszám alapján! Külön érdekesség, hogy ez is páratlan 
nyolcas trófea.

A 2017-es vadászati év nehezen indult. Az egyik 
szomszédos földtulajdonosi közösséggel vadászati terü-
letben, értelmetlen vitánk volt. Nehezen tudtunk meg-
egyezni. Ezért a vadászati engedélyt csak később, április 
végén kaptuk meg. Ezért a régi visszajáró külföldi vendé-
geinket nem tudtuk fogadni. Ez a tény veszélyezteti az 
ez évi költségvetésünket. A magyar ismerőseink viszont 
jöttek, illetve jönni fognak. Május 05-én érkezett az első 
ismerősünk. Tarnaszentmiklóson a vadászház melletti 
lucernában ismertünk egy különleges agancsú bakot. 
Ezt szerette volna meglőni. A hivatásos vadászunkkal 
késő délután cserkeltek rá, s rövid célzás után vendé-
günk helyben marasztalta az öreg agancsost. A bakhoz 
érve lepődtek meg a látottakon. Már ekkor látni lehetett, 
hogy nem mindennapi a trófea. A Trófeabíráló Bizottság 
635gr-ot mért, a pontszám 168,25, természetesen arany-
érmes. Valószínű, hogy ebben az évben Ő lesz a megyei 
rekord bak.

Vadásztársaságunk szeretné ezt az utat folytatni. Eh-
hez szükséges a hivatásos vadászaink hivatástudata, 
szakmai felkészültsége, a vezetés megalkuvást nem tűrő 
elhivatottsága a szakmai fejlődés felé, és természetesen 
� zetőképes kereslet.
 Kelt: Pélyen, 2017. május 28-án
 Vona Dénes, Vt Titkár
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 III. TISZA – TAVI TRÓFEASZEMLE POROSZLÓN 
Heves megyéből a Besenyőtelek-Mezőtárkányi Föld-
tulajdonosok Vadásztársasága, a Füzes Vadásztársaság 
(Füzesabony), a Kömlői Földtulajdonosok Vadásztársa-
sága, a Laskó-Rima köze Vadászati Egyesület (Poroszló), 
a Tepély Vadászati Társaság (Mezőtárkány-Tepélypuszta) 
és a Tiszanánai Természetbarátok Környezet- és Vad-
gazdálkodási Egyesülete mutatta be az idénykezdet ki-
emelkedő őztrófeáit, de Jász-Nagykun-Szolnok és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéből is voltak társaságok, akik 
kiállítottak. A szemlét szervező poroszlói és tiszanánai 
vadásztársaságok baráti versengést is meghirdettek, 
ahol a kiállítás legszebb és legkülönlegesebb trófeájáért 
indultak a részvevők.

A vasárnap szép számmal összegyűlt szakmai közön-
ségben az érintett és a környékbeli vadgazdálkodók, 
hivatásos vadászok, a tájegységi fővadászok, a megyei 

érdekképviselet, több szerencsés elejtő és kísérővadász, 
valamint családtagjaik voltak jelen. Varga István köszön-
tőjét és Dr. Godó Nándor megnyitó beszédét követően 
a részvevők megtekinthették a Tisza-tavi Ökocentrum 
konferenciatermében kiállított nyolcvanöt őztrófeát.

A szakmai szempontból érdekes és kiemelkedő szem-
lét tovább fűszerezte, hogy az Ökocentrum látogatói is 
két napon át megcsodálhatták a kiállított trófeákat, sőt 
le is adhatták szavazatukat az általuk legszebbnek és leg-
különlegesebbnek ítélt agancspárra. Így a versenyt nem 
csupán az érdeklődő vadászok szavazatai döntötték el, 
hanem a „civil” társadalom értékítélete is.

A szemlét követő jó hangulatban elköltött ebédet kö-
vette az eredményhirdetés, ahol a bemutatott őzbaktró-
feákból a leadott szavazatok alapján az alábbi végered-
mény született:

A kiállítás legszebb 
trófeái:
I. helyezett: sorszám: 73., 
elejtő: Delaini Federico, kí-
sérővadász: Nagy Viktor, el-
ejtés helye: Poroszló
II. helyezett: sorszám: 28., 
elejtő: Stefan Johannus 
Moll-Thissen, kísérővadász: 
Kaló Zoltán, elejtés helye: 
Tiszanána
III. helyezett: sorszám: 41., 
elejtő: Wolfgang Scheibin-
ger, kísérővadász: Gulyás 
István, elejtés helye: Tisza-
füred
A kiállítás legkülönlege-
sebb trófeái:
I. helyezett: sorszám: 72., 
elejtő: Delaini Federico, kí-
sérővadász:Kovács Sándor, 
elejtés helye: Poroszló
II. helyezett: sorszám: 27., 
elejtő: Dr. Godó Nándor, el-
ejtés helye: Tiszanána
III. helyezett: sorszám: 10, 
.elejtő: Dr. Godó Nándor, 
kísérővadász: Molnár Krisz-
tián, elejtés helye: Szihalom

A győzteseken okle-
velet kaptak emlékképen 
az elért eredményeikről, 
de elmondhatjuk, hogy 
a rendezvénnyel minden 
részvevő jól járt, hiszen a 
szervezők által biztosított 
feltételek, a helyszínki-
választás, a vendégszere-
tet és a szakmai tartalom 
garantálta a kellemes és 
hasznos időtöltést a meg-
jelenteknek érdeklődők-
nek. Kovács István János

Poroszlói bakok 

Tiszanánai bakok 

(Füzesabony), a Kömlői Földtulajdonosok Vadásztársa-
sága, a Laskó-Rima köze Vadászati Egyesület (Poroszló), 
a Tepély Vadászati Társaság (Mezőtárkány-Tepélypuszta) 
és a Tiszanánai Természetbarátok Környezet- és Vad-
gazdálkodási Egyesülete mutatta be az idénykezdet ki-
emelkedő őztrófeáit, de Jász-Nagykun-Szolnok és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéből is voltak társaságok, akik 
kiállítottak. A szemlét szervező poroszlói és tiszanánai 
vadásztársaságok baráti versengést is meghirdettek, 
ahol a kiállítás legszebb és legkülönlegesebb trófeájáért 
indultak a részvevők.

A vasárnap szép számmal összegyűlt szakmai közön-
ségben az érintett és a környékbeli vadgazdálkodók, 
hivatásos vadászok, a tájegységi fővadászok, a megyei 

Poroszlói bakok 
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 BESZÁMOLÓ A HEVES MEGYEI VADÁSZKAMARA 
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Küldöttközgyűlés!
Az Országos  Magyar  Vadászkamaráról szóló 1997. 

évi XLVI törvény módosítása az elmúlt évben, melynek ki-
dolgozásában és hatályba léptetésében tevékenyen részt 
vállaltunk változást hoz és hozott a Heves Megyei Kamara 
életében is. Ezek a változások a jövőbeli működésünk meg-
határozó részévé válnak. 

2016. november 4-én a 170. Magyar Közlönyben került 
kihirdetésre a 2016. évi CXIV.  törvény az Országos Magyar 
Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításá-
ról, amelynek 2017. január 1-ei és 2017. március 1-ei hatály-
balépései az alábbi lényeges változásokat hozták:
• A kamara a vadászjegy kiállításán és érvényesítésén túl, 

illetve kiállítja a vadászati engedélyt. A kiállított vadá-
szati engedélyekről évente adatokat szolgáltat az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Adattárnak. 

• A vadászjegy kizárólag a kamarai tagsági jogviszonnyal 
rendelkező vadász számára állítható ki és érvényesíthe-
tő.”

• A kamara által az államtól átvett feladatok térítéseként 
kamarai bevételnek minősül a vadászjegy és a vadásza-
ti engedély kiállításáért a miniszter által rendeletben 
megállapított mértékű igazgatási szolgáltatási díj teljes 
összege.

Ezen törvénymódosításokkal megvalósultak az elmúlt évek 
célkitűzései, így a Kamara működésében stabilitást, a tagság 
részére kedvező szolgáltatási lehetőség nyújtását biztosítja. 

A Heves Megyei Vadászkamara az elmúlt év során két 
alkalommal tájékoztatta a Küldötteket az aktuális felada-
tokról és azok teljesítéséről. Az Elnökség négy alkalommal 
ülésezett. A Heves Megyei  Vadászkamara  az elmúl évben 
is  fennakadás  nélkül biztosította a vadászjegyek kiváltását, 
összesen 2816 fő részére került kiadásra vagy érvényesítésre 
vadászjegy, akik közül 254 fő 70 év feletti vadász volt. Emel-
lett 3364 fő részére került sor a vadász felelősség biztosítás 
megkötésére, akik közül 548 személy volt magyarországi 
állandó lakhellyel nem rendelkező, vadászati engedélyt ki-
váltó vadász. Feladataink közé tartozott a vadászvizsgák 
lebonyolítása. A vadászvizsgázók száma az előző évhez ké-
pest tovább csökkent, mindössze 29 fő volt, mivel a megyé-
ből több vizsgázót is a tanfolyamokat bonyolító szervezetek 
más megyébe irányítottak. Ők heves megyei lakosok voltak, 
hiszen a vizsgát követően a vadászjegyet nálunk váltották. 
Így a vizsgáztatás létszámára vonatkozó elképzeléseink nem 
teljesültek.

Érdekképviseleti tevékenységünket nagymértékben be-
folyásolta, hogy a vadászati törvény végrehajtási utasításai 
nem készültek el időben, ezért a főleg személyesen vagy 
telefonon érdeklődő ügyfeleink számára a végrehajtási ren-
delet hiányában kellett sok esetben tanácsot adni.  Ennek 
ellenére aktívan tudtunk segítséget nyújtani a vadászterü-
letek kialakításának eljárásaiban: központilag meghatalma-
zás minta, működési szabályzat minta került közzétételre, 
eljárásrend javaslat került kidolgozásra, a központi minta 
alapján a vadászati hatósággal egyeztetve hirdetményi min-
tát bocsátottunk az érdeklődők rendelkezésére. A földtulaj-

donosi gyűlések hirdetményeinek kifüggesztésével kapcso-
latban tájékoztatást kértünk a vadászati hatóságtól, melyet 
közzétettünk a honlapunkon is. A Kormányhivatali honla-
pon megjelenő információk alapján naprakészen tájékoz-
tatást adtunk a vadászterületek határának jogerőre emelke-
déséről. Összességében minden publikálható információt, 
amihez hozzájutottunk a legrövidebb úton közöltük, akár 
írásban, akár az érintettekkel szóban, illetve a honlapunkon 
közzétéve. Meggyőződésünk, hogy az elmúlt évek legszín-
vonalasabb tájékoztatásával, személyes ügyfélszolgálatával 
álltunk az Önök szolgálatában.

Aktívan részt vettünk a jogalkotási munkálatokban szak-
mai véleménynyilvánítással és indokolással ellátott norma-
szöveg javaslatokkal is, betartva a „szolgálati utat” a Közpon-
ton vagy a megyei vadgazdálkodási tanácson keresztül, de 
nem egy esetben közvetlen megkereséssel élve a jogalkotó, 
a Földművelésügyi Minisztérium felé. Kiemelve a legfonto-
sabbakat: véleményt nyilvánítottunk a tájegységi hatások 
kialakítása és a tájegységi tervek megalkotása során, a Vtv. 
végrehajtási rendelettervezetének kialakításában és az alap-
fokú végzettségű, de gyakorlattal rendelkező hivatásos va-
dászok védelmében.

A szakbizottságok az alapszabály szerinti feladataikat el-
látták, vállalásaikat teljesítették. A bizottsági beszámolókból 
is kitűnik, hogy az 2016 évi pénzügyi lehetőségeinkhez ké-
pest jelentős összegeket költöttünk a megyénk vadászku-
tya kiképzéseire, versenyeire, válogató versenyeken kijelölt 
sportlövőire, akik tisztes helytállással honorálták a bizalmun-
kat. Külön említést érdemel a megyében hagyományterem-
tő szándékkal megrendezett Szent Hubertusz Vizslaverseny, 
amely nagy sikerrel zárult, vagy a „felélesztett” Országos Vizs-
la Verseny, amelyre két indulót is tudtunk nevezni megyénk-
ből. Az Erdei Szalonka Monitoring Program egy ciklusának 
lezárása megtörtént a tavalyi évben, melynek részleteiről a 
megyei lapunkban beszámoltunk.

Bélapátfalván rendeztük meg a XXV. Heves Megyei Va-
dásznapot, amely az új helyszín ellenére, minden fennaka-
dás nélkül került lebonyolításra. A hely tágassága révén a 
sok „idegen/nem vadászó” látogató részvételével lezajlott 
esemény jó visszhangot váltott ki a résztvevők illetve a tár-
sadalom körében.

A tavalyi évben új formátumban megjelenő Heves Me-
gyei Vadász, úgy minőségben, mint belső tartalomban is 
többet nyújtott vadásztársainknak. Ezért úgy véljük, hogy a 
többletköltség ellenére, ezt a színvonalat kell tartanunk és a 
megjelenést mellett még magasabb szakmai tartalmat kell 
biztosítanunk. Itt meg kell jegyezni, hogy a tervek között 
szerepelt egy országos és megyei hírlevél szolgáltatás elin-
dítása is, de oly csekély érdeklődés mutatkozott, hogy ez az 
elképzelés egyelőre meghiúsult. A folyamatos és tartalmas 
tájékoztatás eszköze a mai világban elkerülhetetlen inter-
net. Az OMVK 2016-ban nekilátott egy olyan központi hon-
lap elkészítésének, amely egységesíti a megyék tarkaságát, 
de nem korlátozza a tartalmi önállóságot. Így előkészítésre 
került egy weblap tervezet, melynek véleményezésben mi is 
részt vettünk és a munka gyümölcsét várhatóan a 2017-től 
élvezhetjük.
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Részt vettünk azokon a fórumokon és rendezvényeken, 
amelyek a vadászatot, vadgazdálkodást érintették. A teljes-
ség igénye nélkül felsorolva részt vettünk az Országos Va-
dásznapon és több megyei vadásznapon, három országos 
vadgazdálkodási konferencián és több jelentős regionális 
vagy helyi szakmai megmozduláson. Az i� úság nevelésének 
eszközeként részt vettünk két megyei középfokú szakoktatá-
si intézményben az erdész-vadász technikus tanulók elméle-
ti és gyakorlati képzésében.

Együttműködésünk kiemelkedően jó a Heves Megyei Kor-
mányhivatal vadászati hatóságával. Általános szakmai kérdé-
sekben folyamatos és kölcsönös a véleménycsere, amelynek 

eredményeképpen sok segítséget tudtunk nyújtani tagjaink-
nak és a vadászatra jogosultaknak egyaránt. Szintén kimagas-
ló az együttműködés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal. Az együttműködési megállapodáson túl vállalt feladatok 
mellett kölcsönös a tájékoztatás az ágazatot érintő változá-
sokkal kapcsolatosan. Természetesen egyik legfontosabb me-
gyei partnerünk a Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók 
és Természetvédők Szövetsége, érdekképviseleti munkánkat 
összehangolva az egyének és a vadgazdálkodók érdekeinek 
kölcsönös � gyelembevételével végezzük.
 2017. április
 OMVK Heves megyei Területi Szervezetének vezetősége

BESZÁMOLÓ 
AZ OMVK HEVES MEGYEI 

TERÜLETI SZERVEZETE 
2016. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BEVÉTELEK

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete bevé-
telei 2016. évben – hasonlóan az előző évek gya-
korlatához – tagdíjbevételekből, biztosítótól ka-
pott jutalékokból, vadászjegy értékesítés díjaiból, 
külföldi vadászok biztosítási díjaiból, igazgatási 
eljárás díjakból, vadászok vizsgáztatásával kapcso-
latos bevételekből, valamint az ehhez kapcsolódó 
oktatási segédanyag bevételekből, szakbizottsá-
gok által realizált bevételekből és a pénzintézeti 
kamatbevételekből állnak.

A tagdíjbevételek, a vadászjegyek bevételei a 
biztosítási bevételek valamint a vadászvizsgázta-
tásból befolyt bevételek a terveknek megfelelően 
alakultak. 2016. évben 2818 db vadászjegy került 
értékesítésre, (ez 2013-ben 2753 db., 2014-ben 
2777 db. volt, 2015-ben 2791 db)  ebből mint egy 
254 fő (70 éven felüli) nem � zetett tagdíjat.

Az igazgatási eljárási díjjakból a tervezett ösz-
szeg dupláját sikerült realizálni, de reálértékben 
ez csak 20.000,- forintos bevétel növekedést jelen-
tett.

A vadászok vizsgáztatásából a tervezettnél 
13%-al kevesebb bevételt ért el a kamara. 

A nyomtatványok bevétele sorban a vadászati 
naplókból befolyt bevételeket tüntettük fel.

Az egyéb bevételek között a vadásznapra ka-
pott támogatásokat az Országos Magyar Vadász-
kamarától kapott támogatást tüntettük fel. 

Az átfutó bevételek között a Heves Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
felé átutalt kötelezettséget tüntettük fel.

A 2016-ös átfutó bevételek között a vadászje-
gyek árából a Heves megyei Kormányhivatal Föld-
művelési Hatóságát megillető részt szerepeltetjük.

A kamara bevételei 2016-évben 101,81 %-ra 
teljesültek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2015. évi tény 2016.évi terv 2016. évi tény teljesítés

Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 7 569 817 6 211 811 6 211 811 100,00%

2 Értékesített tárgyi eszköz 0 0 0 0,00%

3 Tagdíj bevétel 10 188 000 10 224 000 10 264 000 100,39%

4 Groupama biztosító bevétele 3 369 360 3 304 000 3 381 900 102,36%

5 Külföldi vadászok biztosítási díja 573 000 600 000 561 000 93,50%

6 Vadászjegy bevétel 13 955 000 14 000 000 14 090 000 100,64%

7 Igazgatási eljárási díjak 10 000 20 000 40 000 200,00%

8 Vadászvizsga bevételei 1 932 000 1 200 000 1 047 000 87,25%

9 oktatási segédanyag bevétele 21 900 20 000 68 400 342,00%

10 nyomtatványok bevétele 321 000 250 000 287 000 114,80%

11 vadkisérőjegyzék, apróvadgy. 1 540 800 1 200 000 1 361 000 113,42%

12 vadászkutya bizottság bevétele 133 000 130 000 371 000 285,38%

13 Kamat bevételek 39 450 30 000 27 279 90,93%

14 egyéb bevétel 432 500 400 000 805 733 201,43%

15 Egyéb kapott támogatás 300 000 500 000 417 000 83,40%

16 Vadhúsvizsg.továbbk.díja 0 0 2 000

17 Különbözeti fegyvervizsga 50 000 40 000 50 000 125,00%

18 2014.,2015 évi átfutó bevétel 13 955 000 14 000 000 14 090 000 100,64%

19 vevői követelés -124 000 0

Összes bevétel 54 266 827 52 129 811 53 075 123 101,81%

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadások

személyi jellegű 19 400 914 15 218 600 16 424 320

1 bérköltség 10 918 337 8 721 600 8 809 430 101,01%

2 megbízási díj 2 100 000 1 180 000 1 864 000 157,97%

3 bérlettérítés 63 000 70 000 63 000 90,00%

4 gk.költségtérítés 951 309 1 080 000 816 392 75,59%

5 étkezési hozzájárulás 284 589 240 000 240 000 100,00%

6 szép kártya 160 000 160 000 160 000 100,00%

7 utiköltségtérítés 230 188 250 000 150 879 60,35%

8 jutalom külsősnek 178 575 0 117 648 0,00%

9 reprezentáció 780 422 500 000 1 062 494 212,50%

10 TB, EÜ, egyéb járulékok 3 734 494 3 017 000 3 140 477 104,09%

dologi kiadások 28 654 102 28 589 604 28 140 847

10 általános segédanyaok 9 830 30 000 46 000 153,33%

11 vadászvizsga segédanyagai 60 860 60 000 38 951 64,92%

12 épület berendezés, felszerelés 94 260 100 000 78 080 78,08%

13 gépek, berendezések alkatrészei 9 710 20 000 4 990 24,95%



XIX. évfolyam 1. szám 2017. júniusHEVES MEGYEI14

14 dísztárgyak, relikviák saját 34 310 20 000 14 650 73,25%

15 vadkisérőjegy, apróvad gy. 1 551 800 1 200 000 1 435 200 119,60%

16 vadászvizsga nyomtatványai 16 612 10 000 0 0,00%

17 nyomtatvány, irodaszer 469 628 400 000 549 105 137,28%

18 lőjegyzék,vadászati napló 15 304 60 000 65 126 108,54%

19 villamos energia 61 116 65 000 49 924 76,81%

20 tisztítószerek 58 055 60 000 60 680 101,13%

21 kisértékű érmek díjak 7 420 20 000 28 940 144,70%

22 nagyértékű díjak, ajándékok 209 550 240 000 209 550 87,31%

23 karbantartási anyagok 0 30 000 25 400 84,67%

24 vadászlap 9 600 10 000 9 600 96,00%

25 vadászévkönyv 1 083 800 1 100 000 1 129 170 102,65%

26 Heves Megyei Vadász 547 095 400 000 571 500 142,88%

27 oktatási segédanyag 22 700 50 000 6 930 13,86%

28 hírlap elő� zetés 37 480 38 000 38 280 100,74%

29 Nimród vadász újság 7 380 7 000 7 620 108,86%

30 Fuvarköltség 0 30 000 7 398 24,66%

31 autópálya díj, parkolás 28 450 40 000 54 775 136,94%

32 posta ktg. 214 470 250 000 124 059 49,62%

33 telefon mobil 236 066 240 000 232 547 96,89%

34 terjesztési jutalék 0 200 000 0 0,00%

35 terem ingatlan bérlet 0 50 000 0 0,00%

36 eszközök bérleti díjai 0 20 000 20 000 0,00%

37 berend. Felsz. Karbantartása 30 480 60 000 120 210 200,35%

38 épület és berendezés 
kabantartás

16 065 50 000 26 670 53,34%

39 oktatás, továbbképzés ( íjász ) 175 000 120 000 0 0,00%

40 hirdetés, reklám, propaganda 91 021 50 000 91 383 182,77%

41 foglalkozás eü ktg 15 000 15 000 15 000 100,00%

42 könyvvezetési díj 648 000 655 000 648 000 98,93%

43 vizsgáztatás 418 000 320 000 245 000 116,25%

44 hatósági díjak 24 379 20 000 6 250 31,25%

45 rendezvények előadóművészi díj 188 100 250 000 290 000 116,00%

46 külföldi vadászok biztosítása 426 600 450 000 698 900 155,31%

47 grupoma biztosíás vadászjegyek 2 856 000 2 800 000 2 682 000 95,79%

48 bankköltség 386 727 390 000 317 894 81,51%

49 nevezési díj 12 540 100 000 159 000 159,00%

50 OMVK tagdíj költsége 1 793 400 1 800 000 1 789 900 99,44%

51 szövetségi díjak 2 022 000 2 000 000 30 000 1,50%

52 civil szervezetek támogatása 300 000 300 000 2 000 000 666,67%

53 egyéb kiadás 6 000 10 000 30 000 300,00%

54 átfutó kötelezettség ( FVM) 14 015 000 14 000 000 14 105 000 100,75%

55 átfutó ki nem � zetett ktgek -1 749 604 -1 300 000 -1 846 666 142,05%

56 átfutó ki� zetett nem 
tárgyidőszaki

2 193 898 1 749 604 1 923 831 109,96%

összes költség 48 055 016 43 808 204 44 565 167 101,73%

2016 december 31-én bankszámla egyenleg: 4.001.411 Ft
2016 december 31-én lekötött számla egyenleg: 0 Ft
2016 december 31-én pénztár egyenleg: 508.545 Ft

2016 december 31-én forg.célú értékpapír 4.000.000  Ft

Azaz a 2016.év végi pénzmaradvány:  6.211.811 Ft.   8.509.956 Ft
53.075.123-44.565.167=8.509.956

Eger, 2017. március. 07

FÓKUSZ 2001 BT. Képviseletében
Orbán Krisztina ügyvezető

ellenjegyezte:
Ferencz Péter PM 180944

KIADÁSOK

A főfoglalkozású alkalmazottak bére a tervezetnek 
megfelelően alakult.

57,97 %-kal megnövekedtek a megbízási díjra 
fordított összegek a tervezetthez képest. Ennek oka, 
hogy 2016. évben még egy 2015 évre vonatkozó To-
yota jutalék került elszámolásra.

Nem tervezett jutalmat is � zetett a kamara (szol-
gálatban lévő rendőrök részére) 117.648,- Ft. nagy-
ságrendben.

Reprezentációs költségeink tervezett mértékét 
112%-kal léptük át, ennek oka a vadásznapi ven-
déglátáshoz köthető.

Az útiköltség térítés a tervezett költségen belül 
maradt.

Az oktatási segédanyag alulteljesítettségének oka 
a vadászvizsgáztatás rendszerének változásával ma-
gyarázható. 

Épület karbantartásra, berendezés felszerelés 
karbantartásra minimális összegeket költött a ka-
mara 2016-ben, terem és eszközbérletre nem köl-
tött anyagi forrást a kamra 2016. évben.

Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete ki-
adásait 2016-évben 101,73%-ra teljesültek.

Az éves pénzügyi gazdálkodás eredménye: + 
8.509.956,- Ft. Ez az összeg pénzmaradványként 
szerepel 2016.december 31-én a pénztárban, illet-
ve a bankszámlán. Összehasonlítva a tavalyi pénz-
maradvánnyal (6.211.811,- Ft) 2015-ről 2016-ra 
2.298.145,- Ft-tal növekedett a pénzügyi vagyon.  

Mindezeket � gyelembe véve, elmondhatjuk, 
hogy a kamara 2016. évi gazdálkodása hasonlóan 
az előző évekhez, tervszerű volt.
 Eger, 2017. március. 17

FÓKUSZ 2001 BT. képviseletében 
Orbán Krisztina 

ügyvezető

Ellenjegyezte 
Ferencz Péter 

PM 180944

KÖLTSÉGVETÉSI 
JAVASLAT AZ OMVK 
HEVES MEGYEI TERÜLETI 
SZERVEZETE 2017. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁHOZ

Bevételek tervezése

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete bevételeit 
a 2017. évre is a tagdíjakból, a vadászjegyek értékesí-
téséből, esetlegesen a vadászvizsgák térítési díjaiból 
és az ehhez kapcsolódó oktatási segédanyagok érté-
kesítéséből, a biztosító jutalékából, igazgatási eljárási 
díjakból, szakbizottságok által realizált bevételekből, 
valamit a pénzintézettől kapott kamatból tervezi.

A vadászjegyek ára 2017. évben 15.000,- forint, 
amely három részre osztható. 10.000,- forint a vadász-
jegy, melyből 7.000,- forint a kamara bevétele, 3.000,- 
forintot pedig tovább utal a OMVK központ felé. 4.000 
– forint a kamarai tagdíj, melyből 3.300- forint a kama-
ra bevétele, 700- forint pedig az OMVK-t illeti meg. En-
nek elosztása sávosan változik. 1.000-forint a vadásza-
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2016. évi terv 2016. évi tény 2017.évi terv

Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 6 211 811 6 211 811 8 509 956

2 Értékesített tárgyi eszköz 0 0 0

3 Tagdíj bevétel 10 224 000 10 264 000 10 200 000

4 Grupama biztosító bevétele 3 304 000 3 381 900 3 304 000

5 Külföldi vadászok biztosítási díja 600 000 561 000 600 000

6 Vadászjegy bevétel 14 000 000 14 090 000 19 600 000

7 Igazgatási eljárási díjak 20 000 40 000 40 000

8 Vadászvizsga bevételei 1 200 000 1 047 000 1 000 000

9 Vadászati engedély bevétel 1 395 000

10 oktatási segédanyag bevétele 20 000 68 400 40 000

11 nyomtatványok bevétele 250 000 287 000 280 000

12 vadkisérőjegyzék, apróvadgy. 1 200 000 1 361 000 1 300 000

13 vadászkutya bizottság bevétele 130 000 371 000 400 000

14 Kamat bevételek 30 000 27 279 30 000

15 egyéb bevétel 400 000 805 733 500 000

16 Egyéb kapott támogatás 500 000 417 000 400 000

17 Vadhúsvizsg.tovább.díja 0 2 000 0

18 Különbözeti fegyvervizsga 40 000 50 000 50 000

19 2014. évi átfutó bevétel 14 000 000 14 090 000 11 655 000

20 vevői követelés

Összes pénzbevétel 52 129 811 53 075 123 59 303 956

Kiadások

személyi jellegű 15 218 600 16 424 320 17 643 410

1 bérköltség 8 721 600 8 809 430 9 906 000

2 megbízási díj 1 180 000 1 864 000 1 800 000

3 bérlettérítés 70 000 63 000 0

4 költségtérítés 1 080 000 816 392 1 080 000

5 étkezési hozzájárulás 240 000 240 000 0

6 szép kártya 160 000 160 000 0

7 lakáscélú hitel támogatás 800 000

8 utiköltségtérítés 250 000 150 879 100 000

9 reprezentáció 500 000 1 062 494 1 000 000

10 jutalom külsősöknek 0 117 648 250 000

11 TB, EÜ, egyéb járulékok 3 017 000 3 140 477 2 707 410

dologi kiadások 28 589 604 28 140 847 26 875 000

10 általános segéd anyagok 30 000 46 000 50 000

11 vadászvizsga segédanyagai 60 000 38 951 60 000

12 épület berendezés felszerelé 100 000 78 080 400 000

13 gépek berendezések alkatrészei 20 000 4 990 50 000

14 dísztárgyak, relikviák 20 000 14 650 120 000

15 vadkisérőjegyzék, apróvad gy. 1 200 000 1 435 200 1 200 000

16 vadászvizsga nyomtatványai 10 000 54 585 60 000

17 nyomtatvány, irodaszer 400 000 549 105 600 000

18 lőjegyzék, vadászati napló 60 000 10 541 60 000

19 villamos energia 65 000 49 924 65 000

20 tisztítószerek 60 000 60 680 70 000

21 kisértékű érmek díjak 20 000 28 940 50 000

22 nagyértékű díjak, üzleti ajándékok 240 000 209 550 300 000

23 karbantartási anyagok 30 000 25 400 30 000

24 vadászlap 10 000 9 600 10 000

25 vadászévkönyv 1 100 000 1 129 170 0

26 Heves Megyei Vadász 400 000 571 500 580 000

ti biztosítási díj, melyből 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 el-
múlt 6 évben a következőképp alakult: 2009 év: 2736 fő, 
2010 év: 2730 fő, 2011 év: 2718 fő, 2012 év:2743 fő, 2013 
év 2753 fő, 2014 év 2777 fő, 2015 év 2791 fő, 2016 év 2818 
fő. Ennek alapján 2017. évre javasolt a 2016. évi létszám, 
növelve a tervezett vadászvizsgázók számával (100 fő) és 
csökkentve az átlagos évi lemorzsolódással (118 fő) azaz: 
2818+100-118=2800 fő. A vadászjegy bevétel tervszáma 
tehát: 2800 fő x 5000Ft/fő= 14.000.000,- Ft.

A tagdíj bevételek tervezésénél szintén a 2800 fő szá-
mított létszámból indulunk ki, � gyelembe véve, hogy az 
elmúlt 6 évben a tagdíj� zetésre nem kötelezettek száma 
a következőképp alakult: 2009 év: 140 fő, 2010 év: 145 fő, 
2011 év: 158 fő 2012 év: 173 fő,2013 év 188 fő, 2014 év 216 
fő, 2015 év 244 fő, 2016 év 254 fő. Ezek alapján a 2017 évre 
tervezett tagdíj� zetésre kötelezett létszám: 2800 fő - 250 
fő = 2550 fő. Így a tervezett tagdíj bevétel: 2550 fő X 4.000 
Ft/fő = 10.200.000,- Ft. 

A vadászati engedélyből származó bevétel 30%-a a 
megyénél marad, így a tervezhető bevétel 365 fő (havi) X 
3000 Ft, azaz 1.095.000,- Ft + 10 fő ( éves ) X 30.000 Ft, azaz 
300.000 Ft, összesen 1.395.000 Ft

A biztosítói bevétel a számított létszám adatok alap-
ján: 2800 fő X 1000 Ft/fő= 2.800.000,-Ft. Mivel a biztosító 
társaság bruttó módon számol el, azaz kiszámlázza a teljes 
beszedett díjtételt, ezen a soron jelentkezik még a kamara 
által kiszámlázott térítés, 2800 fő X 180 Ft/fő= 504.000 fo-
rint. Így összesen a biztosítói bevételek között 3.304.000,- 
forintot szerepeltetünk.

A külföldi vadászok biztosításából befolyt bevételt 
600.000,- forintra tervezi a kamara. A vadászvizsga be-
vételeit a tavalyi év bevétele alapján tervezi a kamara 
1.000.000 Ft összegben. Az oktatási segédanyag bevéte-
leket 40.000 Ft-ra tervezi a kamara. A különböző bizott-
ságok működéséből adódó bevételeket a 2016. évi tény 
adatai alapján tervezi a kamara. Igazgatási eljárási díjak 
bevételeit 2017. évben 40.000,- forintra tervezi a kama-
ra. Nyomtatványok bevételeit a tavalyi év tényei alapján 
tervezi a kamara 280.000,- forintra. Vadkísérő jegyzék, és 
apróvadgyűjtő bevételeit 1.300.000,- forintra tervezi a 
kamara.

Banki kapott kamatok tervezésénél, � gyelembe vettük 
a jelenlegi bankpiacot jellemző kiszámíthatatlan kamat-
szinteket, így a tervszámot a 2016 évi tényleges kamat 
alapján határoztuk meg.

Egyéb kapott támogatásokhoz a vadásznapi rendez-
vényhez kapcsolódó civil, illetve gazdasági társaságok tá-
mogatásait tervezte a kamara.

Bevételi oldalon szerepeltetjük a 2016. évi pénzmarad-
ványt és az átfutó bevételeinket, amelyeket a kamara szed 
be, de továbbutalási kötelezettsége van a heves Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság felé.

Mindezeket összegezve a Heves Megyei Vadászkama-
ra a 2017-os évben 59.303.956,- forint bevételre számít, 
amelyet az éves gazdálkodásához kíván felhasználni.

Kiadások tervezése:

A bérköltségek alakulásánál két fő főállású alkalmazott, és egy 
fő 6 hónapos határozott időre szerződtetett munkavállalóval 
számolt a költségvetés, a 13. havi juttatás biztosítása mellett. 
A bérek tervezésénél az adminisztratív létszámhoz kapcsoló-
dó bér 5%-os emelést irányzott elő a kamara. Ennek függvé-
nyében az alkalmazottak bruttó bértömege: 9.906.000,- Ft. 
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A megbízási díjakat az előző évek tapasztalatai alap-
ján tervezzük. Elsősorban a vadászvizsgák vizsgabiztosai-
nak � zetett díjakat, ( 100 fő vizsgázó ) valamint a biztosító 
társaság által átadott munkáért, a dolgozóknak ki� zetett 
díjakat terveztük erre a sorra. Így 2017 évben a vizsgáz-
tatás megbízási díjai (elnöknek 100 fő X 3.000 Ft, vala-
mint 100 fő X 2000 Ft X 2 fő vizsgabiztos, 1000 Ft X 100 
fő adminisztrátornak) br. 800.000 Ft, a biztosító társaság 
itt maradt bevételeiből br. 380.000 forintot tervezünk ki-
� zetni az alkalmazottaknak. Tervezzük még a vadásznapi 
rendezvény fellépőinek és szervezőinak, valamint a bi-
zottságok által szervezett rendezvényeken megbízottak-
nak ki� zetendő megbízási díjakat mintegy 200.000,- fo-
rint nagyságrendben, egyéb megbízási díjak 420.000 Ft.  
Így a megbízási díjak összesen 1.800.000,- forint.

A gépjármű költségtérítésnél a következők szerint ter-
veztünk: kamarai titkár 60.000 Ft/hó, kamarai elnök 30.000 
Ft/hó, sportvadász alelnök 0 Ft/hó, hivatásos vadász alelnök 
0 Ft/hó. Ennek megfelelően a költségtérítés 1.080.000,- fo-
rint, melyről a támogatott személyek kötelesek útiköltség 
elszámolást minden hónap utolsó munkanapjáig az ad-
minisztrációra eljuttatni, e nélkül ugyanis adó� zetési kö-
telezettség terheli a munkáltatót. Két alkalmazott részére 
400.000,- Ft – 400.000, - Ft értékben lakáscélú hitel támoga-
tás ki� zetését tervezi a kamara. Külsős segítők jutalmazására 
250.000,- forintot kíván fordítani a kamara.

A TB járulékok, egyéb járulékok nagyságrendjének 
alakulása: 

A bérek és megbízási díjak TB járulékának alap-
ja 9.906.000 + 1.800.000 = 11.706.000,- ennek járuléka 
22% azaz: 2.575.320,- Ft. Nagy értékű üzleti ajándék, 
relikvia, érem: 300.000,- X 1,19 = 357.000,- Ennek alap-
ján a járulék és adó:357.000,- X 0,22% = 78.540,- forint és 
357.00,- X  0,15% = 53.550,- forint. Így összes adó és járu-
lék: 132.090,- forint. Mindezek alapján az összes járulék 
2017 évre: 2.707.410,- forint.

A dologi kiadások között a villamos energia, a tele-
fon, a nyomtatványok, a postaköltségek, tisztítószerek 
költségeinek tervezésénél az esetleges árváltoztatások-
kal korrigált tavalyi évi tényadatokat vette � gyelembe a 
kamara.

A vadászvizsgák költségeinél a gyakorlati vizsgák 
költségei, lőszer, korong, tesztlap, útmutatók lettek � gye-
lembe véve. A vizsga személyi jellegű költsége a szemé-
lyi kiadásoknál már szerepel. A vizsga díja 20.000,- forint 
melyből 6.000 forint a lőszer és a korong költsége, (ezt 
az összeget korábban a vadászvizsgáztatás címszó alatt 
szerepeltettük vizsgázó fő X 6000 Ft értékben), 540 fo-
rint a tesztlapok, 340 forint a bizonyítvány, ( ez az összeg 
a vadászvizsga nyomtatványai alatt kerül elszámolásra 
vizsgázó fő X 540 +340), 10.160 forint a személyi költség, 
amely már a járulékokat is magában foglalja. 

A bankköltségeknél a tavalyi év tényadatiból indul ki a terve-
zésnél a kamara. A könyvvezetési díjak a 2016 éves szinten lettek 
megtervezve. Az OMVK felé � zetendő tagdíjak költségét a 2016 
évi tények alapján terveztük. A biztosító társaság átszámlázott 
költségei szintén a 2016 évi adatok alapján lettek megállapítva.

Egyéb igénybevett szolgáltatásoknál a folyamatos ügyvitelt 
biztosító rendszerek napra kész állapotához, és az egyedi nem 
várt események lereagálásához szükséges vásárolt szolgáltatá-
sok értékét tervezzük. Ezt az összeget a 2016 éves szinten kíván-
ja biztosítani a kamara.

Civil Szervezeteknek átadott pénzeszköz a vadászszövetség-
nek átadott 2.000.000 Ft-os támogatást és esetleges egyéb tá-
mogatásokat  tartalmazza 2.500.000 Ft-os összértékben.

Az átfutó kötelezettségek között, ugyanúgy, mint a bevételi olda-
lon, az OMVK felé utalandó kötelezettségeinket szerepeltetjük. 

Ennek alapján a kiadási oldal főösszegét 44.518.410,- forint-
ra terveztük, mely szerint a tervezett 2017 évi pénzmaradvány 
14.785.546,- forint.

A tervezet a következő támogatásokat tartalmazza: 
Vadászkutya bizottság 500.000 Ft 
Sportlövő bizottság  300.000 Ft 
Íjász bizottság  80.000 Ft
Diana Vadászhölgy klub   50.000 Ft
Vadásznapi rendezvény  1.600.000 Ft
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27 oktatási segédanyag 50 000 6 930 50 000

28 hírlap elő� zetés 38 000 38 280 40 000

29 nimród vadász újság 7 000 7 620 8 000

30 Fuvarköltség 30 000 7 398 30 000

31 autópálya díj, parkolás 40 000 54 775 60 000

32 posta költség 250 000 124 059 250 000

33 telefon mobil 240 000 232 547 240 000

34 terjesztési jutalék 200 000 0 0

35 terem, ingatlan bérlet, szállás 50 000 0 150 000

36 eszközök bérleti díjai 20 000 20 000 20 000

37 berendezés felszerelés karbantart 60 000 120 210 150 000

38 épület és berendezés karbantartás 50 000 26 670 50 000

39 hirdetés reklám propaganda 50 000 91 383 120 000

40 oktatás,továbbképzés (ijász) 120 000 0 50 000

41 foglalkozás eü ktg 15 000 15 000 22 000

42 könyvvezetési díj 655 000 648 000 655 000

43 vizsgáztatás 320 000 245 000 320 000

44 hatósági díjak 20 000 6 250 20 000

45 rendezvények előadóművészi díj 250 000 290 000 500 000

46 külföldi vadászok biztosítása 450 000 698 900 600 000

47 grupoma biztosítás 2 800 000 2 682 000 2 800 000

48 banki költségek 390 000 317 894 390 000

49 Nevezési díj 100 000 159 000 250 000

50 OMVK tagdíj költsége 1 800 000 1 789 900 1 800 000

51 szövetségi tagdíj 2 000 000 30 000 30 000

52 vadászklub támogatása 0 0 0

53 civil szervezetek támogatása 300 000 2 000 000 2 500 000

54 egyéb kiadás 10 000 30 000 10 000

55 átfutó kötelezettség ( HMKFI) 14 000 000 14 105 000 11 655 000

56 átfutó ki nem � zetett költségek -1 300 000 -1 846 666 -1 700 000

57 átfutó ki� zetett nem tárgyidőszaki 1 749 604 1 923 831 2 100 000

Összes kiadás 43 808 204 44 565 167 44 518 410

tervezett pénzmaradvány: 14 785 546

a tervezetben a támogatások a következők szerint alakulnak:

vad.kutya biz., St.Hubertus vav 500 000

sportlövő bizottság: 300 000

Íjász bizottság 80 000

Diana vadászhölgy klub 50 000

vadásznapi rendezvény 1 600 000

Eger, 2017. március 17.

FÓKUSZ 2001. BT.  képviseletében
Orbán Krisztina ügyvezető

ellenjegyezte: Ferencz Péter 
könyvelő PM:180944
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 BESZÁMOLÓ A HEVES MEGYEI VADÁSZOK, VADGAZDÁLKODÓK 
ÉS TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGÉNEK 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvé-
dők Szövetségének 2016-ban 68 tagja volt, egy új taggal bő-
vültünk. A Szövetség elmúlt év során két alkalommal tartott 
közgyűlést. A elnökség négy alkalommal ülésezett.  

2016. március 4-én rendben megtartottuk tisztújító közgyűlé-
sünket, melynek eredményeképpen a Szövetség vezetősége 
az alábbiak szerint alakult ki:

Elnök: Polónyi György; Titkár: Zrónik István
Vadászmester: Kovács István János

Természetvédelmi és oktatási felelős: Szén József
Gazdasági felelős: Kovács József

Ellenőrző bizottság elnöke: Dr. Molnár Róbert
Ellenőrző bizottság tagjai: Tóth István, Juhász Miklós
Vadgazdálkodási bizottság elnöke: Kovács Kálmán
Természetvédelmi bizottság elnöke: Szabó László

Országos küldöttek: 
Polónyi György, Zrónik István, Kovács István János

A 2016. április 15-i közgyűlésen megtörtént az Alapszabály 
szükséges módosítása és megszavaztuk a névváltoztatásun-
kat is.

Az éves tevékenységünket az Alapszabályunk szabta kere-
teknek és céloknak megfelelően végeztük el.

Kiemelt feladatként kezeltük a tagjaink és a vadászatra jo-
gosultak naprakész tájékoztatását. Ez több információs csa-
tornán is megvalósult: a taggyűléseken történő tájékoztatás 
mellett a napi szintű személyes kapcsolattartással, az elektro-
nikus leveleken keresztüli levelezéssel, a megyei lapban törté-
nő ismeretátadással és az OMVK Heves megyei Területi Szer-
vezetének honlapján történő közzététellel reményeink szerint 
elértük, hogy senki sem maradt le a vadászattal, vadgazdálko-
dással kapcsolatos fontos információról. A tájékoztatás mel-
lett aktív ügyfélszolgálati jellegű tevékenységgel is álltunk 
tagjaink rendelkezésére. Az ágazatunkban fontos határidőkre 
körlevelekben hívtuk fel az érintettek � gyelmét, rendelkezésre 
bocsátottunk szabályzat- és iratmintákat, megkeresésre konk-
rét ügyekben is elkészítettük a szükséges kérelmeket, adat-
szolgáltatásokat. E tevékenységünket pozitív visszajelzések 
követték több tagunk részéről. Az itt felsoroltakban partnerek-
re leltünk az OMVK-ban, az OMVV-ben, a vadászatra jogosul-
takban és a vadászati hatóságban egyaránt.

A tavalyi évben kijelölésre kerültek a vadgazdálkodási táj-
egységek, mely a 13/2016. (III. 2.) FM rendelettel megtörtént. A 
tájegységi határok kialakítását megelőző egyeztető munka so-
rán, � gyelembe véve több tagszervezetünk jelzését, a megyei 
vadászkamarával közösen önálló véleménnyel és javaslattal 
fordultunk a Földművelésügyi Minisztérium felé.

A 2016-os év az új vadgazdálkodási üzemtervi ciklus va-
dászterületeinek kialakításáról is szólt. Megyénkben sajnos 
nem ment zökkenőmentesen ez a folyamat. Bár az egyedi I. 
fokú eljárásokba a Szövetség nem avatkozott bele, látva a fel-
lebbezések nagy számát és azok elbírálásának elhúzódását le-
vélben fordultunk a II. fokú döntéshozó szervhez a Nébih-hez. 

E megkeresésünkben általános tájékoztatást kértünk az ügyek 
állásáról, továbbá a vadgazdálkodás zökkenőmentes átmene-
tének biztosításához kértük a II. fokú eljárások mielőbbi lezá-
rását. 

A vadgazdálkodás támogatását is igyekeztünk a rendelke-
zésre álló eszközökkel támogatni. A tavalyi évben véget ért az 
erdei szalonka kutatásának egy négy éves szakasza, melyhez 
több szervezetünk csatlakozott. Az örökös probléma, a vadál-
lomány létszáma a tavalyi évben is felszínen volt. Több vadgaz-
dálkodó jelzése alapján írásos tájékoztatást kértünk tagjaink-
tól a vaddisznóállomány aktuális helyzetéről és a hasznosítási 
tervek időarányos alakulásáról. A megkeresésünkre válaszoló 
15 jogosult adatait és tapasztalatait összegezve kerestük meg 
a vadászati hatóságot, azzal a kéréssel, hogy a tervmódosítási 
kérelmek elbírálása során véleményünket vegye � gyelembe.

Az apróvadas vadászterületek részére 2015-ben indított 
csapda-kihelyezési akciónkban foglalt kötelezettségek végre-
hajtását a megállapodási szerződéseknek megfelelően ellen-
őriztük. A csapdázással kapcsolatos szakmai tapasztalatok ve-
gyesek. Volt vadgazdálkodó, aki visszaadta a csapdákat, ezek 
más vadgazdálkodóhoz kerültek kihelyezésre. Némi érdek-
telenség és idegenkedés is volt a vadgazdálkodók részéről a 
csapdázás iránt, ugyanis öt db kábeles visszatartó csapda csak 
novemberben talált gazdára. A tervezett csapdabeszerzés el-
maradt több okból kifolyólag.

Sikeresen megszólítottuk 2016-ban az i� úságot, az isko-
lákon keresztül meghirdetett megyei logó rajz pályázatunkra 
számos pályamű érkezett, melyekből a szakértő zsűri válasz-
totta ki azt a pályaművet, amely hivatott lesz logóként képvi-
selni Szövetségünket.

A Bélapátfalván megrendezett XXV. Heves Megyei Vadász-
nap szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettünk. 
Ebben az évben is igény szerint hozzájárultunk tagszerveze-
teink vadásznapi költségéhez.

A Heves Megyei Vadász a megyei vadászkamarával közös 
szakmai és vadászati közéleti megyei lapunk új köntösben je-
lent meg 2016-ban. A lap fejlesztésével kapcsolatban sok po-
zitív visszajelzést kaptunk, ezért úgy gondoljuk, hogy „jó nyo-
mon vagyunk” és az elkövetkezőkben is tartani, sőt tartamilag 
emelni kívánjuk a tavaly elért színvonalat.

A feladataink hatékony elvégzéséhez elengedhetetlen a 
jó együttműködés. Nagyon jó a kapcsolattartás a Heves Me-
gyei Kormányhivatal vadászati hatóságával és természetesen 
kiemelt és legfontosabb megyei partnerünk az OMVK Heves 
megyei Területi Szervezete.
 2017. április

Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvé-
dők Szövetségének elnöksége

A 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített 
mérleg és eredmény levezetés (1. számú 2. számú melléklet) 
nyilvánosan közzétételre kerül a Bíróság honlapon a civil szer-
vezetek nyilvántartása menüpont alatt.

(http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/
civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses)
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 KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT 
A Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédők 2017. évi gazdálkodásához

Bevételek tervezése

A Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédők Szövetsége bevételeit a 2017. 
évre is a tagdíjakból, valamit a pénzintézettől ka-
pott kamatból, befektetett pénzügyi eszközök 
nyereségéből illetve az OMVK Heves Megyei Te-
rületi Szervezetétől kapott támogatásból tervezi.

A tagdíj bevételek tervezésénél 67 vadásztár-
saság tagdíját tervezi a szövetség. Ebből 55 társa-
ság 30.000,- forintot, 11 társaság 20.000,- forintot, 
valamint az OMVK Heves Megyei Területi Szerve-
zete szintén 30.000,- forintot � zet.

A pénzügyi eszközök bevételeinél a kapott 
banki kamatokat, illetve a befektetett pénzügyi 
eszközök nyereségét tüntettük fel.

Egyéb bevételként jeleztük az OMVK Heves Me-
gyei Területi Szervezete által nyújtott támogatást.

Bevételi oldalon szerepeltetjük a 2016. évi 
pénzmaradványt. 

Mindezeket összegezve a Heves Megyei Vadá-
szok, Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövet-
sége a 2017-es évben 15.718.614,- forint bevétel-
re számít, amelyet az éves gazdálkodásához kíván 
felhasználni.

Kiadások tervezése:
A kiadások tervezésénél, személyi oldalon uta-

zási költségtérítését, illetve reprezentációt és an-
nak járulékait tervezi a szövetség, egyéb bérkölt-
ségekkel nem számol a 2017. esztendőben.

A dologi kiadások a székház fenntartásához, 
eszközbeszerzéshez, illetve a különböző szakmai 
rendezvények lebonyolításához kapcsolódnak.

Ennek alapján a kiadási oldal főösszegét 
4.112.000,- forintra terveztük, mely szerint a terve-
zett 2017. évi pénzmaradvány 11.606.614,- forint.

 Eger, 2017. március 18.

2016. évi terv 2016. évi tény 2017. évi terv

s.sz. Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 10 425 936 10 425 936 11 558 614

2 Tagdíj bevétel 1 930 000 1 860 000 1 860 000

3 Pénzügyi műveletek bevétele 370 000 296 710 300 000

4 Különféle egyéb bevételek 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Összes pénzbevétel 14 725 936 14 582 646 15 718 614

Kiadások

személyi jellegű 100 000 242 934 315 000

1 bérköltség

2 megbízási díj

3 bérlettérítés

4 költségtérítés

5 étkezési hozzájárulás

6 szép kártya

7 utiköltségtérítés 100 000 0 50 000

8 reprezentáció 0 177 960 200 000

9 jutalom külsősöknek

10 TB, EÜ, egyéb járulékok 64 974 65 000

dologi kiadások 3 662 000 2 781 098 4 397 000

11 Irodai berendezés, felszerelés 0 303 770 300 000

12 Vadászati szakmai anyag 0 0 0

13 Gépek berendezések alkatrészei 0 12 115 15 000

14 Disztárgyak, relikviák 0 150 000 150 000

15 Irodaszer nyomtatvány 0 1 100 2 000

16 Energia költségek 300 000 287 331 300 000

17 Aranyérem, fémserleg 0 192 403 200 000

18 Szakkönyvek, folyóiratok 0 571 500 600 000

19 Posta, telefon, internet költség 300 000 257 607 300 000

20 Beruházások, felújítások 500 000 0 1 100 000

21 Társasházi költségek 180 000 163 668 180 000

22 Berendezés karb.költsége 0 31 474 40 000

23 könyvvezetési díj 72 000 36 000 150 000

24 rendezvény elóadó müv.ktg 0 230 000 250 000

25 vagyon. Véd.kiad., bizt.rendsz. 80 000 56 511 80 000

26 Biztosítási költségek 90 000 82 524 90 000

27 banki költségek 170 000 115 524 120 000

28 oktatás továbbképzés 0 0 0

29 egyéb működési költségek 100 000 0 50 000

30 OMVK tagdíj költsége 200 000 192 000 200 000

31 rendezvények támogatása 500 000 100 000 200 000

32 Vadásznap 900 000 0 0

33 Vadásztársaságok támogatás 0 50 000 50 000

34 Madarak fák napja 0 0 0

35 Bizottságok működése 70 000 0 0

36 egyéb kiadás 200 000 12 545 20 000

37 2016 évet terhelő ki nem � zetett kötel. -64 974

Összes kiadás 3 762 000 3 024 032 4 712 000

tervezett pénzmaradvány: 11 006 614

a tervezet 785.000,- Ft. Értékben tartalmazza a Vadásznap kiadásait

Eger, 2017. május 18.
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 ESEMÉNYNAPTÁRAM 
Ez évi jelentősebb esemény naptáram úgy mint Diana 
és úgy mint alkotó:

 Január végén a Békés megyei Szarvason volt 
módon sutázni. A kísérőm mellett még Hubertusz és 
Diana is velem volt, mert másfél nap alatt 10db tarvad 
volt a terítéken.

Februárban a FeHoVa-n négy erdőgazdaság stand-
ját dekorálhattam a festményeimmel, gra� káimmal.

Február végén a vásárosnaményi művelődési 
központban,,Erdő közepében járok» címmel nyílt önálló 
tárlatom, melynek anyagát egy hónap után a fehér-
gyarmati galériában is  három hétig nézegethette  a 
nagyérdemű közönség.

Május elején 
a putnoki sport-
csarnokban a 
Gömöri Napok 
rendezvénysorozat 
keretében egyedi 
pasztellképeimmel 
vehettem részt az 
ottani kiállításon.

Mivel alföldi, 
nevezetesen pusztaföldvári vagyok, ezért minden év 
tavaszán lövök egy bakot otthon a falu határában. 
Május 19-én estefele ez alkalommal is terítéken feküdt 
az örökös közepes hatos.

 Vadászüdvözlettel: Valaczkai Erzsébet

 HAJTÓKUTYÁK GÚTHON 
2017. 04. 01-én került megrendezésre Gúthon a Becsky László 
emlékverseny, ahol vérebek és vaddisznós kutyák mérették meg 
tudásukat. A vaddisznós munkavizsgát a Magyar Jagd Terrier Klub 
(MJTK) szervezte. Két dolog miatt is rendkívülinek tekinthető volt 
a rendezvény. Gúthon először rendeztek vaddisznós kutyáknak FCI 
munkavizsgát, ami egyben hagyományteremtő célzattal is történt. 
Másodsorban a rendezvényen 5 fajtaklub (erdélyi kopók, tacskók, al-
pesi tacskó kopók, angol hosszú lábú terrierek, jagd terrierek) kutyái 
mutatták be tudásukat. A klubok igyekeztek a legjobb képességű ku-
tyáikat delegálni. A rendezvényen 16 kutya indult.

Az egyszerűnek mutatkozó kertben a kutyák nehezen találták meg a 
disznót. A bírók és versenyzők meglepetésére. A 16 nevezőből heten 
tettek értékelhető vizsgát. A verseny végére az alábbi eredmények 
születtek :

l.  Tüsöksori Ugrasztó Favorit (sz.sz.tacskó) - Vaszkó Elek
ll.  Cseles-Vadász Anzó (jagd terrier) – Varga László  

(a Csengőkő Vt. hivatásos vadásza)
lll. Bükkaljai Vadűző Geszte (erdélyi kopó) – Weinper Dávid 
lV. Bükkaljai Vadűző Ében (erdélyi kopó) – Lakatos Ádám

V.  Tüsöksori Ugrasztó Queer Cove (sz.sz.tacskó) – Csegöldi Ádám
Vl. Tengelic Melléki Artúr (jagd terrier) – Meszlényi István
Vll. Linda Gerlachovsky (alpesi tacskó kopó) – Oravecz Attila

Egyúttal szeretnénk még egyszer megköszönni a Nyírerdő Zrt.- Gúthi 
Erdészetének ,hogy helyszínt adott a rendezvényeknek.
 Karsai Henrik; MJTK

 KÖNYVAJÁNLÓ 
Ez év februárjában a FeHoVá-ra jelent meg Szabó József vadász-
társunk legújabb könyve ,,Vaddisznóláz” címmel. A jó tollú  tanár 
úr   eddig megjelent és az új kötetét is sokan keresik és szívesen 
olvassák, hiszen nemcsak a vadászoknak szólnak ezek történetek. 
A tavasszal lakhelyén, Pétervásárán a könyvtárban nagy sikerű író- 
olvasó találkozót rendeztek, ahol a dekorációt a könyv illusztráto-
rának, Valaczkai Erzsébetnek az alkotásai adták. Könyvbemutatóra 
is sor kerül a XXVI. Heves Megyei Vadásznapon Parádfürdőn az Er-
zsébet Park Hotel Zsuzsanna teremben.

 Jó szívvel ajánljuk mindenki könyvespolcára!

PROGRAMOK AZ IDEI VADÁSZATI ÉVRE

2017.  JÚLIUS

Heves Megyei Vadásznap Parád 2017.07.08

Jakab Napok Sümeg 2017.07.21-23

2017.  AUGUSZTUS

Fejér Megyei Vadásznap Alap 2017.08.12

Magyar - Szlovák Vadásznap Nagybörzsöny 2017.08.19

Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap Nagyrábé 2017.08.19

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadásznap Martfű 2017.08.19

Komárom-Esztergom Megyei Vadásznap Síkvölgypuszta (Tatabánya) 2017.08.26

Zala Megyei Vadásznap Bak-Sohollár 2017.08.26

XXV. Országos Vadásznap Mezőberény 2017.08.26

2017.  SZEPTEMBER

Országos Vadgasztronómiai Fesztivál Soponya 2017.09.01-02

Vas Megyei Vadásznap Celldömölk 2017.09.02

Szabolcs-Sz.-B. Megyei Vadásznap Baktalórántháza 2017.09.02

Bács-Kiskun Megyei Vadász- és Horgásznap Helyszín később (www.omvk.hu) 2017.09.09

Nógrád Megyei Vadásznap Rétság 2017.09.09

Győr-M.-S. Megyei Vadásznap Göbös-Major 2017.09.09

Csongrád Megyei Vadásznap Szeged, Olimpiai Központ 2017.09.16

Gerjementi Vadásznap Cegléd 2017.09.23

Gödöllői Vadásznap Gödöllő, Királyi Kastély 2017.09.24

2017.  OKTÓBER

 Országos Vizsla Főverseny, Dunántúli döntő Helyszín később (www.omvk.hu) 2017.10.07

Országos Vizsla Főverseny Helyszín később (www.omvk.hu) 2017.10.14-15

2018.  FEBRUÁR

FeHoVa 2018 HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 2018.02.15-18

Részletekről és további eseményekről érdeklődhetnek az OMVK honlapján (www.omvk.hu)!
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VADÁSZHUMOR
A üzemtervi ciklusváltás nehéz időszaka után kapcsolódjunk ki egy kis vadász humorral, 
mely az életből merített ihletet.

KÉT VADDISZNÓ TALÁLKOZIK 
VALAHOL A VADÁSZTERÜLET 

HATÁRÁN

Vadászvizsga aranyköpések
A szóbeli vadászvizsga során a vizsgázók izgalmukban érdekes kijelentéseket tesznek, 
melyek akkor nem annyira, de utólag elég humorosan hangzanak. Íme, néhány vizsgázói 
szösszenet, melyet sikerült feljegyezni, kiegészítve néhány gondolatommal:
• A vaddisznók kondában vergődnek. (Főleg miután lelőtték őket.)
• Avatás: a vadászt a lelőtt vad mellé fektetik. (Főleg ha már kellő szinten van a maligán.)
• Az őz kedveli a bozontosokat. (Többen vagyunk így ezzel.)
• Hosszú lőfegyver: a csöve nem törhető. (Dehogynem!)
• Kotorékeb: foxi, földikutya. (A természetvédelem nem tudom mit szól hozzá?)
• A dám barcogáskor árkot ás és folyatja a nyálát. (Árokásó.)
• Dám csorda. (Ja, meg dám üsző.)
• 1000 db lőszer tárolásának előírásai: ablakok besötétítése. (Meg az agyaké.)
• A sörtétes fegyver részei: tus, cső, mellső tus. (Naná, majd előagy!)
• Gímszarvas trófeabírálat szubjektív értékmérő: rügy. (Erdészeti szempontból is – meny-

nyit bír megenni.)
• A fácán életmódja: A fácán felgallyazva fekszik. (Miután megvetette az ágyát.)
• A mezei nyúlnak jellegzetes az ujjlenyomata. (Nyomozati szempontból mindenképpen.)
• A kakas csalja a tyúkokat. (Hajaj!)
• Kotorékozni szőrös bundájú állatokra szoktak. (Hát nem is tollas bundájúakra.)
• Képfelismerés: túzok = fajdkakas; seregély=szajkó, szarka; kis kárókatona=kis lilik; 

gímborjú=üsző. (No komment!)
 Kovács István János 
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A VADÁSZÍJÁSZAT 
HELYZETE 
A VILÁGBAN
A vadászíjászat hazánkban a kilencvenes évek közepe óta le-
gális, törvényben szabályozott vadászati mód. Magyaroszágon 
– bár ezt kevesen tudják – már az előtt is lehetett íjjal vadászni, 
de csak külön erre a célra kért engedéllyel. Ma, ha valaki ide-
haza íjjal akar vadat elejteni, akkor nincs könnyű dolga – nem 
csak azért, mert - azt hiszem ezt könnyű belátni - nehezebb, 
mintha puskával tenné azt, hanem azért is, mert az államilag 
előírt vadászvizsga mellet még egy vizsgát, az ún, vadászíjász 
kiegészítő vizsgát is le kell tennie, amely szintén komoly elmé-
leti és gyakorlati felkészűltséget igényel a vizsgázótól. (A vizsga 
ismertetése is megér egy misét, talán egy következő cikkben 
sort is kerítek rá.) A törvény egyértelműen szabályozza, hogy 
milyen íjjal és nyíllal engedélyezett a vadászat nálunk. Az íj 
minimális húzóerejét 222,7 Newtonban adja meg, nem enge-
délyezi a robbanó- vagy mérgezett hegyű nyilak alkalmazását, 
de egyértelműen kötelezi a vadászíjászt arra, hogy pengékkel 
ellátott nyílhegyet használjon etc.

   De lássuk először is mi a helyzet Európában! Az „öreg 
kontinensen” a vadászíjászat egyre népszerűbb, egyre több or-
szágban van törvényileg szabályozott módon engedélyezve. 
Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Szlové-
nia,Horvátország,Szerbia,Litvánia,Lettország,Finnország,Törö-
kország,Románia , Magyarország már nyitott a vadászíjászok 
számára. Oroszországgal jelenleg folynak a tárgyalások az Eu-
rópai Vadászíjász Szövetség (EBA) részéről. Ennek a projektnek 
magyar felelőse van, Ambrózy Árpád személyében. 

   Legálisan lehet ilyen módon vadászni az amerikai kon-
tinens északi részén, az USA-ban és Kanadában. A legnagyobb 
hagyományai a modern kori vadászíjászatnak ott alakultak ki. 
(A kontinens déli részén is szinte minden államban engedélye-
zett ez a hagyományos vadászati mód!)

    Az Európai Vadászíjász Szövetség 2008-as konferenci-
áján, Magyarország küldöttjeként szerencsém volt az USA-ból  
érkezett Archery Trade Association  (ATA) vezetőjének be-
számolóját meghallgatnom, aki a Minnesota államban folyó 
vadászíjászatról hozott példáival igencsak elkápráztatta a 
jelenlévőket. Beszámolójában elmondta, hogy az említett ál-
lamban 1,2 millióra teszik a fehérfarkú szarvas állományt. En-
nek a vadnak is államilag meghatározott vadászati idénye van: 
modern lőfegyverrel 6 nap novemberben, míg íjjal szeptem-
ber 15. és december 31. között lehet vadászni. Minnesotában 
80 ezer vadászíjász van, akik ca. 20 ezer fehérfarkút ejtenek el 
a szezonban. Csak összehasonlításként :  a puskával vadászók 
esetében ez a szám (6 nap alatt!) meghaladja a körülbelül 250 
ezer darabot!

„A vadászatot nem lehet elég korán kezdeni” – igen fontos 
ez főként napjainkban, amikor a vadászutánpótlás kérdése kie-

melten fontos dolog. Néhány USA tagállamban épp ezért nincs 
életkori minimumhoz kötve a vadászat, így nem ritkák a 10-14 
éves vadászíjászok sem! A 10. életévüket betöltöttek számára 
rendszeresen rendeznek ún. vadászíjász védelmi tréningeket 
(tulajdonképpen ez nem más, mint egy balesetvédelmi oktatás 
a gyerekek számára).

Vannak olyan államok, ahol egyes vadfajok vadászata 
csaknem egész évben engedélyezett. Ilyen vadfajok például a 
szarvas, a medve, a hegyi oroszlán, vaddisznó etc.

 A vadászíjászat 1934 óta engedélyezett az USA-ban. Első-
ként Wisconsin államban szabályozták azt. Ma 50 államban le-
het Ishi (az utolsó jana indián) nyomdokain haladva íjjal és nyíl-
lal vadászni az Egyesült Államokban. Az engedélyek ára (ami 
vadfajonként változhat és 1-1 vad elejtésére jogosítja fel a va-
dászt) 10$-100$ közé tehető, de a legjellemzőbb a 40 $-os ár. Ez 
az ár a nem az adott államban élők számára kissé magasabbak, 
de nem jelentős mértékben különböznek az említett díjaktól. 

A vadászíjászat jelentős anyagi eszközöket mozgat meg.  A 
3,3 millió amrikai vadászíjász 95 %-a, akik egy része állami terüle-
teken, más része magán vadászterületen hódol szenvedélyének, 
2006-ban 674 millió dollárt költött íjászfelszerelésre! Ez az összeg 
a vadászfelszerelésre költött teljes összeg 7%-át teszi ki! Hogy hol 
tudják megvenni a szükséges kellékeket? A több ezer vadászíjász 
szaküzletben, melyek közül kiemelkedik az észak-nyugati régió 
(Nagy tavak vidéke), ahol több mint 3400 üzlet várja a vásárlókat 
– ez több mint az összes vadászíjászbolt 61%-a!

   Afrika élen jár az íjas vadászat támogatásában.  A Dél-Af-
rikai Köztársaság,Botswana,Zimbabwe,BurkinaFaso,CAR,Ka-
merun,Csád,Mozambik,

Etiópia,Tanzánia,Zambia várja az hagyományos mó-
don vadászni akarókat. Van azonban néhány igen érdekes 
törvényi feltétele a vadászat megkezdésének, amiről azt hi-
szem érdemes szót ejteni. Lássuk mit is jelent ez:

Dél-Afrika
5 kategóriába sorolták a vadászható fajokat és az 

azokhoz előírt kinetikus (mozgási) energia  alapján állítot-
tak fel a csoportokat:

1.Kategória: 34 Joule 
Apróvad és általában a 60 kg-nál nem nehezebb vad – bles-
bock, nyala, varacskos disznó, nőstényállatok illetve a sa-
kállnál kisebb ragadozók.
2. Kategória : 54 Joule
Közepes termetű vadak – kudu, varacskos dosznó, bozóti 
disznó, és minden 200 kg-nál nem nehezebb ragadozó – 
oroszlán, leopárd, krokodil, gemsbock, nyársas antilop
3. Kategória : 88 Joule:
Nagyobb testű vadak 800 kg alatt – eland antilop, oroszlán, 
leopárd, krokodil, gemsbock, nyársas antilop a ka� erbivaly 
kivételével!
4. Kategória: 109 Joule
Ka� er bivaly és zsiráf 600-2000 kg között
5. Kategória: 142 Joule
Elefánt, orrszarvú, viziló 1500kg felett

Az 1-3 kategóriába tartozó vadaknál a nyílhegynek 
legalább 25mm átmérőjűnek kell lennie, a 4-5. kategóriába 
tartozó vadaknál legalább 28 mm átmérőjű hegy használa-
ta kötelező, kétélű pengével – aza z az újabb fejlesztésű 3 és 
4 pengés hegyek nem engedélyezettek!

A következő állam, melyben különböző kitételekkel 
lehet csak íjjal vadászni Namíbia, ahol ezen előírásokat kell 
betartani:

- Kistermetű antilopoknál minimum 33,9 Joule kineti-
kus energia (blesbockkal bezárólag) 

Közepes méretű antilopok min.52.24 Joule kinetikus ener-
gia (kudu, varacskos disznó)

Nagy méretű antilopok esetén 81, 36 Joule (eland, gems-
bock)

A többi afrikai állam nem köti minimális kinetikus energi-
ához vagy nyílhegytípushoz az egyes vadfajok  íjas vadászatát. 

A sort Ausztrália  - a kontinensnyi ország - , Új– Zéland és 
Mongólia zárja. 

Mi az oka a töretlen népszerűségnek?  A vadászíjászat a 
hagyományos vadászati módok közül a legismertebb, termé-
szetközelisége miatt a fenntartható vadászat kiemelkedő pél-
dája (a társadalom nem vadászó része is szimpatizál vele), nincs 
károsanyagkibocsátás – a vadászíjász mindig megkeresi a kilőtt 
vesszőt, hiszen az számára fontos információkat hordoz  (nem 
beszélve annak anyagi értékéről, hisz egy vadászvessző akár 5-7 
ezer forintba is kerülhet!)

    Remélem sikerült ezzel a kis körképpel legalább nagy 
vonalaiban bemutatni a vadászíjászat helyzetét a világ többi ré-
szén. S ha esetleg még az érdeklődését is sikerült felkeltenem a 
kedves Olvasónak ez iránt az igazán nagyszerű és kihívásokkal 
teli hagyományos vadászati mód iránt, akkor fáradozásaim nem 
voltak hiába valók. 

   Hogy ki mivel vadászik, puskával, íjjal vagy vadászma-
dárral az úgy gondolom habitus, neveltetés, ízlés és még sok 
minden egyébb kérdése. Egy dologról azonban nem szabad 
elfeledkeznünk: közös tőről fakad szenvedélyük, mindegyiknek 
más és más, a másik fél számára talán ismeretlen értékei van-
nak, amelyeket közös érdekünk tiszteletben tartani, ha szeret-
nénk még sokáig vadászni.
 Nagy Barna
 Nemzetközi vadászíjász oktató

példa az előírt 
hegyre


