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Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vadásztársak! 
 

 

Megyei Területi Szervezetünk életében idén ősszel lezárul egy négy éves ciklus, amikor 

is a küldöttválasztó osztályülések után tisztújításra is sort kell keríteni.  

 

Ezt megelőzően azonban - alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint - az ezévi 

terveken, elképzeléseken túl a tavaszi ülésen számot kell adnunk az elmúlt évben végzett 

tevékenységről, eredményekről és esetleges hiányosságokról is.  

 

Ennek tükrében beszámolónkban egy rövid összefoglalóját adjuk az elmúlt évben végzett 

munkának, a közfeladatok elvégzésének, szervezeti életnek, a vadászati közéletnek, 

gazdálkodásnak, a fontosabb események, programok és történések kiemelésével, 

bemutatásával. 

 

Azt szeretnénk, hogy küldött társaink minél szemléletesebb képet kapjanak az 

eredményekről és természetesen problémákról, amelyek a vezetőség és az apparátus 

munkáját jellemezték illetve meghatározták az elmúlt időszakban. 
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2016 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

 

A Vadászkamara, a kamarai törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező 

köztestület. A törvényességi felügyeletet felette a Földművelésügyi Minisztérium 

gyakorolja, állami feladatait átruházott hatáskörben, átengedett állami bevételekből látja 

el. Ennek megfelelően a közfeladatok és a szakmai érdekképviselet hiánytalanságának 

biztosítása a két legfőbb funkciója. Mindemellett demokratikus szabályok szerint 

megválasztott testületekkel és szervezettel rendelkezik, feladata a hivatásos és sport 

vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése. 

 

Szervezetünk testületei az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett 

tartották meg. Ezeken az üléseken döntéseiket a megyei vadásztársadalom érdekeinek 

szem előtt tartásával hozták meg. 

 

Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is 

felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, sőt gazdálkodásunkat 

kiegyensúlyozottnak, példaértékűnek minősítette. 

 

 

A felsoroltakon túl mindenképpen említést érdemelnek a megyei vadásztársadalom 

egységének fenntartása érdekében tett lépéseink, valamint a Vadászkamara és a 

Szövetség közötti zavartalan és hatékony együttműködés is. A két szervezet kölcsönösen 

munkálkodik a vadászat és vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés 

érdekében és együttesen lép fel e célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet 

színvonalának emeléséért.  

 

Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2016-os év során 4 

alkalommal (április 13; július 20; október 11; december 21-én) ülésezett.  

Ezeken az üléseken a teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkozott: 

 

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak 

  eseményeiről 

- feladatok értékelése, programok, elképzelések 

 - beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat 

- titkári beszámolók  

- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 

- hivatásos vadászok helyzetének értékelése 

 - megyei és térségi vadásznapok 

 - megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése 

- megyei küldöttgyűlés előkészítése 

 - kitüntetések adományozása 

- megyei vadászbál előkészítése 

 - vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok 

 - megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése   

  - megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 
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- vadászklub tevékenysége 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

- szakmai tanulmányút előkészítése 

- vadászkürtös mozgalom életben tartása, támogatása  

- sportlövészet, versenyek szervezése 

- kynológia, vadászkutyázás  

- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei 

- vadászterületek kijelölése 

 

 

Szervezetünkben a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a Felügyelő és az Etikai Bizottság, 

mint, alapszabály és törvény által meghatározott három állandó bizottság működik.  

 

Ezen felül javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként vezetőségünk korábban 

létrehozta a Vadászati hagyományokat ápoló, kulturális szakbizottságot, mely 

szakbizottság tagjait olyan formában kérte fel, hogy minden egyes szakterület – ifjúság, 

vadászklubos élet, sportlövészet, íjászat, solymászat, kynológia, vadászkürt, vadászati 

kultúra - képviselve legyen. Ezen szakbizottság is, a tavalyi évben is folyamatosan és 

tevékenyen működött. 

 

Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy üléseiken a meghirdetett napirendi 

pontoknak megfelelően tevékenykedtek.  

 

Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal 

foglalkoztak:  

 

- megyei vadállomány értékelése 

- aktualitások a vadászatban/vadgazdálkodásban  

- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása 

- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen 

- sportlövészet, lövészversenyek szervezése 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése 

- vadászklub tevékenysége 

- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése  

- szalonka monitoring program 

 

 

* A 2016. április 27-én megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános 

ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a 

Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő 

Bizottság éves beszámolója, a területi szervezet költségvetése, a mérleg és 

eredménykimutatás, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.  

 

Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra: 

 

- Továbbra is az a feladatunk, hogy a kamara feleljen meg a törvényi előírásoknak és 

lásson el szakmai érdekképviseletet a hivatásos és a sportvadászok nevében.  



 6 

- Nagyon sok fontos, a múltat archiváló, a jelent meghatározó, és a jövőt formáló 

munkában vettünk részt ezidáig is, melyet folytatni kívánunk. Annak a hívei vagyunk, 

hogy a jövővel foglalkozzunk, bármilyen területen is vagyunk, hogy az előttünk lévő 

utat firtassuk és keressük, de természetesen lényeges az is, hogy a múlt archivált 

legyen, lényeges az is, hogy amit ma csinálunk, az a törvényeknek, előírásoknak és a 

közakaratunknak megfelelő legyen.  

 

- Az elmúlt időszakban nagy sikernek értékeljük, hogy megértéssel, összefogással és 

lelkesedéssel sikerült elkészíteni az új B.-A.-Z. megyei Vadászati Almanachot. Ebben a 

kalendáriumban profik és amatőrök együtt végtelenül színvonalasan rögzítették az 

elmúlt 15 év fontosabb történéseit, és helyenként hasznos iránymutatásra is 

rátalálhatunk. Amikor legelőször felvetődött az elkészítés szükségessége, a pozitív 

fogadtatással együtt nem volt észlelhető rögtön egy megoldási lehetőség. Elég sok 

kérdés – finanszírozási, tematikai, külső megjelenési, szerkesztési – került elő, amelyek 

el is bizonytalaníthatták volna a kezdeményezést. Aztán az összefogás, a lelkesedés, a 

szakmai ambíció megjelenése, és a finanszírozás elvi lehetősége kinyitotta a kaput az 

Almanach előtt és egy igényes, egy érdekes egy színvonalas megjelenést 

eredményezett.  

 

- Ugyancsak a Kamara feladatához tartozik, hogy lehetőségeink tárán belül vegyük ki 

részünket a törvényi változás folyamatában. Azt sajnos érzékeljük, hogy sokakat 

megzavart a 20 évre szóló üzemtervi ciklus, a vadászatban vélt, vagy benne lévő üzleti 

lehetőség, a vadászó és nem vadászó földtulajdonosok közötti ellentét, de a 

földtulajdonos vadászok és a nem földtulajdonos vadászok között feszülő 

érdekkülönbségek is. Nekünk a vadászati kultúrára, a hagyományokra, a kialakult 

vadászbarátságokra fogékony vadászoknak még fontosabb, hogy fogjunk össze, tartsuk 

meg értékeinket, és továbbra is lelkesen hódolhassunk kiváló szenvedélyünknek.  

 

- Továbbra is együtt akarunk működni, együtt akarunk gondolkozni és dolgozni a 

megyei Vadászszövetséggel, egy célrendszerünk van, a vadászatért tevékenykedünk 

mindkét szervezetben. Éppen ezért aki ebben a megyében vadászik és részt akar 

vállalni a megye vadászati közéletében, azokkal mi is együtt fogunk működni. Nem 

érdekünk az ellentétek kihangsúlyozása, de azok szőnyeg alá seprése sem. Különösen 

sok feszültség tapasztalható az új területhatárok kialakítása kapcsán, de itt a kamara 

igyekszik a vitákból kimaradni, mert a kamarának ebben a kérdéskörben nincsen 

kompetenciája.  

 

- A vadászati kultúra erősítésén keresztül lehet a leghatékonyabban elérni, hogy a 

civilek, a nem vadászok is megértsék a vadászok kikerülhetetlen szerepét a 

természetvédelem, a vadfajok fenntartása folyamatában. Ezekért sokat teszünk. Ha mi 

vadászok kellő kulturáltsággal, kellő tradíció felmutatásával, megfelelő biztonsággal 

vadászunk és ezeket meg is mutatjuk, a médián, a vadásznapokon, a nyilvános 

rendezvényeken keresztül, akkor ezen a területen eredményesek lehetünk. Nem 

véletlen, hogy a megyénkben minden más megyét megelőzve van a legtöbb vadásznapi 

esemény és különféle rendezvény egy évben. Tudatosan segítjük, támogatjuk a helyi 

kezdeményezéseket, mert ezek mindegyike pozitív tartalmú, fel tudjuk kelteni a civilek, 

és azon belül is a fiatalok érdeklődését, és elismerését.  

Ennek a folyamatnak a része a megyei Vadászmúzeum kérdése is, de ezt a törvényi 

változások, a területhatárok várható megállapítása egy időre háttérbe szorította.  
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- Ugyancsak ennek a felfogásnak az eleme, hogy a Borsod megye Kiváló Ifjú Nimródja 

elismerést továbbra is fenntartjuk. Nagyon fontos dolog továbbra is a fiatalokkal való 

foglalkozás, kapcsolattartás. A fiatalokat be kell hozni a vadászati társadalomba.  

 

- Büszkén mondhatjuk, hogy a keleti országrészben egyedüliként jótékonysági apróvad 

vadászatokat szervezünk. A vadászat bevétele a kamara hozzájárulásával, összesen 

400.000 Ft adománnyal támogatta a B.-A.-Z. megyei Kórház és Egyetemi 

Oktatókórház, Velkey László Gyermek-egészségügyi Központját.  

 

- Beszélnünk kell a vadászvizsgák kérdéséről. Fontos kérdés ez a jövő vadászainak, és 

a biztonságos vadászat szempontjából. Más szemüvegen nézzük ezt a kérdést a kamara 

és más a szövetség vonatkozásában. A Kamara vizsgáztat, a Szövetség pedig sok más 

versenytárssal együtt felkészíti a tanfolyamokon a jelentkezőket a vizsgára. 

Egyetemleges kérdés mindkettő vonatkozásában azonban az, hogy a vadászok szakmai 

és emberi minősége az elvárásoknak megfelelő legyen és őrájuk lehessen építeni a 

jövőben.  

 

 

  K ö z f e l a d a t o k  

 

A kamara közfeladatként, mint ahogyan azt az előzőekben is említettük, elsősorban az 

állam által átruházott feladatokat végzi, úgymint, a vadászjegyek kiadását és 

érvényesítését, a vadász baleset- és felelősségbiztosítást. Szervezi továbbá az állami 

vadászvizsgát, a vadászkutya alkalmassági vizsgát valamint igény szerint a 

vadhúsvizsgáló képzéseket. Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és 

sportvadászok érdekeit.  

 

- A vadászjegyek érvényesítése a 2016-os év során is zökkenőmentesen zajlott. A 

tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt. 

Az elmúlt évben 4244 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően – a 

szervezet rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé. 

 

Tagjaink az elmúlt évben is rendkívül kedvező áron, - két biztosítási fajta közül választva 

1000 illetve 2000 Ft-ért köthették meg a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az 

országos, közbeszerzési pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - a Groupama 

Garancia biztosítóval.  

 

A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást 

kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi 

tevékenységét. Mint az már közismert, idén márciustól a vadászati engedélyeket is 

szervezetünk adja ki. 

 

- A korábbi megállapodásnak megfelelően a kamara területi szervezetei értékesítik a 

vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad 

gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása is naprakész volt, az 

Állategészségügy felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás. 

 

- Állami Vadászvizsgát 2016-ban 18 alkalommal szerveztünk, melynek során a 

megjelent 287 fő jelentkezőből 165 fő tett eredményes vizsgát.  

Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők egy jelentős része sajnálatos módon 

sikertelenül zárta a megmérettetést. A vizsgabizottság objektív és következetes, de úgy 
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gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy megköveteljük a megfelelő tudásszintet, hiszen 

egy vadászvizsga bizonyítványt szerzett személy, akár már másnap kiválthatja 

vadászjegyét, mellyel teljes jogú tagjává válik a vadásztársadalomnak. 

 

- A sport- és hivatásos vadászok szakmai képzése is kiemelt feladatunk.  

Ennek részeként vadgazdálkodási szakmai napot szerveztünk Szerencsen. A program 

első felében, délelőtt a Rákóczi vár színháztermében gyűltek össze a szakma képviselői, 

azért, hogy tevékenységük gyakorlásához, annak elősegítése érdekében és az aktuális 

információk megismerésével bővítsék ismereteiket a továbbképzésen. 

 

Az első előadást az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Szabó Ádám 

tartotta, részben a nagyragadozók, főként a farkas térhódításáról, részben a térinformatika 

használatáról a vadászatban, vadgazdálkodásban. 

Őt követte Horváth Ákos a Nemzeti Nyomozóiroda alezredese, aki a mérgezésekre, azok 

hatásaira és a szankciókra hívta a fel a hallgatóság figyelmét.  

Harmadik, és egyben a délelőtti továbbképzés utolsó előadójaként a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság részéről Maklár Péter szólt a vadállomány kezelésével kapcsolatos 

természetvédelmi szempontokról.  

 

A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren hivatásos vadászok részére 

folytatódott a program, ahol megyei verseny lebonyolítására került sor, sajnálatosan igen 

kevés, de annál inkább a szakma iránt elhivatott és hozzáértő versenyzővel. 

A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati feladatok, felismerések és trófeabírálat 

valamint kisgolyós és sörétes lövészet során kellett számot adni a hozzáértésről, 

felkészültségről és természetesen a lőtudományról. 

A verseny eredményhirdetésére késő délután került sor, ahol a versenyzők méltatását 

követően kerültek átadásra a helyezettek részére az oklevelek, valamint az elismerés 

mellé vásárlási utalványok. 

 

- Vadászkutya alkalmassági vizsgát – a csekély jelentkezésre tekintettel - mindössze 

egy alkalommal rendezett a szervezetünk, ahol 14 kutya tett sikeres VAV vizsgát. 

 

- Vadhúsvizsgáló képzést az elmúlt évben, érdeklődés, illetve jelentkezés hiánya miatt 

nem tartottunk. 

 

 

  É r d e k k é p v i s e l e t ,  é r d e k é r v é n y e s í t é s  

 

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben 

az együttműködések területén volt tennivaló. 

 

- Jó kapcsolatot ápolunk a rendőrhatósággal, a megyei és városi 

rendőrkapitányságokkal. A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás 

teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a rendőrhatóság részéről jó néhány 

alkalommal hajtottak végre vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a 

vadászattal kapcsolatos jogsértések felderítése érdekében. Az ellenőrzések, akciók és a 

közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre került. Vad-gépjármű 

ütközések száma sajnálatos módon jelentős volt.  

Több esetben a rendőrhatóság éjszakai ellenőrzésein mi is részt vettünk.  

 

- A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi, 

rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is. Részt veszünk a B.-A.-Z 
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megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában, ahol a megye vadászainak érdekeit 

képviseljük. Sajnálatos módon e szervezet az elmúlt időszakban továbbra sem volt igazán 

aktív. 

 

- Mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy a vadászati érdekérvényesítésnek 

leginkább országosan van meg a lehetősége arra, hogy a jogalkotás kodifikációjába 

bekapcsolódhasson. Ehhez kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt évben is azon volt, hogy 

javaslataival tevékenyen képviselje a vadásztársadalom érdekeit.  

 

* * * 

 

Mint ismeretes, 2015. november 26-án, a Magyar Közlöny 182. számában jelent meg a 

vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény, amely meghatározó pontjaiban négy 

lépcsőben módosította a Vadászati törvényt, melynek az utolsó szakasza 2017. március 

1-jén lépett hatályba. 

 

Az alábbiakban a törvény legfontosabb változásait emelnénk ki: 

 

- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre nőtt. 

- A vadászterületek minimális nagysága 3000 hektár maradt. 

- A törvény előírásai szerint a társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag 

haszonbérlet útján lehet hasznosítani. A vadászati jog haszonbérlője lehet a 

vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (vadásztársaság) és a Magyarországon 

bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdő birtokossági társulat, feltéve, ha a 

vadászterület legalább 25%-át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy 

természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység céljából használja. 

- A haszonbérleti díjnak 90%-át a vadászati év kezdetét megelőző év december 1-ig be 

kell fizetniük a vadászatra jogosultaknak, máskülönben a hatóság törli őket a 

nyilvántartásból. 

- A vadkárt a gazdálkodók a bekövetkezett kár 10 százalékáig lesznek kötelesek viselni, 

amennyiben az előírások szerint részt vesznek a megelőzésben, ugyanakkor ha a 

vadászatra jogosult nem teljesíti a vaddisznó vagy a gímszarvas lelövési terveket, akkor a 

következő évben a kár 100 százalékát lesz köteles viselni. 

- Cél, hogy a vadkárbecslés egzakt felméréssé váljon, ezt segíti egy rövidesen elkészülő, 

egységes becslési protokoll. 

- A törvény kötelezi a vadgazdálkodókat egy vadkár alap létrehozására, amelyet első 

alkalommal 2018. november 1-jével kell képezni. Az alap összege mindig az adott évet 

megelőző vadászati évben kifizetett vadkár összege lesz. Amennyiben egy vadászatra 

jogosult nem hozza létre az alapot, a hatóság törli a nyilvántartásból. 

- Vadászterületenként egy, majd minden megkezdett nettó 4000 hektárra még egy 

hivatásos vadászt kell alkalmazni. Ők csak főállásban, teljes munkaidőben és 

munkaviszonyban lesznek alkalmazhatók, így kiszorulhatnak a rendszerből a tényleges 

munkát nem végző „papírvadőrök”. 

- Ugyancsak a szakmaiságot erősíti, hogy a vadászatra jogosultaknál, a hivatásos 

vadászok szakmai irányítását végző személynek legalább középfokú szakirányú 

végzettséggel kell rendelkeznie. 

- Az a személy, aki a vadásztársaságnál felelős személy, e vadásztársaságnál nem lehet 

hivatásos vadász. 

- Bevezetésre kerül a tájegységi vadgazdálkodás. Az országosan körülbelül félszáz 

tájegység élén tájegységi fővadászok állnak, (megyénket 4 fő tájegységi fővadász érinti) 
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akik segítik, támogatják a vadgazdálkodók munkáját. Ők az FM-hez tartoznak és az állam 

fizeti őket. 

- Változik a trófeabírálat rendszere: a korábbi mínusz pontos rendszer átdolgozva tér 

vissza. A szankciók nem lépnek érvénybe az első tévedésnél, és nem az egyéni vadászt, 

hanem a vadászatra jogosultat sújtják majd.  

- 2017. március 1-jétől a vadászati engedélyeket a külföldi bérvadászoknak a hatóság 

helyett az OMVK adja ki. 

- Ugyancsak 2017. márciusától megszűnt az egyéni lőjegyzék. 

 

* * * 

 

* A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény egyértelműen meghatározta, hogy a civil 

szervezetek a Ptk. 2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladékot kaptak 

arra, hogy alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák, működésüket annak hatálya 

alá helyezzék. A kétéves határidő 2016. március 15-ével járt volna le. 

      Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) azonban tájékoztatta a kormányt arról, hogy 

81 000 magyarországi civil szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a – a határidő lejárta 

előtt - még nem hajtotta végre az előírt változtatásokat, aminek eredményeként 2016. 

március 15-e után a kötelezettségüknek eleget nem tevő szervezetek működése 

jogellenessé vált volna. 

    Minderre tekintettel az Országgyűlés a 2016. március 15-ei határidőt 1 évvel 

meghosszabbította 2017. március 15-éig. Ez az egyéves hosszabbítás rendkívül 

méltányos döntés volt, hiszen 2 év már idáig is rendelkezésére állt az egyesületeknek.  

 

* Az elmúlt évben Vadászkamarai törvény módosítás is történt, amely értelmében 

2017. január 1-jétől ismét kötelezővé vált a vadászkamarai tagság a sportvadászok 

számára. Aki ekkor rendelkezik érvényes vadászjeggyel, de nem tagja a szervezetnek, 

annak a törvény hatályba lépését követő 30 napon belül be kell nyújtania a tagfelvételi 

kérelmét.  

Ez azonban mondhatni, hogy megyénkben formaság, hiszen mind a hivatásos vadászok, 

mind a sportvadászok - évenként változó, kb. 4000 - 4200 fő - teljes létszáma, tehát 

100%-a, 10 év óta kivétel nélkül tagja a szervezetünknek! 

 

Emellett a jogszabály – mint ahogyan fentebb is említettük - rögzíti az Országos Magyar 

Vadászkamara feladataként a külföldi vadászok vadászati engedélyének kiadását is. 

Ennek köszönhetően jóval egyszerűbbé válik az ügymenet, hiszen mindent egy helyen, 

készpénzben, hétfőtől péntekig folyamatosan rendezhet az ügyfél, nem kell időpontot 

egyeztetnie, két szervezethez, valamint a befizetés miatt még postára is mennie. 

 

A vadászati engedélyek kiadását 2017. március 1-jétől végezzük, ekkortól nő a 

költségvetés is az ebből befolyó összeggel. A bővülő költségvetés egy része a központ 

tervei szerint a vadgazdálkodás fejlesztését szolgálhatja majd, ismét létrejöhet a 

Vadgazdálkodási Alap. 
 

* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vadegészségügyi kérdésekre. A tavalyi 

évben folyamatos volt a megye vaddisznó állományának afrikai sertéspestis (ASP) és 

klasszikus sertéspestis (KSP) fertőzöttségre irányuló, monitoring rendszerű laboratóriumi 

ellenőrző vizsgálata, amely az elejtett vaddisznók meghatározott egyedszámára 

vonatkozik. 

 

Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti tagállamaiban 

(Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelországban, valamint a hazánkkal 
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közvetlenül szomszédos Ukrajnában továbbra is kedvezőtlen, mert számos esetet 

állapítottak meg vaddisznókban és házisertés-állományokban. 

 

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) ASP-vel kapcsolatban közzétett 

tudományos szakvéleménye, valamint az Európai Bizottság szakértőinek 

Magyarországon 2016 júniusában végzett ellenőrzései szerint kiemelten fontos az 

elhullva talált, a betegség tüneteit mutató, valamint az országúton elütött vaddisznók 

szerveinek laboratóriumi vizsgálata az ASP kizárása, illetve annak korai felismerése 

céljából. Az ASP Magyarországra való behurcolásának kockázata nagy, ezért a betegség 

korai felismerését célzó ellenőrző/felügyeleti program keretében jelentősen növelni kell 

a fentiekben részletezett okok miatt elhullott, illetve elejtett vaddisznók mintavételeinek 

és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatainak számát. E vizsgálatok ugyanolyan fontosak, 

mint az emberi fogyasztás céljából elejtett vaddisznók vér- és mandulamintáiból végzett 

monitoring vizsgálat.  

A növelt számú ASP vizsgálattal egyrészt bizonyítani tudjuk megyénk vaddisznó 

állományainak e betegségtől való mentességét, másrészt egy váratlan behurcolás esetén 

lehetőséget ad a betegség korai megállapítására.  

A program pontos végrehajtása nem csak állat-egészségügyi, hanem vadászati és 

vadgazdálkodási érdek is, ezért a megyei állategészségügyi hatóság kéri az érintett 

vadászatra jogosult társaságok további együttműködését. 
 

* Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is folytatódott a rókaimmunizálási program, a 

Hubertus Kft koordinálásában. 

Az előírásnak megfelelően a vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát kell 

beszállítaniuk a hatósági állatorvoshoz az immunizálás hatékonyságának vizsgálatára.  

 

* A kéknyelv-betegség (BT) alapvetően a házasított kérődzők orbivírus okozta és 

törpeszúnyogok terjesztette fertőző betegsége. Dél- és nyugat-európai tapasztalatok 

szerint a BT vírusa megfertőzheti a kérődző vadakat (gímszarvast, dámvadat, őzet és 

muflont) is. Olyan régiókban, ahol a legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok, 

valamint a gímszarvas populáció sűrűsége nagy, ott számolni lehet a BT vírusfertőzés 

oda-vissza történő átvitelével.  

A megyei állategészségügyi hatóság ezért kérte, és jelenleg is kéri a vadászatra jogosultak 

együttműködését abban, hogy jelentsék a területileg illetékes járási főállatorvosnak, ha 

vadászterületükön a kérődző vadak között szokatlan megbetegedéseket, elhullásokat vagy 

állománycsökkenést tapasztalnak. A BT kizárására, illetve megállapítására irányuló 

laboratóriumi vizsgálatok állami költségen történnek.  

 

* Az elmúlt évben több vadfaj idénye is módosult: 

– a szarvasborjú szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lőhető, illetve megszűnt az 

április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított vadászati idény; 

– a dám bika október 1-jétől február utolsó napjáig lőhető, bevezették az érett bika 

kategóriáját, amely október 1-jétől november 30-áig lőhető, a tehén és az ünő idénye 

október 1-jétől január 31-éig tart, a dámborjú idénye nem változott; 

– a muflonkos vadászati idénye szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart, a juh és a 

jerke idénye szeptember 1-jétől január 31-éig tart, a muflonbárány idénye nem változott. 

– az üregi nyúl egész évben lőhetővé vált. 

 

* Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat 

elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat 

tevékenysége is jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a 

természetvédelem nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek 
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szerepének társadalmi elismertetése valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti 

kapcsolat elmélyítése. 

 

* Kamarai szervezetünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az 

Országos Magyar Vadászkamaránál, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte 

a vadászok érdekeit.  

 

 

T á j é k o z t a t ó  t e v é k e n y s é g  

 

Vadásztársadalmunk tájékoztatására megyei szinten az ingyenes Vadász Hírmondónk, 

országosan szinten szintén ingyenes Vadászévkönyvünk szolgált elsődlegesen. Ezek 

minden vadászhoz kivétel nélkül eljutnak.  

 

Vadász Hírmondó újságunk, a Vadászszövetséggel közös lapunk több év óta színes 

kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal 4200-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december 

hónapokban.  

 

Tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg kell említeni, hogy több éve 

működik a www.borsodivadász.hu néven futó internetes információs portál, melyen 

minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ 

megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy jelentős az 

oldal látogatottsága, nagy az érdeklődés a honlap iránt. Éppen ezért lehetőségeinkhez 

mérten mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az oldalt és 

legalább heti-kétheti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes 

információkat. 

 

Ami a központi kamarai közösségi médiában való jelenlétet illeti, az is tovább erősödött. 

A Magyarországon legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebook-on az OMVK 

oldalának a beszámoló írásakor 4625 követője volt (összehasonlításképpen: a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarát a 360 - 380.000 fős tagság mellett 8400-en követik, míg a 

mintegy 400.000 tagot számláló MOHOSZ Facebook-oldalát 6500-an kísérik 

figyelemmel). A Facebook jelentősége abban rejlik, hogy egy-egy közérdekű információ 

közzététele után a követők automatikusan látják azt. Amennyiben megosztják az arra 

érdemesnek ítélt anyagokat, azok már az ő ismerőseiknek is megjelennek. Mindezekből a 

számokból is látszik, hogy a vadászattal összefüggő információk közvetítéséhez az egyik 

legfontosabb csatorna immár a világháló. 

 

Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász 

szaklapokban, az interneten, a megyei sajtóanyagokban az elmúlt évben számos 

alkalommal jelent meg híradás a megyei tevékenységről. Emellett a Szövetség minden 

hónap utolsó hetében megjelenő Hírlevél szolgáltatásában is szerepelnek kamarai 

információk is.  

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

Közfeladataink ellátása mellett – mint önként vállalt feladatok - az elmúlt évben is 

igyekeztünk egy igen sokszínű vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle 

rendezvények megvalósítása kapcsán a megye összes vadásza részére szakmai 



 13 

programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett 

a nem vadászó környezet számára bemutatni vadászati kultúránkat, hagyományainkat. 

 

Éppen ezért az elmúlt évi fontosabb eseményekről az elkövetkezőkben kissé részletesebb 

képet kívánunk bemutatni; ami azok számára, akik ott voltak egy jó alkalom a 

visszaemlékezésre, akik nem vettek részt azoknak pedig információ arról, hogy mit 

hagytak ki. 

 

** Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben megyei vadásznapokat 

tartunk, amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, 

a nem vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról. 

2016. május 28-án, Miskolcon, I. Nagy Lajos király várában, a Diósgyőr várban került 

megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásznap, mely számtalan érdeklődőt 

és látogatót vonzott a rendezvény helyszínére. 

 

Az alsó udvarrészben és a várárokban mindennek megvolt a helye, amely mellett a Bükk 

festői szépségű hegyei, a zöldruhás Dianák és Hubertusok és a látogatók sokasága 

önmagában is ünnepélyessé tette az eseményt. 

 

Délelőtt a Bükki Kürtösök gyülekezőre hívó szignálját, majd az ökumenikus 

istentiszteletet követően, - melyet Mikolai Vince pápai prelátus, diósgyőri római 

katolikus plébános és Antal Mariann vasgyári református lelkész celebráltak - Tóth 

László műsorvezető szólította színpadra a rendezvény díszvendégeit, Demeter Ervin 

kormánymegbízott urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal vezetőjét, 

Mecsei József rendőralezredes urat, a megyei Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti 

osztályvezetőjét, Kiss Gábor urat, Miskolc megyei jogú város alpolgármesterét, Berta 

Béla urat, a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

főosztályvezető-helyettesét, Zay Adorján urat, az Északerdő ZRt. vezérigazgatóját, Dr. 

Székely László urat, az Észak-magyarországi Vadászszövetség elnökét, Kriston Nándor 

urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara elnökét, Tóth Á. Dénes urat a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara ügyvezető titkárát, megyei fővadászt és 

Gyurán János urat a Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozatának elnökét. 

 

Ezek után a Borsodi induló szignálja alatt, a megyei vadászok zászlajának bevonulása 

következett Diana Vadászhölgyek kíséretében. Mindeközben a zászlót kísérve a térség 

vadgazdálkodói egy őzbakot is terítékre helyeztek, amikor is az Utánkeresők Baráti 

Körének tagjai vérebeikkel adták meg a végtisztességet a vad ravatala előtt.  

 

Ezen ünnepélyes pillanatokat követően a vadásznap vendégeit Dr. Székely László, majd 

Kriston Nándor és Kiss Gábor köszöntötte, akik beszédükben kiemelték az ilyen jellegű 

rendezvények szükségességét, pozitív hatásait, valamint a vadászat és természetvédelem 

közös céljainak megvalósulását, erősítését. Az ünnepi beszédeket Demeter Ervin zárta és 

egyben megnyitotta a 2016. évi megyei vadásznapot. 

 

A délelőtti hivatalos program ezek után ünnepélyes pillanatokkal, zászlószalagozással, 

kitüntetések, elismerések átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új vadászok 

avatásával, esketésével folytatódott, illetve zárult. 

 

A délutáni műsorok során elsőként a Bükki Kürtösök borzongatták meg a látogatókat, 

hiszen kevesen voltak olyanok, akiknek ne futott volna végig a hideg a gerincén, amikor 

a várfal tetejéről, a csodás akusztikát kihasználva fújták a csapat tagjai a különböző 
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szignálokat. Őket követték az István Nádor Rend elhivatott borlovagjai, amikor is a bort 

kedvelő vendégek is tanúi lehettek a szőlővirág szentelésének. 

Volt ezután színpadi műsor a Sebaj színház, majd állathang utánzó és szarvasbőgés 

imitációs bemutató Molnár Renátó szarvasbőgő európa bajnok előadásában. Őket követte 

a várárokban az Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző műsora, majd egy 

vadászkutyás bemutató, agarászokkal és vérebesekkel, vadászjelenetes lovasíjászat, majd 

solymászbemutató. A röptetés után újra egy kis hagyományőrzés majd az Agyagbanda 

zenekar szórakoztatásában - az egész napos sátrak közti zenélést követően - egy táncház 

következett. 

 

Az est programjai között, a vár szervezésében, rendezésében a Lovagi Tornák terén 

könnyűzenei kínálat is szerepelt, így a nap zárásaként Jubileumi Demjén koncert 

szórakoztatta a kilátogatókat.  

 

Azonban a programok az elmondottakkal korántsem voltak teljesek, hiszen a vadásznap 

kísérőprogramjai egész nap zajlottak. A vadásztársasági sátrak között-mellett szabadtéri 

trófeakiállítás várta az érdeklődőket. A Kulturális bizottság munkásságát dicsérve, 

vadászati kulturális kiállítást is megtekinthettek az látogatók, emellett a Diana 

Vadászhölgy Klub jóvoltából gyermek képzőművészeti foglalkozás és a Mályi 

Madármentő Állomás jóvoltából madársimogató is gondoskodott a gyermekek 

időtöltéséről. Vadászvásárosok is szép számban képviseltették magukat, számos 

vadászati cikket, portékát árusítva, sőt a terepjárók szerelmesei jónéhány átalakított és 

különféle kiegészítőkkel felszerelt Land Rover típusú autót csodálhattak meg. 

 

Reméljük vadászok és nemvadászok, hivatásosok vagy éppen szimpatizánsok, 

gyermekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a szép, koranyári napon, 

amelynek szervezéséért, rendezéséért ezúton is köszönjük a támogatók, közreműködők 

lelkes segítségét, önzetlen munkáját! 

 

* * * 

 

A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és 

védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet 

aktivitást sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével. A megyei 

vadásznap mellett a megye több kistérségében jó néhány vadásznap került 

megszervezésre, az ott élő vadászok és vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát 

dicsérve. 

 

* Jubileumot ünnepelt a putnok térségi vadásztársadalom, hiszen 10. alkalommal került 

megrendezésre a Gömör Expo társrendezvényeként a Nemzetközi Gömöri vadásznap. 

A hagyományokhoz híven a szombati rendezvény mellett természetesen nem maradhatott 

el a péntektől vasárnapig, három napon keresztül nyitva tartó vadászati és trófeakiállítás 

sem, mely ásványkiállítással, valamint hüllőkiállítással is kiegészült. 

 

A vadásznapi program a Bükki Kürtösök üdvözlő szignáljával vette kezdetét, amely alatt, 

állva tisztelegtek a megjelentek a vadászok zászlaja és a terítéken fekvő őzbak előtt. 

Ezután Hubertus Ökumenikus istentisztelet, majd az ünnepélyes köszöntők, üdvözlések 

következtek.  

Az ünnepi beszédekben többen külön kihangsúlyozták, ahogyan a vad, úgy a vadászok 

barátsága sem ismeri az országok határait. Szépen példázza ezt a találkozó is, amelynek 

immáron hagyományai vannak, és szépen példázza az egyre erősödő kapcsolat is a 

szlovák és a magyar vadászok között.  
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A nemzetközi vadásznap mindezeken túl alkalmat adott arra is, hogy jutalmakat, 

kitüntetéseket adjanak át a vadgazdálkodás, természetvédelem terén elért vadászok 

munkájának elismeréseként.  

A délutáni műsorok során a színpadon Peter Sramek műsorát és Nótár Mary 

szereplésével egy nagy gömöri lagzit hallhattak, láthattak a vendégek.  

Emellett a sportpályán fogathajtó verseny és vadászkutya bemutató zajlott, miközben a 

bográcsoknál szorgoskodó szakácsok már a vadételfőző verseny eredményhirdetésére 

vártak, mely a nap záróeseménye volt. 

 

S hogy valamennyi étek jól sikerült, annak bizonysága volt, hogy a délutáni órákban már 

bizony kóstoló sem maradt egyikből sem. Maradt viszont „záróráig” a jó kedv, a 

vidámság, a szlovák-magyar vadászok közös nótázása, mely remélhetően jövőre is 

szerepel majd a nemzetközi vadásznap programjában. 

 

* Időben a következő rendezvény május 21-én zajlott a megye egy másik szegletében, 

Fűzérradványon.  

 

Fűzérradvány új nevén rendezte meg a helyiek és a térség vadászai által várt 

hagyományos eseményét, a VII. Vadételfőző Fesztivált és Vadásznapot. 

Az ünnepélyes megnyitó elején a Borsodi Dianák, - a Bükki vadászkürtösök szignáljára - 

a Mikóháza és Környéke FTK. területén elejtett saroglyára helyezett őzbak ravatalával 

vonultak be. Ezt követően a vadászokat, a Szlovákiából, Szerbiából, Romániából is 

idelátogató vendégeket és mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, 

elsőként Pandák Pál Füzérradvány polgármestere, majd Paszternák István 

létesítményvezető köszöntötte.  

 

A megnyitó után kezdetét vették a különbféle bemutatók, programok, valamint a 

vadételfőző verseny résztvevőinek a regisztrálása, mely 21 főzőcsapatot tett ki. A nap 

folyamán az érdeklődők többek között megtekinthették, a Károlyi kastély csavaros 

termében Monostori László dioráma kiállítását, a szabadban Molnár Renátó szarvasbőgő 

Európa bajnok előadását valamint Dávid Gábor, a Magyar fakitermelő válogatott 

tagjának bemutatóját. Ezen felül vadászvásárosok és magyar kézműves termékek vására 

is várta az idelátogató vendégeket. A számtalan program mellett az emődi Tehéntánc 

zenekar szórakoztatta az eseményre kilátogatókat, melynek köszönhetően az egész napos 

jó hangulatban zajló eseményről, mindenki elégedetten és élményekkel gazdagon 

térhetett haza. 

 

* Tokaj-Hegyalja és a Zempléni térség legnagyobb gasztronómiai rendezvénye két 

napon, 2016. június 17-én és 18-án várta a gasztronómia és az igényes kulturális 

programok kedvelőit Széphalmon - Sátoraljaújhely társtelepülésén.  

 

A szombati főzőverseny előestéjén Sátoraljaújhely sétáló utcáján felvonulással indult 

útjára az eseménysorozat, melyet R. Kárpáti Péter, Gyebnár Csekka és Várkonyi András 

vidám hangulatú műsora követett a Rendezvénytéri színpadon. A Latabár Moziban a 

„Tüskevár” című mozifilmet tekinthették meg az érdeklődők, majd a No Techno Country 

Band zenekar koncertje zárta a napot.  

 

Szombaton kiváló hangulatban töltötték meg a széphalmi Kossuth-kertet a XIV. 

Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny és Térségi Vadásznap résztvevői: 

főzőcsapatok, kézművesek, vásárosok, és nem utolsó sorban több ezer érdeklődő a nap 

során. Aki kilátogatott a rendezvényre, az biztosan talált kedvére való programot a 
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gazdag kínálatban. A rendezvény megnyitóját a Garagulya Gólyalábas Kompánia 

hívogatója előzte meg. A rendezvényt Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város 

polgármestere, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, és Dr. Bárándy Péter 

ügyvéd, az OMVK Etikai Bizottságának elnöke nyitotta meg.  

Ezután került lebonyolításra a népszerű, immár ötödik alkalommal megrendezésre került 

Favágó Verseny, ahol vidám hangulatban mérték össze tudásukat a fanyüvő hölgyek és 

urak.  

 

Ebédidőben Bognár Gyula harmonikás szolgáltatta a zenét, majd a Garagulya Gólyalábas 

Kompánia vidám vásári komédiáin derültek jókat kicsik és nagyok. A színpadon 

Domokos László vezetésével – aki egyébként a főzőversenyben is megmérette magát - 

TV sztárok adtak műsort „Retroperett” címmel. Őket a Dupla Kávé zenekar, majd Nádas 

György műsora követte. Az ismert színész, humorista szenvedélyes amatőr szakácsként a 

Mátyás Rudolf Oscar-díjas mesterszakács vezette zsűri munkáját is segítette. Műsora után 

elérkezett az izgalommal várt eredményhirdetés ideje: a legjobb pálinkák, vad- és 

halételek megkapták méltó jutalmukat. A színpadon fellépett még az igényes élő zenét 

játszó Karmapirin zenekar. Ezután Gasztonyi Dániel vadászmadár bemutatója 

következett, sokakat elbűvölve madaraival. A tombolasorsolást követően Singh Viki 

sztárfellépő varázsolta el hangjával a nagyérdeműt, majd retro diszkó zárta a napot.  

 

A kiegészítő programok között fő látványosság volt a „Vadászok utcája”, ahol 

trófeakiállítás várta az érdeklődőket. Megrendezésre került a „2016 Célzóvize” 

pálinkaverseny, volt vadászati témájú képzőművészeti kiállítás, vadászgörény simogató, 

íjászat, póni lovaglás, játszóház. Aki ellátogatott a rendezvényre, az nem maradt éhesen, 

az „Ízek udvarában” megkóstolhatta a főzőversenyen készült gasztronómiai 

remekműveket. A nap háziasszonya a ClassFM rádió népszerű bemondónője, Vágó Piros 

volt, aki már második alkalommal érezte magát remekül a rendezvényen.  

 

A főszervező Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ számos támogatójának 

és együttműködő partnerének köszönhetően olyan rendezvényt szervezett, ahol az 

érdeklődők és résztvevők számára minden feltétel adott volt a felhőtlen kikapcsolódásra.  

 

* Augusztus 13-án immáron hetedik alkalommal került megrendezésre az Északerdő Zrt. 

Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a VII. Zempléni Családi lövésznap, sport és 

hivatásos vadászoknak, erdészeknek, valamint először a profi lövők részére is.  

 

A 10 órakor kezdődődő megnyitó után Buday Péter ismertette a lövészet menetét, majd 

kezdődhetett először a gyakorlás, utána pedig a megmérettetés a különböző 

versenyszámok tekintetében. A programok között elmaradhatatlan volt a gyermek 

légpuskás lövészet is 10 év alatti és feletti kategóriában, Czibere Lajos barátunk, 

törzsvendég vezetésében. 

 

Sajnos az időpont kiválasztása nem volt túl szerencsés, mert a környező falvakban több 

helyen is falunapi rendezvény zajlott, ami nagymértékben megosztotta a résztvevőket, így 

mindössze 34 regisztrált lövő jelent meg e jeles napon.  Akik viszont kilátogattak 

kellemesen tölthették idejüket, a puskacső mögött vagy az üst körül, ahol Müller Attila 

szakács finom halászlével tisztelte meg a vendégeinket. 

 

* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen zajlott az VI. Regionális favágó verseny és 

vadásznap 

     

https://hu.wiktionary.org/wiki/34
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A vadászkürtösök szignálját követően, a meghitt alaphangulatot Hubertus - ökumenikus 

istentisztelet indította, és a rendezvény folytatásaként a Megyei vadászok zászlajának 

bevonulását, három terítékre helyezett őzbak kísérte saroglyán. 

A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének megnyitója után, Tállai András 

Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese méltatta az erdőt, a fát és a 

természetszerető embereket. Ezt követően Gémesi József, az Andreas Stihl Kft. 

munkatársa folytatta a résztvevők köszöntését, majd Kriston Nándor, a B.-A.-Z. megyei 

Vadászkamara elnöke emelte ki a rendezvény fontosságát és megnyitotta a rendezvényt.  

A megnyitót követően került sor a kitüntetések átadására, ahol országos, és megyei 

kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemesnek ítélt vadásztársak. A vadászati 

elismerések mellett itt került kihirdetésre a négyfordulós megyei koronglövő verseny 

összesített végeredménye is egyéni és csapatversenyben.  

Sor került az új vadászok eskütételére is, amikor is Kriston Nándor, a hagyományok 

szerinti szertartáson avatta őket vadásszá. A favágó csapatversenyen több fordulóban 

kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás 

versenyszámokban mérhették össze tudásukat, ahol is a favágóknak nemcsak a 

motorfűrész és a balta súlyával, hanem a 30 fokos hőmérsékletben, verőfényes 

napsütésben, kellemesnek nem nevezhető védőfelszerelések viselésével is meg kellett 

birkózniuk. A feladatot mind a 14 elindult csapat becsülettel és legjobb tudása szerint 

teljesítette, és az időeredmények alapján kialakult a végleges eredmény.  

Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen nevezett 14 

vadászatra jogosult, az Északerdő ZRt, az Egererdő ZRt, a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság és 9 nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 30 bográcsban és 

szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból és/vagy erdőn 

készült ételek. 

 

A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor kavalkádja Stihl gépbemutató, 

TimberSports bemutató, Rönkátvágó verseny, Aprítékoló gépbemutató, Zsérci Summás 

Énekegyüttes, Zsérci Meszes Néptáncegyüttes szórakoztatta az ide érkezőket. A 

rendezvény részeként egésznap Vadász-vásárosok kínálták termékeiket és a kiállított 

Toyota terepjáró autókat is élőben szemlélhették meg az érdeklődők.  

 

A nap kezdetén egy óriási méretű rönkből Kiss István faszobrász láncfűrész használatával 

kezdte el egy, nevezetesen Tas vezért megformáló monumentális faszobor elkészítését, 

ami kora délutánra el is készült a helyszínen, mindenki nagy-nagy örömére. Az évek alatt 

Bükkzsércen elkészült vezéreinket ábrázoló óriás faszobrok csoportja kiállításra került a 

településen. Az este folyamán pedig sztárvendégként a Honeybeast együttes koncertje 

pörgette fel a hangulatot az ezt követő hajnalig tartó utcabálhoz.   

 

* * * 

 

A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került 

megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász 

verseny. A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és 

baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt. 

A négyfordulós verseny megyénk négy helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán 

Pálházán (Koplaló), Szerencsen és Hercegkúton. Minden helyszínen nagy érdeklődés 

mellett színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért 

köszönet mind a három lőtér vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy 

megyénkben is nagy az érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a 

lő készség fejlesztésének lehetősége iránt. 
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* * * 

 

Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos 

megyei vadászbál, melyre tavaly február 6-án került sor a miskolctapolcai Park 

Hotelben.  

A megnyitó előtt – melyen Kriston Nándor és Dr. Székely László elnökurak köszöntötték 

a résztvevőket - a vadászhimnuszt hallgathatták meg, majd ezt követően, még a vacsora 

előtt a Bükki Kürtösök szórakoztatták a vendégeket. 

A minden igényt kielégítő, fenséges svédasztalos vacsorakínálatot követően Badár 

Sándor az utánozhatatlan karakterű humorista, számtalan film szereplője alapozta meg a 

jó hangulatot az est további részére, melyet a későbbiekben Fazekas Sándor miniszter úr 

is megtisztelt jelenlétével. 

Természetesen az éjfél utáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény és számos 

vadkilövés talált gazdára. A Nimród módon elkészített töltöttkáposzta elfogyasztása után 

éjfélig tartó tánc és mulatság következett. 

 

* * * 

 

A vadászati közélet szerves részévé az Ifjúsági programokat is, melynek elhivatott 

gazdái és szervezői a Kulturális Bizottság tagozatának tagjai. Megyei szervezeteink közös 

elhatározása, hogy különféle események, táborok szervezésével és támogatásával a 

természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára rendszeres 

programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően több helyszínen és időpontban is 

zajlottak a változatos ifjúsági programok. 

 

* III. Baskói Vadásztábor 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Baskói Vadásztábor, a Dél-Zemplén 

szívében fekvő csendes, kis zsákfaluban. A környezet gazdag élővilágával, változatos 

domborzatával ideális helyszíne ennek az intenzív programsorozatnak.  

A táborozó gyerekek között sokan voltak, akik már harmadik alkalommal vettek részt a 

táborban, ezzel családias légkört teremtve az újonnan érkezők részére is, akik már az első 

napokban felszabadultan élvezhették a nyári szünet e különleges, vadászattal átitatott 

hetét.  

A felkészült előadók gondoskodtak a gyerekek tudásszomjának kielégítéséről. Nagy 

érdeklődés kísérte a vérebes utánkeresést, terepjárós túrával összekötött erdészeti 

előadást, lőtérlátogatást, íjászversenyt, és az azt követő előadásokat a ragadozó 

madarakról és solymászatról, térképészetről, elsősegélynyújtásról, nagy vadjainkról és a 

vadászetikáról.  

A hét folyamán más értékes elemek is színesítették a programot, mint a Diana 

Vadászhölgy Klub szervezésében létrejött játékos erdei vetélkedő, továbbá 

sportfoglalkozások, számháború, horgászat, madáretető készítés, alkonyati vadles, a 

Vizsolyi Biblia megtekintése, gombázás és az airsoft fegyverek kipróbálása.  

A gyermekek csapatokban tevékenykedtek a foglalkozások folyamán, és az így született 

eredményeket ajándékokkal jutalmaztuk.  

Úgy gondoljuk remek, élményekben gazdag hetet adhattunk a gyermekeknek, akiket 

meleg szívvel várunk vissza jövőre is, új és tartalmas programokkal.  

 

* Szarvasbőgő hétvége 

Szeptember hónapban, Répáshután a Bükk- hegységben várta a gyerekeket egy pár napos 

hétvége. A táborhely és környéke igazi vadászparadicsom, melytől jobbat egy ilyen 

rendezvény nem kívánhat magának. Mindezek mellett felbecsülhetetlen az a támogatás, 
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amit elsősorban Erdős Tamás polgármester Úrnak, az ÉSZAKERDŐ ZRT-nek és a Bükki 

Nemzeti Parknak köszönhetünk. 

 

Az ifjoncok a foglalkozások, programok során számtalan érdekes tevékenységet 

kipróbáltak, trófeát bíráltak, állathangokat utánoztak, kürtöltek, kirándultak, hajnali és 

esti leseken vettek részt, terítéket készítettek. A napi program szerinti foglalkozások 

mellett sokszor az élet maga írta meg a tábor programját. 

 

A pénteki nap folyamán, mivel a suliból természetesen senki nem hiányozhat „csak” egy 

esti leselkedésre futotta az időből. Az esti elmaradhatatlan tűz körüli beszélgetésnél 

Makár Pétert köszönthették köreikben. Érdekes előadásában, ami inkább egy interaktív 

beszélgetés volt sok mindent megtudhattak a táborhelyet körülölelő területről. 

Természetesen, mint mostanában más megszokottnak mondható, a legnagyobb 

érdeklődést a bükki farkasok elterjedése kapta. A gyerekek közösen megszavazták, hogy 

következő közös hétvégénk egy „Farkas üvöltés hallgató” hétvége legyen 2017 

januárjába. 

 

Szombaton a Kisgyőri VT két tagjának, Borbély Istvánnak és Borbély Gábornak 

köszönhetően minden Ifjú Nimród nekilátott a saját bőgőkürtjének elkészítéséhez, 

szürkemarha szarvból. Ez az esti leselkedésig kitöltötte idejüket. 

 

Vasárnap délelőtt a Répáshuta mellett található ősember lakta barlanghoz túráztak, ahol a 

kísérő Regős József volt. Rengeteg érdelességet tudhattak meg egészen a Bükk hegység 

kialakulásától az ősemberek ideéig, az ebben az időszakban élt állatokról, az ősemberek 

vadászati szokásairól, életmódjukról. A résztvevő gyerekek olyan tudásanyaggal lettek 

gazdagabbak, melyeket könyvekben nem olvashatnak, csak egy szenvedélyes 

archeológus élménybeszámolójából tudhatnak meg.  

Tisztelet és köszönet azoknak az embereknek, akik munkájukkal és tudásukkal 

hozzájárulnak a fiatalok "vadásszá válásában"! 

 

* * * 

* Kisvasúttal a vadászati kultúráért! 

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) hazánk egyik legnépszerűbb erdei kisvasútja, 

melyre évente mintegy 220 ezer utas vált menetjegyet. A tavalyi évben egy több elemből 

álló elképzelést valósított meg a LÁEV, melynek keretében négy alkalommal szerveztek 

vadászati tematikus vonatozásokat. Ezek a „Szalonka Varázs Expressz”, „Kittenberger 

Kálmán Különvonat” és a „Lutra Expressz” nevet kapták, míg a legutolsót 

„Őzbakcserkelés a Hegyközben” címmel illették.  

 

A szervezők – köztük a kulturális bizottságunk tagjai - a kisvasutas élmények mellé 

szakmai és természetismereti programokat is biztosítottak, melynek során a résztvevők 

előadásokat hallhattak az utánkeresésről, a hagyományos vadászati módokról, illetőleg a 

vadászati kultúráról és etikáról is. A rendezvényeknek minden esetben részét képezte a 

Bükki Kürtösök vadászkürtös előadása és vadétel-kóstoló, valamint vadhúsból elkészített 

ebéd is.  

 

Az eseményeknek fontos és maradandó eleme volt továbbá az a két, tematikus vadászati 

vasúti kocsi, amely belső kialakításában a vadászházak hangulatát idézi. Ezekben 

trófeákat, fafaragásokat és különféle ismeretterjesztő táblákat helyeztek el. A tablókon 

keresztül az utasok ízelítőt kaphatnak a hazai apró- és nagyvadfajok életéből, de a 

vadászatetika alapelvei mellett ezek részletesen szólnak például a „vadásznyelv” 

sajátosságairól is. A vadászkocsik menetrend szerinti forgalomban is közlekednek, az 
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első, igazán stílszerű útjukat szeptember 24-én, a hagyományos szarvasbőgés-hallgató 

vonatozás keretében tették meg a mahócai szárnyvonalon.  

 

* * * 

 

* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara, az Észak-magyarországi 

Vadászszövetséggel közösen október hónapban, - a szervezetek támogatásával, de főként 

a résztvevők finanszírozásában - szakmai tanulmányutat szervezett. A – részben 

önköltséges - kiránduláson a két szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek 

részt. 

      

A kiránduláson 29 fő vett részt, akik a buszon, a jó hangulatnak köszönhetően észre sem 

vették az idő múlását, így vidáman és jókedvűen érkeztek meg a déli órákban a Nógrád 

megyei Bárnára, a Bárna-Vad Kft-hez, ahol a házigazda Csörgő Dániel és neje, Csörgőné 

Halasi Erzsébet fogadta szívélyesen a borsodi delegációt. 

A szálláshelyek elfoglalását, majd a Kft, mint vadaskertet üzemeltető cég bemutatkozóját 

követően került sor az igen tartalmas ebéd elfogyasztására, majd ezt követően az 

Utánkeresők Baráti Körének szakmai előadására. Külön öröm volt, hogy a nagyszerű és 

kivétel nélkül mindenki számára igen érdekfeszítő tájékoztatót, élménybeszámolókkal, 

fotókkal és videókkal színesített programot Szabon Gábor és Kosztra Csaba, mint Borsod 

megyei vérebesek vezényelték le. 

 

Az előadást követően ki terepes autóval, ki gyalogosan a vadaskertben tekinthette meg a 

különféle vadászati, vadgazdálkodási berendezéseket, illetve a vadállományt is. Többen 

voltak olyan szerencsések, akik betelepített Dávid szarvasokkal is találkozhattak a 

területbejárás során. 

 

Másnap reggel a kis csapat meglátogatta a gyönyörűen felújított, hatvani Grassalkovich-

kastélyt, mely 2014 óta ad otthont a Magyar Vadászati Múzeumnak, mely egyedülálló, 

modern, látogató- és gyerekbarát kiállításaival, a kastélyparkban létesített 

élményelemekkel igazi élményközponttá varázsolja a város közepén álló létesítményt.  

 

A tárlatvezetéssel megtekintett kiállítóhelyiségek után, mintegy levezetésként még egy 

előadás is várta a tanulmányút résztvevőit. Wallendums Péter a Magyar Vadászlap felelős 

vezető-szerkesztője igen részletesen és kivételesen szólt életútjáról, pályájáról, vadászati 

élményeiről, aminek köszönhetően a sűrű programok miatt ekkor már megfáradt csapat 

mégis teljes figyelemmel kísérte a beszédet és fotókkal tarkított bemutatót.  

A késői ebéd elfogyasztását követően hasznos ismeretekkel és információkkal, 

tapasztalatszerzéssel indult haza a Borsod megyei vadászok csapata, azzal, hogy 

megosszák élményeiket az otthonmaradt vadásztársaikkal. 

 

* * * 
 

Az Északerdő Zrt. a tavalyi évben VIII. Trófeamustráját a Jósva-Tornai Erdészeti 

Igazgatóság Szelcepusztai Turistaház környezetében tartotta, az általa működtetett 

vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák 

trófeáiból. A bemutatón vadászati szervezeteink delegációja is részt vett. 

Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház közeli füves részen voltak elhelyezve a 

bírálati lapok bemutatásával egyidejűleg. 

Külön kiemelendő, hogy több vadászatra jogosult is részt vett a bemutatón, olyan 

formában, hogy kiállította a területén elejtett idei gímszarvas bikák trófeáit. 
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* * * 

 

Október 29-én a Sárospataki Kossuth Vadásztársasággal közösen jótékonysági apróvad 

vadászatot szerveztünk. 

A vadászat során – miként az elmúlt évben is – a legfőbb törekvés nem a minél nagyobb 

teríték elérése, hanem egy nemes cél, a Megyei Kórház Gyermekegészségügyi 

Központjának, támogatása, eszközkészletének bővítése volt. Ezen célkitűzés annál is 

inkább fontos, hiszen az osztály a megye és Miskolc város közel 150 ezer gyermeklakosa 

számára biztosít fekvőbetegellátási hátteret. Évi betegforgalma 11-13 ezer közötti fekvő-, 

valamint 220-250 ezer közötti járóbeteg gyermek. 

 

A jótékonykodni kívánó vadászok önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a 

részvételért. Az így befolyt összegből – a szervezési díjak levonását követően – valamint 

a kamarai költségvetésben erre elkülönített összeggel együttesen 500e Ft-os támogatás 

került átadásra december 21-én a gyermekközpont számára. 

 

A vadászat reggelén a vadászkürt szignálját követően Tóth Á. Dénes a megyei 

Vadászkamara titkára, megyei fővadász, majd Géczi Ferenc a vadásztársaság elnöke, és 

Novák József vadászmester köszöntötte a résztvevőket és tartott tájékoztatót a nap során 

követendőkről. 

Az eligazítás, majd a vadászati naplóba történő regisztráció után a vadászat helyszínéül a 

Rózsás település környezete szolgált, ahol szép időben, nagyon jó baráti hangulatban 

zajlott a példásan megszervezett vadásznap, ahol kivétel nélkül mindenki szép 

vadászélményeket tudott szerezni. 

 

A vadászat végeztével a vad számára nyújtott tiszteletadás következett, amikor kürtszó 

kíséretében, levett kalapban adták meg a terítéken fekvő fácánoknak a végtisztességet. A 

teríték mellett Kriston Nándor, a megyei Vadászkamara elnöke méltatta a 

kezdeményezést valamint szervezést, gratulált az elejtőknek, és köszönetét fejezte ki a 

résztvevőknek a balesetmentes, fegyelmezett vadászatért és természetesen a beteg 

gyermekek megsegítésében nyújtott támogatásukért. 

Az értékelőt követően a vadásztársaság vezetése is megköszönte a hajtók, kutyások 

munkáját, majd kiosztotta a résztvevők számára az őket megillető kompetenciát, 

vadászrészt.  

 

Úgy véljük, hogy a megyei kamara - a jelenlévő média és sajtó képviselőinek 

segítségével - a nemvadászó társadalom számára is be tudta mutatni azt, hogy a vadászat 

nem pusztán a vad elejtéséről szól, hanem barátok közös időtöltéséről, embertársainkról 

való törődésről, valamint a közös és nemes célok megvalósításáról is. Mindennek egy 

igen jeles eseménye volt ez a jótékonysági céllal egybekötött apróvad társasvadászat. 

Köszönjük mindehhez a nagy segítséget és támogatást! 

 

* * * 

 

A tavalyi évben, immáron harmadik alkalommal szerveztek természetfestő tábort 

(Szabó György koordinálásában) a festői szépségű Arlói tó partján. A tábor művészeti 

vezetését Csiszár József CIC különdíjas és Aranyecset díjas festőművész, Seres József 

Nimród díjas és Kalas András szintén neves vadfestő vállalta el.  

A résztvevő művészek 3-5 képet készítettek a kép munkaigényének függvényében.  A jó 

hangulatban, vidámságban és sok munkával eltöltött napokat egy záró kiállítással fejezték 

be a résztvevők, ahol egy festményt adományoztak a megyei vadászszervezetek részére. 
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* * * 

 

Szervezetünk támogatásával, de a Vadászszövetség szervezésében a nyár folyamán 

vadászkürtös tanfolyamra is sor került 8 fő részvételével. A foglalkozások egy héten 

két alkalommal voltak, összesen 4 héten keresztül. A tanfolyamon résztvevők számára az 

előadásokat Szekeres Tamás trombita szakos tanár és Bótáné Batta Olga a 

Hagyományőrző és Kulturális Szakbizottság elnöke tartotta. A tanfolyam részét képezte 

az egységes szakmai és etikai elvek összefoglalása, valamint összefogása azon 

csapatoknak, illetőleg magánszemélyeknek, sport- és hivatásos vadászoknak, akik 

elhivatottságot éreznek e nemes hagyomány megóvására és továbbadására.  

 

A tanfolyam zárásakor - hagyományteremtő szándékkal - meghívást kaptak a megye 

kürtösei is, akik szép számmal képviseltették magukat. Közösen megállapodtak, hogy 

évente egyszer egy szakmai napot szerveznek a megyében, lehetőséget teremtve 

tapasztalatcserére, együtt kürtölésre. Ezen találkozó is bizonyította, hogy a közös cél 

összehozza az embereket, barátságok születnek, és együtt sokkal érdemesebb egy nemes 

célért - a vadászati hagyományok ápolásáért - küzdeni. 

 

 

Hasonlóképpen, mint a sportlövészetnél itt is abban bízunk, hogy a lelkes jelentkezők 

mindegyike aktívan részt fog venni a megyei kürtös életben, valamint a kürtölés 

alapjainak elsajátítását követően akár egy-egy teríték mellett vagy bármilyen vadászati 

rendezvényen kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.  

 

Ennek elősegítése érdekében a borsodivadasz honlapunk, „vadászatot segítő 

szolgáltatásai” menüpontja alatt egy vadászkürtös adatbázist hoztunk létre, melynek 

legfőbb célja az, hogy megismertessük a vadásztársadalommal azon személyeket és 

csapatokat, akik fellépéseket vállalnak különféle rendezvényeken.  

Fontosnak tartjuk a vadászati kultúra és hagyományok ápolását, a vadászat megítélésének 

javítását a zenén keresztül,  a vadászkürt széleskörű megismertetését, valamint egységes 

etikai elvek kialakítását és gyakorlati alkalmazását. 
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2017 
 

 

II. 2017. évi feladatok, célkitűzések 

 

A Vadászati és a Vadászkamarai törvény módosítása, jelentős, mindenképpen pozitív 

változásokat hozott az Országos Magyar Vadászkamara számára, melyek 

meghatározzák a területi szervezetek, és közvetve a vadgazdálkodók jövőbeni működését 

is.  

 

Az utóbbi jogszabály változásának köszönhetően – mint ahogyan már a 2016-os részben 

is említettük - visszaállt a kötelező vadászkamarai tagság a sportvadászok számára is, 

ami lehetőséget biztosít az etikus magatartás megerősítésére. Emellett a jogszabályok 

szerint 2017. március 1-jétől az OMVK feladatai közé tartozik a külföldi vadászok 

engedélyeinek kiadása, illetve az ebből és – 2017. január 1-jétől – a vadászjegyekből 

befolyó összegek 100%-a is az érdekképviseletnél marad.  

 

Ez stabil pénzügyi alapot biztosít a korábbinál is hatékonyabb munkához, melyhez az 

országos küldöttgyűlés április 20-ai ülésén el is fogadta azon előterjesztéseket, amelyek 

radikális változásokat hoznak a szervezet munkájában és működésében.  

 

Ezeket a változásokat, a következő év feladatait az elmúlt időszak eredményeire alapozva 

lehet és kell meghatározni. Mindenképpen folytatni kell azt az tevékeny, közös 

tevékenységet, ami egy dinamikus, sokszínű, továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati 

közéletet biztosít a különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák és egyéb 

fontos rendezvények megteremtésével.  

 

Természetesen mindezekhez hozzá kívánjuk tenni a küldöttgyűlésünk, vezetőségünk és 

bizottságaink ötleteit, javaslatait és elképzeléseit, hogy továbbra is mindenki számára egy 

szolgáltató és elismerést kiváltó kamarai szervezetet tudjunk fenntartani.  

 

Ez alapján az alábbi célkitűzéseink és terveink szerepelnek az idei esztendő elképzelései 

között. 

 

 

S z e r v e z e t i  é l e t  

 

Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is a jogszabályi előírások maradéktalan betartása 

mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.  

 

Fontos kitűzés, hogy a szervezeti élet érdemibb kommunikációval párosuljon. Ennek 

megfelelően nyomatékkal hívjuk fel bizottságaink és szakbizottságunk figyelmét, hogy 

nagyobb aktivitással, témákkal legyenek kezdeményezőbbek, és hatékonyan vállaljanak 

részt a vezetőség és apparátus munkájában, elképzeléseiket maradéktalanul valósítják 

meg. 

 

A vezetőség munkaterve és feladatai között a hivatásos- és sportvadászok helyzetének, 

képviseletének, valamint az ifjúság, a fiatalok helyzetbe hozásának és a vadászati kultúra, 

a vadászati etika és etikett kiszélesítésének még nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Szükség 

van minél több fiatal szakember közéletbe történő bevonására, egyes feladatok átadása 

révén. 

http://omvk.hu/hirek/megszavazta-a-vadaszkamarai-torveny-modositast-az-orszaggyules.html
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K ö z f e l a d a t o k  

 

* A vadászjegyek érvényesítésének kampányfeladata január-február hónapban 

zökkenőmentesen lezajlott. A vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a 

Vadászévkönyvet. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen 

időpontig 4176 személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét. 

 

* Állami Vadászvizsgát már 7 alkalommal tartottunk.  

A vizsgákra 103 fő jelentkezett. A megjelent 90 fő vadászjelölt közül 53 fő tett sikeres 

vizsgát. Azon személyeknek, akiknek ezen alkalmakkor nem sikerült bizonyítványt 

szerezni, természetesen pótvizsgákat is szerveztünk, szervezünk. 

 

* Az országos küldöttgyűlésen elfogadottaknak megfelelően ősztől megkezdi működését 

a Vadgazdálkodási Alap és megvalósulhat a megyei Területi Szervezetek feladatarányos 

finanszírozása.  

 

A vadgazdálkodási alap már korábban is, - 8-10 évvel ezelőtt - működött az agrártárca 

égisze alatt, amely most újra létrehozásra kerül a vadászkamara kezelésében. Az alapba 

2017-ben 200-250 millió, míg a vadászjegy FM által tervezett 10-ről 20eFt-ra történő 

emelésével 2018-tól évente 600-650 millió forint kerülhet.  

 

A jóváhagyás szerint az országos Elnökség által minden évben meghatározott célokra, a 

jogosultak a saját megyéjükben, az OMVK Területi Szervezetéhez adnák be a 

pályázataikat, és az elbírálás is helyben történne, majd a megyei vezetőség 

jóváhagyásával kerülne a központba. Az Országos Vadgazdálkodási Bizottság ellenőrizné 

a formai követelmények meglétét, illetve ha a beérkezett pályázatokban igényelt összegek 

meghaladnák a rendelkezésre álló keretet, rangsorolná azokat.  

 

A pályázati rendszer szigorú kontrollmechanizmust, jelentős külső-, terepi munkát is 

tartalmaz, amelyet a gyakorlatban a megyei apparátusok működtetnének, és csak a 

pályázatban vállalt feladatok nem teljesülése esetén kerülne az ügy a Felügyelő 

Bizottsághoz, majd az Országos Elnökséghez. A céltól eltérő forrásfelhasználást az alap 

működését rögzítő szabályzatban foglaltak szerint kellene szankcionálni.  

A tervek szerint a rendszer szeptember végére véglegesülhet, így október-december 

között a megyékhez beérkezhetnének az első pályázati anyagok.  

 

* Évek óta visszatérő téma a megyei Területi Szervezetek feladatarányos finanszírozási 

rendszerének bevezetése is, amely a megyék működése és gazdálkodása közötti kirívó 

egyenlőtlenségeket hivatott kiigazítani. A megyéknél maradó bevételek hatására 

biztosított lenne a korábbinál nagyobb, önálló költségvetés, amely fedezné a működést, 

beleértve a fentebb is említett megnövekedett feladatokhoz kötődő többletköltségeket és 

az eddig is megszervezett programokat, rendezvényeket. Mindez 2017-ben az alábbiak 

szerint valósulna meg: 

- A tagdíjból származó bevételek az eddigi gyakorlatnak megfelelően történnének az 

országos küldöttgyűlés korábbi határozatai alapján. Ebből sem többletbevételünk, sem 

többletkiadásunk nem származna. 

- A vadászjegyből származó bevételből, mely jelenleg 10eFt, 70%-a maradna 

megyénkben. Ez személyenként 2e Ft-tal több, mint az előző években volt. 

- A vadászati engedélyekből származó bevételből (havi engedély 10eFt, éves 100eFt) 

30% marad a területi szervezeteknél.  
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Úgy véljük, hogy mind a vadgazdálkodási alap, mind a feladatarányos finanszírozási 

rendszer kialakítása, illetőleg az átengedett, megnövekedett pluszbevételek 

előreláthatólag pozitív változásokat eredményeznek szervezetünk életében.  

 

Ettől függetlenül azonban még sok a bizonytalan tényező, nem ismertek pontosan az 

ezzel járó többletfeladatok, így a költségvetésben is ekként kalkuláltunk, és egy 

szabadfelhasználású keretösszeget különítettünk el. 

 

Mindamellett azonban azt is jelezni szeretnénk, hogy a különféle programokra, 

eseményekre magasabb összegeket, tervszámokat irányoztunk elő az alábbiaknak 

megfelelően. 

 

* Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenységet 

folytatunk.  

A vadászati közélet kiemelkedő eseményei:  

- vadásznapok, vadászati kiállítások szervezése, különféle kiadványok kiadása, 

emlékhelyek felkutatása, támogatása, kitüntetések adományozása és a Vadászklub 

működésének további segítése, koordinálása.  

 

* A vadászat és a vadgazdálkodás színvonalának fontos eleme a vadászok szakmai 

továbbképzése. Ebbe a körbe tartozó feladatunk a különféle szakmai konferenciák, 

tanulmányutak és képzések megszervezése is, amelyekre folyamatosan nagy figyelmet 

szentelünk. Az év során ezeket az éppen aktuális témában és időben kívánjuk megtartani.  

 

* Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést 

tartani. Az eseményeket az aktualitás függvényében és témájában szerveznénk meg. 

 

* Továbbra is fontos hivatásunknak tekintjük a jövő nemzedékének, a gyerekeknek 

természet közeli, vadászias nevelését. Ennek elősegítése érdekében a terveink között 

szerepel hasonlóképpen az elmúlt évekhez az idén is a táboroztatás, hétvégi- valamint az 

iskolai programokba való becsatlakozás. 

 

* Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést is 

megszervezünk. 

 

* Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző tevékenységünk részeként négy havonta, a 

szövetséggel közösen továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet 

a megye valamennyi vadászához továbbra is díjmentesen juttatunk el.  
 

Ezen kiadványunk mellett idén, egy régóta tervezett Balesetvédelmi kézikönyvet, 

mintegy kis útmutatót is el szeretnénk készíteni, melyet minden megyei vadász számára 

díjmentesen a 2017-201-as vadászjegy érvényesítésekor szeretnénk átadni. Ebbe a 

kézikönyvbe a régóta várt Vhr. módosításokat is szeretnénk beleszerkeszteni. 
 

* A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető 

hírportálunk, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, 

információ a legszélesebb nyilvánosság számára is megtalálható. 
 

* A bűnmegelőzés fontos eleme az orvvadászat visszaszorítása, amelyet a 

vadászterületeken a vadgazdák és a rendőrhatóság együttműködésének koordinálásával, a 

rendészeti feladatok ellátásának szervezésével és támogatásával kívánunk elősegíteni. 



 26 

Ezen felül, mint ahogyan már az előző évben is végeztük, folyamatosan részt kívánunk 

venni éjszakai ellenőrzéseken is. 
 

* Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát az év során, természetesen az igények 

függvényében, legalább két alkalommal kívánunk rendezni, sőt szükség esetén 

kutyakiképzést, oktatást is megvalósítanánk.  

 

É r d e k k é p v i s e l e t ,  é r d e k é r v é n y e s í t é s  
 

Az idei év legfőbb feladata minden vadgazdálkodó, és rajtuk keresztül minden vadász 

számára is a következő húsz éves üzemtervi ciklus vadászati lehetőségeinek a 

megteremtése körül forog, melyre Vadászszövetségünk mellett Kamarai szervezetünk is 

kiemelt figyelmet fordított és fordít naprakész információk, jogi anyagok átadásával.  

 

Az év elején ez főként a különféle hatóságokkal történő egyeztetések jelentették, melynek 

köszönhetően folyamatosan hasznos információkkal tudtunk szolgálni.  

 

Mindezek nagyrészt ugyan már a beszámolónk készítésekor a mögöttünk álló 

feladatokat jelentik, azonban fontosságukra tekintettel néhány gondolatot az 

alábbiakban felelevenítünk belőlük. 

 

* A vadászati hatóság - a kérelmek függvényében - folyamatosan adta ki a vadászatra 

jogosultak nyilvántartásba vételéről szóló határozatokat. A nyilvántartásba vételt 

az alábbiak szerint kellett lefolytatni: 

 

Az új vadászatra jogosult - amely természetesen lehetett a régi is, - a Vhr. 1. számú 

mellékletének B. pontjában meghatározott adattartalommal, a haszonbérleti szerződés 

megkötését követő 60 napon belül (lehetőleg a földtulajdonosi képviselő 

nyilvántartásba vételét követően) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kellett, hogy 

benyújtson a vadászati hatósághoz.  
 

A nyilvántartási vétel iráni kérelemhez mellékelni kellett: 

- a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes 

szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat 

(Helyi szabályzat, Házi-szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

példányát – 2 tanúval hitelesített (lakcím, szig. szám) 

- a megkötött haszonbérleti szerződést,  

- az újabb 20.000-Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről készült igazolást,  

- civil szervezet (vadásztársaság) esetében a bírósági bejegyzés másolati példányát, 

- ha a vadászatra jogosult gazdasági társaság, akkor nyilatkoznia kell, hogy a 

vadászterület minimum 25%-át erdő-, mező-, vagy vadgazdálkodási célból használja 

(teljes bizonyító erejű magánokiratban, két tanúval hitelesítve), 

- vadásztársasági tagnévsor, címmel, vadászjegy számmal együtt (legalább tíz 

vadászjeggyel rendelkező személynek kell lennie az egyesületben) 

 

* 2017/2018 évi vadállománybecslés és vadgazdálkodási terv; 2016/2017 évi 

vadgazdálkodási jelentés 

- Azon jogosultak, akik 2017. március 1-jétől továbbra is haszonbérlők a területen, 

természetesen mindhárom, illetve a vadelhullás dokumentumot is – a feltüntetett 

határidőkig - be kellett, hogy nyújtsák a hatóság részére. 

- Azon vadgazdálkodási egységek, akik a következő ciklusban nem szerepelnek 

haszonbérlőként, a becslés és tervnyomtatványt nem kellett, hogy leadják, hiszen az 
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okafogyottá vált. Természetesen a többi dokumentum leadása az ő számukra is 

kötelező volt! 

- Azon vadásztársaságok pedig, akik teljesen új haszonbérlőként indultak az új 

ciklusban, a nyilvántartásba vételükkel együtt, illetve – akik pl. már januártól be 

vannak jegyezve - kérésükre kapták meg a nyomtatványcsomagot. 

 

* Vadazonosító jel 

Február 28-ával bezárólag az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztették 

Mindezért, illetve a tíz éves ciklus lezárásaként is, minden gazdálkodó vadászatra 

jogosultnak kötelezően el kellett számolni a vadászati hatóság felé, az esetleges 

megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének 

egyidejű leadásával.  
 

Az új jelek, - kizárólag a vadászatra jogosultként nyilvántartásba vett gazdálkodók 

részére - voltak igényelhetőek!  

 

* Egyéni és társas vadászati naplók 

A vadászati naplókkal is kötelezően el kellett számolni minden, a korábbi ciklusban 

gazdálkodó jogosultaknak! Mindehhez az összes egyéni- és társas vadászati naplót 

lezárásra – szintén előre egyeztetett időpontban - be kellett vinni a felügyelőségre.  

Az új ciklus indulásakor, tehát 2017. március 1-jétől (ha a terület és vadászatra 

jogosult nem változott, akkor is!) új naplókat kell alkalmazni, használni! 
 

* Hivatásos vadász nyilvántartás 

Megyénk területén jónéhány helyen történt a hivatásos szakszemélyzet tekintetében is 

változás. Mint mindenki számára ismert a nyilvántartásba vétel folyamata, - a 

vadászkamaránál történő bejelentés, valamint a vadászati hatóságnál történő 

nyilvántartásba vétel és a rendészeti vizsga letétele mellett - a rendőrség hatáskörébe is 

tartozik. Ennek megfelelően – Szövetségi hírlevél útján, honlaunkon és az 

újságunkban - több esetben, teljes átfogó anyagot is kiadtunk, amely a hivatásos 

vadászokkal volt kapcsolatos. Ezen tájékoztatókat terjedelmükre tekintettel jelen 

beszámolóban már nem szerepeltetjük. 

 

* A módosított vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati 

engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján 2017. március 1-

jétől az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete állítja ki. 
 

Az engedélykiváltás menete a korábbi alapokon nyugszik, de van benne néhány 

változás: 

- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély 

iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.  

- A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a 

megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, 

vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a 

vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is. 

- A korábbi gyakorlattal ellentétben az engedély nem hónapokra, hanem 30 napos 

időszakokra váltható ki (a legrövidebb időtartam 30 nap). Természetesen továbbra is 

lehetőség van az éves (365 napos) engedély kiváltására is. 

- A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által 

aláírva és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki! 

- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 

100 000 Ft 
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- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 

Ft; 6- 12 hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati 

engedély a kiadás pillanatától érvényes. 

- Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben 
 

Fontos emellett, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a 

vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell 

bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett 

természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz.  

 

* A vadgazdálkodási törvény rendelkezése szerint a miniszter a fenntartható és 

szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat 

tájegységenként felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező - tájegységi fővadászok útján látja el.  

Ezen fővadászi munkakörök pályáztatása megtörtént, amelynek köszönhetően 

megyénkben az alábbi személyek kerültek kinevezésre: 

 

 - 203-as számú, Bükki tájegység fővadásza: Csirke László 

- 204-es számú, Cserehát-aggteleki tájegység fővadásza: Takács Gábor 

- 205-ös számú, Bükkalja-taktaközi tájegység fővadásza: Ludman Árpád 

- 206-os számú, Zemplén-bodrogközi tájegység fővadásza: Godzsák Tibor 

 

Az elmondott, illetve ismertetett információkon felül az év további részében továbbra is 

kiemelt figyelmet fordítunk a különféle előírásokra, és megfelelő időben nyújtunk 

azokról tájékoztatókat honlapunkon illetve Hírmondónk lapjai között. 

 

T á j é k o z t a t ó  t e v é k e n y s é g  

 

* Tájékoztató tevékenységeink között, mai világunkban talán elsőként kell megemlíteni a 

mindenki számára nyilvános, nagyon jól működő – már több esetben említett - internetes 

honlapunkat is, amelyet a www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a 

Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-

vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is 

megtalálhatóak.  

 

* A 2017-es évben a Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május, 

szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára 

elérhetővé tenni. 

 

* Fentieken túl idén is jelentős erőfeszítéseket teszünk a sajtó és média megjelenésben 

elért sikerek továbbvitelére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, hogy a 

kereskedelmi médiák részéről, mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az 

érdeklődés a vadászat, vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, 

hogy továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, 

sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil 

lakosság számára.  

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

Fontos feladat, hogy a vadászatra jogosultakat érintő jelentős változásokat eredeztető 

időszakban a vadászati közélet továbbra is minél színesebb, tartalmasabb legyen és 



 29 

segítse a kapcsolatok további mélyítését, a nem vadászó társadalom számára is nyújtson 

szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

* A Vadászkamarával közösen február 4-én tartottuk megyei vadászbálunkat. A 

fenséges étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az 

ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a 

majdcsak reggelig tartó nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz. 

 

** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2017-es év 

során is. A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már 

hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, 

kiállítások mind-mind a kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését 

teszik lehetővé.  

 

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén Sátoraljaújhely-

Széphalomban valósítjuk meg június 24-én.  

Ezen felül az idén is jó néhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny várta és 

fogja várni az érdeklődőket. 

- április 29-én   Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap  

- május 13-án   Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap 

- júniusban   Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny 

- augusztus 26-án Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny  

- októberben  Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap 

 

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi 

vadásznapok további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra 

jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni különféle vadászati 

kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket! 

 

* Ez évben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos 

vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, több helyszínen újra 

koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél 

szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön 

tagozat létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lő készség 

fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.   

 

* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már korábban is említettük - a 

legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is. Ennek 

magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos és napközis ifjúsági 

táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.  

 

* Az aktualitás függvényében terveink között vadászati-vadgazdálkodási konferencia, 

konferenciák lebonyolítása is.  

 

* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, a 

Miskolci Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) továbbra is várjuk az 

érdeklődőket! 

 

Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink, valamint információink, programjaink 

mindenki számára egy aktív, közös tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus 

vadászati közéletet és nem utolsó sorban egy konfliktusoktól mentes 20 éves 

vadgazdálkodási cikluskezdést fognak biztosítani! 
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III. 2016. évi pénzügyi beszámoló 

 
- pénzügyi beszámoló 2016. terv-tény 

- szöveges ismertetés 

- egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 

 

 

 

IV. 2017. évi költségvetési terv 

 
- 2017. évi költségvetési terv 

- szöveges ismertetés 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2016. évi pénzügyi beszámolója  

   Összesítő (eFt) 

   
   
   

 

Terv 2016 Tény 2016 

   Nyitó pénzkészlet 12832 12832 

   
   Bevételek 

  a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 20500 21235 

Tagdíjbevétel 15320 15852 

Vizsgáztatás, eljárási díj 3215 5899 

Vadászfelelősség biztosítás kts.tér. 1005 1016 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.) 5769 5424 

a.) Megyei bevételek összesen 45809 49426 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 27700 28511 

Bevételek mindösszesen 73509 77937 

   

   Kiadások 

  a.) Megyei kiadások 

  Anyagjellegű ráfordítások 24030 22454 

Személyi jellegű ráfordítások     19631 20376 

Egyéb ráfordítások 15 0 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 2000 1950 

Értékcsökkenési leírás 100 175 

a.) Megyei kiadások összesen 45776 44955 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 27615 28323 

Kiadások mindösszesen 73391 73278 

   

   Záró pénzkészlet 12950 17491 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2016. évi pénzügyi beszámolója  

(részletes) eFt 

 

Terv 2016 Tény 2016 

   Nyitó pénzkészlet 12832 12832 

   B e v é t e l e k 

  
   a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 50 %-os bevétele  20500 21235 

Vadászvizsgáztatás 3000 5620 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 104 

Eljárási díj bevétele 165 175 

Tagdíjbevétel 15320 15852 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (bf-i kts.tér, kf-i) 1005 1016 

Továbbszámlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek 250 2 

Támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb) 350 204 

Almanach bevételei (értékesítés, támogatás) 2000 2092 

Vadászbál bevétele 1609 1609 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 200 127 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 500 420 

Befizetések jótékonyságra 500 700 

Kerekítések 10 2 

Kamatbevétel 350 268 

a.) Megyei bevételek összesen 45809 49426 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek   

  Écs miatti  kiegyenlítő bevétel 100 175 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára  20500 21235 

Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi) 5700 5855 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások 1400 1246 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  27700 28511 

   Bevételek  mindösszesen összesen 73509 77937 

   K i a d á s o k 

  
   a.) Megyei kiadások 

  Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján) 960 1302 

Nyomtatvány, irodaszer 350 325 

Egyéb segédanyagok, szolgáltatások 100 101 

Szaklapok, szakkönyvek 130 87 

Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy, bizonyítvány) 100 103 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás 100 93 

Posta, telefon 600 381 

Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 200 201 

Vadász Hírmondó és postázása 2600 2648 

Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1700 1786 

Infrastruktúra bérleti díj (iroda, üzemeltetés) 3500 3500 

Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja 130 120 
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OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3460 3565 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 350 298 

Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet 500 478 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 400 199 

Szakmai fórumok, konferencia 200 25 

Ifjúsági programok (tábor, kirándulás) 350 203 

Almanach 1380 1367 

Kynológia (vadászkutyás programok) 50 26 

Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia 300 236 

Vadászbál 1645 1645 

Megyei Vadásznap 700 591 

Térségi vadásznapok, vadételfőző, vadfestő tábor, VaReTal 600 561 

Országos Vadásznap 200 0 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 150 51 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR 200 114 

Oktatás, továbbképzés  60 22 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.) 150 32 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 350 426 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút  500 420 

Kürtös mozgalom, támogatás 100 103 

Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap 250 266 

Diana VHK 100 97 

Vadászati kiadványok támogatása 50 0 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 50 50 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló) 70 44 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.) 30 8 

Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk.  eü. vizsgálat) 15 15 

Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány 250 0 

Honlap készítés, fenntartás, domain 50 45 

Jótékonysági tevékenység 150 220 

Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység 500 700 

Vadászati múzeum, kiállítás 200 0 

Balesetvédelmi kiadvány 200 0 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 24030 22454 

   Alkalmazottak munkabére, megbízási díj 9027 9027 

Jutalom 752 752 

Tiszteletdíj 2700 2700 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek 250 0 

Egyéb bérjellegű kifizetések 2185 3057 

Szociális hozzájárulási adó 3950 4157 

Étkezési hozzájárulás  432 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszorú 50 0 

Csekély értékű ajándék 25 19 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj) 210 173 

Reprezentáció 50 59 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 19631 20376 

   Illetékek, hatósági díjak, kerekítés 15 0 

Egyéb ráfordítások összesen 15 0 

   Tárgyi eszk, kisértékű eszk, immat. javak besz. 2000 1950 
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   Értékcsökkenési leírás 100 175 

a.) Megyei kiadások összesen 45776 44955 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások 

  Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára 20500 21235 

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i) 5705 5842 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása 1400 1246 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 10 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 27615 28323 

   Kiadások mindösszesen 73391 73278 

      

Záró pénzkészlet 12950 17491 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2016. évi pénzügyi beszámolójához 

 
Kamarai szervezetünk könyvvezetését a kettős könyvvitel előírásai alapján végzi. Jelen 

pénzügyi beszámolónkban a ténylegesen beérkezett bevételeket és a tényleges 

kifizetéseket mutatjuk be úgy, hogy a nyitó pénzkészlettől a pénzáramok részletezésén 

keresztül eljutunk a záró pénzkészletig.  

 

Ennek megfelelően a 2016. évi pénzügyi beszámoló számszaki részét a korábban már 

megszokott formában, az alábbiak szerint készítettük el: 

 

Megyei bevételek címszó alatt hozzuk azon, a kamara saját jogon beszedett bevételeit, 

amelyek a szervezet úgynevezett tiszta, itt maradó bevételei. A teljesség igénye nélkül 

ezek a következők: a vadászjegyek  kiváltásából származó bevétel 50 %-a, a kamarai 

tagdíj, a vadászfelelősség biztosítás után a biztosítótól kapott költségtérítés, a vizsgadíj, 

az eljárási díj, stb.  

Átfutó, kiegyenlítő – továbbutalandó - bevételek között találhatók meg azon 

bevételeink, melyek csak egy rövid ideig vannak szervezetünknél, hiszen a tavalyi évben 

még a vadászjegyek 50 %-át tárgyhót követő 5-ig át kellett utalni a Vadgazdálkodási 

Bevételek elnevezésű számlára. A vadászfelelősség biztosítást szintén fenti időpontig kell 

befizetni a Groupama Garancia Biztosítónak.  

A vadkísérőjegyek értékesítéséből származó teljes bevételt tárgynegyedévet követő 5-ig 

kell eljuttatni a B-A-Z. megyei Kormányhivatalnak. Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő – 

továbbutalt - kiadások között jelenítettük meg, míg a szervezet működésével 

kapcsolatos kiadásokat a Megyei kiadások címszó alatt.  

 

Bevételek 

 
A 2016. évben realizált összes bevétel (106 %), valamint a megyei szintű bevételek 

(107,9 %) is jóval a tervezett szint felett valósultak meg, mely összességében 4.428 eFt-

os többletbevételt jelentett. A megyei bevételek 3.617 eFt-tal az előirányzott felett 

realizálódtak.  

A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 147 fővel meghaladta (735 eFt), 532 

eFt-os többletbevétel jelentkezett a tagdíjnál, mely 133 fő kamarai tag tagdíjának 

megfelelő összeg. A tárgyévben – a jelentkezők létszámára tekintettel – több 

vadászvizsga került megszervezésre, melynek következtében a vizsgadíjból származó 

bevétel a tervezettel szemben 2.620 eFt-tal magasabb öszegben valósult meg. A konkrét 

programok költségeinek ismeretében került meghatározásra a tanulmányúthoz való egy fő 

által fizetendő hozzájárulás mértéke, mely ténylegesen 80 eFt-tal maradt az előirányzat 

alatt. Szervezetünk jótékonysági tevékenységét – mely egy apróvad társasvadászat 

lebonyolításával valósult meg - 28 fő vadász támogatta, akik összesen 700 eFt-ot fizettek 

be, így ez a tervhez képest 200 eFt-tal növelve ezirányú forrásainkat. Mindezek – a 

teljesség igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink 2016. évi tényadatához.  
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A bevételek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

 

 

Kiadások 
A 2016. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük: 
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A megyei szintű kiadások a bevételek közel 8 %-os növekedése ellenére 2 %-kal, míg az 

összkiadások a 6 %-os bevétel növekedéssel szemben – minimális mértékben - 0,2 %-kal 

a tervezett szint alatt maradtak.  

 

Anyagjellegű ráfordítások 6,6 %-kal kevesebbet tettek ki, de részleteiben nézve látható, 

hogy egyes tételeknél tervezett szint alatti megvalósulás, míg másoknál többletráfordítás 

mutatkozik. Összességében az anyagjellegű ráfordításoknál 1.576 eFt a megtakarítás, 

mely alábbi tényezők együttes hatására következett be. A tervezettel szemben nem történt 

kiadás a következő előirányzatoknál: országos vadásznap (200 eFt), vadászati 

kiadványok támogatása (50 eFt), továbbszámlázás (250 eFt), vadászati múzeum (200 

eFt),  balesetvédelmi kiadvány (200 eFt). Az előirányzattal szemben – a teljesség igénye 

nélkül - kevesebb ráfordítás történt a következő tételeknél: posta, telefon (219 eFt), 

alkalmazott és tisztségviselők saját gépjármű használata (223 eFt), szakmai fórumok (175 

eFt), ifjusági programok (147 eFt), hivatásos vadászok továbbképzése (64 eFt), megyei 

vadásznap (109 eFt), egyéb rendezvények (99 eFt), sajtó (86 eFt), Vadászklub (118 eFt). 

Előbbiekben részletezett tételek megtakarítása mellett azonban a programok a terveknek 

megfelelően, kivétel nélkül megvalósultak.  

Előzőekkel szemben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg pl. a 

következőknél: vadászvizsgáztatás (342 eFt),  OMVK központi tagdíj (105 eFt). A 

vadászok által jótékonyságra befizetett 700 eFt-on felül szervezetünk még 220 eFt-ot 

fordított ezirányú tevékenységére.  

  

A személyi jellegű ráfordítások összességében 3,7 %-kal, vagyis 745 eFt-tal haladják meg 

a tervezettet, melyet az egyéb bérjellegű kifizetések megnövekedett összege (vizsgáztatók 

díja) és ennek szociális hozzájárulási adó vonzata okozott.  Részleteiben történtek ugyan 

mindkét irányba csekély elmozdulások a tervezett összegtől, de e kiadásaink a 

küldöttgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően következtek be. Meg kell 

azonban említeni, hogy a december havi kifizetéseket terhelő adókat, járulékokat a 

szervezet még a tárgyévben átutalta az adóhatóság részére, így ebből adódó kötelezettség 

nem terheli a 2017-es évet.  

 

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 15 eFt-tal szemben nem keletkezett kiadás. 

 
Tárgyi eszközök beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezett küldöttgyűlésünk, mely 1.950 eFt-

ban valósult meg. Az év során beszerzésre kerültek kisértékű immateriális javak (Office 

programcsomag, vírusvédelem), központi nagynyomtató-fénymásoló, számítógép, 

valamint különféle tárgyi eszközök.  

 

A meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 100 eFt-tal szemben 175 eFt-ban 

valósult meg. 
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A 2016. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.  

 

 

 
Úgy ítéljük meg, hogy a tavalyi évben a kamarai szervezet gazdálkodása 

eredményesnek mondható. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és vezetőség által 

meghatározott feladatokat, az elvárt bevételeket teljesítette a szervezet, a bevételek 

fedezték a kiadásokat, úgy, hogy jelentős mértékben megnövekedett a szervezet 

tárgyi eszközeinek állománya és záró pénzkészlete (plusz 4.541 eFt).  

 

 

A 17.491 eFt-os záró pénzkészlet egy megbízható, stabil alapot ad 

szervezetünk működésének, gazdálkodásának, valamint az előttünk álló új 

feladatok maradéktalan teljesítéséhez.  
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    Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

 2017. évi költségvetési terve  

 

    Összesítő (eFt) 

 
    
    
    

 
Tény 2016 Terv 2017 

   Nyitó pénzkészlet 12832 17491 

   
   Bevételek 

  a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 21235 29750 

Tagdíjbevétel 15852 15720 

Vizsgáztatás, eljárási díj 5899 5275 

Vadászfelelősség biztosítás kts.tér. 1016 1020 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.) 5424 8540 

a.) Megyei bevételek összesen 49426 60305 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 28511 24410 

Bevételek mindösszesen 77937 84715 

   

   Kiadások 

  a.) Megyei kiadások 

  Anyagjellegű ráfordítások 22454 22561 

Személyi jellegű ráfordítások     20376 24996 

Egyéb ráfordítások 0 8 

Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelh. keretösszeg 0 12000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 1950 600 

Értékcsökkenési leírás 175 300 

a.) Megyei kiadások összesen 44955 60465 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 28323 24120 

Kiadások mindösszesen 73278 84585 

   

   Záró pénzkészlet 17491 17621 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 
 2017. évi költségvetési terve 
 (részletes) eFt 
 

 
Tény 2016. Terv 2017 

   Nyitó pénzkészlet 12832 17491 

   B e v é t e l e k 

  
   a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek bevételének 70 %-a 21235 29750 

Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a 0 1800 

Vadászvizsgáztatás 5620 5000 

Vadászkutya vizsgáztatás 104 100 

Eljárási díj bevétele 175 175 

Tagdíjbevétel 15852 15720 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (bf-i kts.tér, kf-i) 1016 1020 

Továbbszámlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek 2 50 

Központtól kapott támogatások (rendezvények, programok) 0 1000 

Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb) 204 200 

Almanach bevételei (értékesítés, támogatás) 2092 400 

Vadászbál bevétele 1609 1914 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 127 130 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 420 500 

Befizetések jótékonyságra 700 600 

2017. évi évkönyv árának visszatérítése 0 1736 

Kerekítések 2 10 

Kamatbevétel 268 200 

a.) Megyei bevételek összesen 49426 60305 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek   

  Écs miatti kiegyenlítő bevétel 175 300 

Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak 21235 12750 

Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak 0 4200 

Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi) 5855 5860 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások 1246 1300 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  28511 24410 

   Bevételek mindösszesen 77937 84715 

   K i a d á s o k 

  
   a.) Megyei kiadások 

  Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján) 1302 1650 

Nyomtatvány, irodaszer 325 350 

Egyéb segédanyagok, szolgáltatások 101 100 

Szaklapok, szakkönyvek 87 100 

Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány) 103 100 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása,rendszerkarbantartás 93 100 

Posta, telefon 381 500 

Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 201 200 
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Vadász Hírmondó és postázása 2648 2750 

Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1786 50 

Infrastruktúra bérleti díj (iroda, üzemeltetés) 3500 3500 

Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja 120 130 

OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3565 3600 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 298 320 

Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet 478 700 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 199 300 

Szakmai fórumok,  konferencia 25 250 

Ifjúsági programok (tábor, kirándulás) 203 400 

Almanach 1367 0 

Kynológia (vadászkutyás programok) 26 100 

Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia 236 350 

Vadászbál 1645 1601 

Megyei Vadásznap 591 700 

Térségi vadásznapok, vadételfőző, vadfestő tábor, VaReTal 561 800 

Országos Vadásznap 0 250 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 51 250 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR 114 200 

Oktatás, továbbképzés  22 50 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.) 32 100 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 426 350 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút  420 500 

Kürtös mozgalom, támogatás 103 150 

Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap 266 300 

Diana VHK 97 150 

Vadászati kiadványok támogatása 0 200 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 50 100 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló) 44 55 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.) 8 30 

Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk.  eü. vizsgálat) 15 15 

Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány 0 0 

Honlap készítés, fenntartás, domain 45 60 

Jótékonysági tevékenység 220 250 

Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység 700 500 

Vadászati múzeum, kiállítás 0 200 

Balesetvédelmi kiadvány 0 200 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 22454 22561 

   Alkalmazottak munkabére, megbízási díj 9027 11340 

Jutalom 752 945 

Tiszteletdíj 2700 5244 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek 0 0 

Egyéb bérjellegű kifizetések 3057 2350 

Szociális hozzájárulási adó 4157 4360 

Étkezési hozzájárulás  432 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszorú 0 50 

Csekély értékű ajándék 19 25 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj) 173 175 

Reprezentáció 59 75 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 20376 24996 
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Illetékek, hatósági díjak, kerekítés 0 8 

Egyéb ráfordítások összesen 0 8 

   Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg 0 12000 

   Tárgyi eszk, kisértékű eszk, immat. javak besz. 1950 600 

   Értékcsökkenési leírás 175 300 

a.) Megyei kiadások összesen 44955 60465 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások 

  Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak 21235 12750 

Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak 0 4200 

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i) 5842 5860 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása 1246 1300 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 10 

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 28323 24120 

   Kiadások mindösszesen 73278 84585 

      

Záró pénzkészlet 17491 17621 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2017. évi költségvetési tervéhez 

 
Tervezett 2017. évi bevételeinket összességében 10.879 eFt-tal a 2016. évi tényadat 

felett irányoztuk elő. 

 

A 22 %-os bevételnövekedésnek több oka is van. Elsőként említjük meg, hogy a 

módosított jogszabályok szerint 2017. január 01-től a vadászjegyek árából származó 

bevétel teljes egészében az Országos Magyar Vadászkamarát illeti. Ennek alapján az 

országos küldöttgyűlés úgy határozott, hogy ezen bevételből  a területi szervezeteknek 

idén 70 %-ot ad át. 2016. évig a vadászjegyekből származó bevételek 50 %-a volt a 

megyei szervezetek bevétele. A 20 %-kal megnövekvő, ittmaradó bevétel 8.515 eFt 

többletforrást jelent ezévben szervezetünknek.  

 

2017. március 01-től a külföldi vadászok vadászati engedélyét is a Vadászkamara területi 

szervezetei adják ki, központunk küldöttgyűlése e bevételek 30 %-át bocsájtja a megyék 

rendelkezésére (1.800 eFt). Az országos tervek szerint a megyék kiemelt programjait, 

rendezvényeit a központ támogatja majd, ezt a bevételt 1.000 eFt-tal vettük számításba. 

További országos elképzelés, hogy a vadászjegyet váltók részére átadott évkönyveket 

ezévtől a központ finanszírozza. Szervezetünk tavaly decemberében átutalta ennek árát a 

központ felé, így bevételeink között szerepeltetjük ezen összeg visszatérítését (1.736 eFt).  

A vadászkamarai tagdíj nem változik, az ebből származó bevételt mégis csökkentett 

összegben vettük számításba, mert a tagdíjat nem fizető, 70 éven felüli vadászok száma 

megnövekedett. Vadászvizsgáztatásból származó bevételt az előző évi tényadat alatt 

terveztük, úgy ítéljük meg, hogy a vadászterületek újraelosztásának befejeződése miatt a 

vizsgázók száma csökkenni fog.  A vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a 

vadászkutya vizsgáztatásból származó bevételt (100 eFt) is. Tárgyév februárjában ismét 

megrendeztük a vadászbált, mely 1.914 eFt-tal járult hozzá ezévi bevételeinkhez. Az év 

folyamán is terveink között szerepel egy szakmai tanulmányút, melynél a résztvevők 

hozzájárulását 500 eFt-os összegben vettük figyelembe, míg a jótékonyságra történő 

befizetéseket 600 eFt-ban irányoztuk elő. Az értékesítésekből származó bevételünket 130 

eFt-ban határoztuk meg. Kamatbevételünket, a banki kamatok folyamatos csökkenése 

miatt 200 eFt-os összegben irányoztuk elő, de szabad pénzeszközeinket továbbra is – a 

szükséges kiadások fedezetének figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött 

betétben, egyéves futamidejű kincstárjegyben tartjuk, bízunk benne, hogy sikerül a 

tervezett összeget realizálnunk.  

 

2017. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérel bennünket, hogy 

közfeladatainkat az elkövetkező időkben is megfelelő színvonalon lássuk el, 

kiadványainkat, programjainkat is az eddig megszokott szinten tudjuk a tagok elé tárni.  

 

E fő cél mellett továbbra is megvalósítandó feladataink között szerepel a Vadász 

Hírmondó – a Vadászszövetséggel közösen – háromhavonta történő megjelentetése, 

postázása, melyet - figyelembe véve az emelkedő nyomdai, postázási költségeket – 2.750 

eFt-os összeggel vettünk számításba.  

 

A vadászvizsgáztatás költségeit a vizsgázók létszámával arányos összegben irányoztuk 

elő.  Az éven magasabb összeggel tervezzük különféle programok, események 

megvalósítását, mint pl: szakmai fórumok (250 eFt), hivatásos vadász továbbképzés (350 

eFt), egyéb rendezvények (250 eFt) (küldöttgyűlés, vezetőségi-, osztályülések). 
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Költségvetésünkben ezévben több pénzt különítünk el a kürtös mozgalomra (150 eFt),  a 

sportlövészeti (300 eFt), a vadászkutyás (100 eFt) és az ifjúsági (400 eFt) programokra. A 

szakmai tanulmányút költségét – a résztvevők hozzájárulásával együttesen - 850 eFt-ban 

vettük számításba. Az országos vadásznapon való részvételünk ráfordításait 250 eFt-ban, 

a megyei Vadásznap megvalósítását 700 eFt-ban irányoztuk elő. 

 

Továbbra is finanszírozni kívánjuk – megemelt összeggel - a vadászati kultúrával 

kapcsolatos kezdeményezéseket, mint pl: vadászati témájú kiadványok (200 eFt) 

megjelentetése, Diana Vadász Hölgy Klub (150 eFt), Vadászklub (100 eFt) működése, 

valamint térségi vadásznapok (800 eFt) támogatása. 

 

Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 100 eFt-ban 

tervezzük megvalósítani.  

 

A szállítási költséget 200 eFt, az alkalmazott saját gépjárműhasználatának várható 

költségeit 700 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek utazási költségeit 300 eFt-ban 

irányoztuk elő.  Honlapunk fenntartását 60 eFt, kommunikációs költségeinket 200 eFt-

ban tervezzük.  

 

Az infrastruktúra bérleti díját – mely tartalmazza a fűtés, víz, világítás, vezetékes telefon, 

internet, gondnok, takarítás valamint a székház és a kiszolgáló helyiségek (garázs, pince) 

teljes használatát – mint ahogy a korábbi években - 3.500 eFt-os értékben vettük 

számításba.  

 

Fentiek mellett idén is forrást különítünk el – az e célú befizetéseken felül - jótékonysági 

tevékenységre (250 eFt), vadászati múzeum, trófeaterem kialakítására, kiállítás 

fenntartására (200 eFt), valamint terveink között szerepel a korábbi években már kiadott 

„Balesetvédelmi kiadvány” aktualizált változatának elkészítése is (200 eFt).  

 

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél az OMVK 

Központ által elfogadott és kiajánlott bérfejlesztéssel számoltunk és tervezésre került 

részükre egy havi bérnek megfelelő jutalom is. A tiszteletdíj összegének tervbe vételénél 

az OMVK Központ tisztségviselői részére kifizetésre kerülő tiszteletdíj 80%-ával, 

valamint tiszteletbeli elnökünk tiszteletdíjával kalkuláltunk. Ezévtől tiszteletdíjat 

kívánunk fizetni a Kulturális Szakbizottság elnökének is, a tervezett összeg már az ő 

juttatását is tartalmazza. Az egyéb bérjellegű kifizetéseket 707 eFt-tal alacsonyabb 

összegben tervezzük, melynek oka, hogy egyik vizsgáztatónk az idén számlát ad a díjáról, 

így azt az anyagjellegű ráfordításoknál vettük számításba. 

 

Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes 

adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta, 

személyenként 12 eFt-os béren kívüli juttatás biztosítását tervezzük. Ennek várható 

adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és 

egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként jelentkező szociális hozzájárulási adót 4.360 

eFt-ban irányoztuk elő.  

 

Mint a beszámoló első részében már utaltunk rá, az Országos Magyar Vadászkamara, 

valamint területi szervezetünk előtt álló, az év első felében újonnan kialakításra kerülő 

tevékenységek, feladatok költségvonzata, eszközigénye még nem teljesen ismert előttünk. 

Az ezzel kapcsolatos költségek fedezetére 12.000 eFt-ot kívánunk elkülöníteni, melyet 

költségvetésünkben Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású 

keretösszeg megnevezéssel szerepeltetünk. 
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A 2017-es évben 600 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet szükséges 

eszközbeszerzéseit.  

 

A költségvetés számszaki és szöveges részének ismeretéből látható, hogy 2017. évi 

bevételeink fedezik majd tervezett kiadásainkat.  

 

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony gazdálkodásunk 

eredményeként a 2017-es évet, az év eleji nyitó pénzkészletnél magasabb összegben, 

17.621 eFt-os pénzkészlettel tudjuk majd zárni.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink valóra 

válása esetén ez a pénzkészlet továbbra is egy biztonságos szintet jelent 

gazdálkodásunk, folyamatos működésünk tekintetében és egyben fedezetet is nyújt a 

jelenleg még nem teljesen ismert, ezért pontosan nem kalkulálható és váratlan 

kiadásokra is. 

 


