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• Solybor Kft. Gyöngyössolymos • Stumpf János és pincészete Eger • Tekeres vadaskert Kft. Pálosvörösmart • TOYOTA Motor Hungary Kft • Trezor-Liktor Zrt. •  Vadker Kft  

• Valaczkai Erzsébet festő-grafikusművész • a főzőversenyen részt vevő vadásztársaságok

Fővédnök: 
Dr. Semjén Zsolt  

miniszterelnök-helyettes,  
az Országos Magyar  

Vadászati Védegylet elnöke

Védnökök: 

Pechtol János  
főtitkár, az OMVV ügyvezető elnöke,

Győrffy Balázs  
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  

országos elnöke,

Dr. Pajtók Gábor  
Heves megyei Kormánymegbízott, 

Dr. Jung László  
az Egererdő Erdészeti Zrt. vezérigazgatója, 

Ferencz Péter  
Bélapátfalva polgármestere

XXV. HEVES MEGYEI VADÁSZNAP 
Bélapátfalva, Lak-völgyi tó •  2016. július 2. 

AZ OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE,  
A HEVES MEGYEI VADÁSZOK, VADGAZDÁLKODÓK ÉS

 TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE ÉS
A BÉLAPÁTFALVI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN TISZTELETTEL 

MEGHÍVJUK,  ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT: 
a 2016. JÚLIUS 02-ÁN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

XXV. HEVES MEGYEI VADÁSZNAPRA 

2016. július 02. szombat

8.00  Vad és halételfőző verseny
8.30  Gyermek horgászverseny    
9.45 - 10.00  Vadászkürtös térzene
10.00 – 10.30 
•	 Vadászhimnusz - előadja: Belkovics Zoltán énekművész
•	 Megnyitó: Polónyi György az OMVK Heves megyei Területi 

Szervezetének elnöke
•	 Vadásznapi köszöntő
•	 Hazám, hazám - előadja: Belkovics Zoltán énekművész
10.30-11.00 - Szent Hubertus mise 
a misét celebrálja: 
Dr. Török László érseki tanácsos, teológia tanár
11.00  Kitüntetések átadása
12.00 órától  Ételek zsűrizése
12.00 órától  Bükki Menyecskék fellépése
12.30 órától: 
•	 Hidvégi Béla előadása
•	 Vadászkutya bemutató
•	 Vadászíjász bemutató 
•	 Solymász bemutató
•	 Műlegyes horgászbemutató
15.00  Állathang bemutató Erdélyi Tamás
 Helye: Színpad 
15.30 Főzőverseny és rajzverseny  
 eredményhirdetése
 Helye: Színpad 

Folyamatos programok: 
•	 Gyermekprogramok a 

Heves megyei Diana 
Vadászhölgy klub 
közreműködésével

•	 TOYOTA terepjárók 
bemutatása

KULTURÁLIS PROGRAMOK: 

•	 Valaczkai Erzsébet – 
festő és grafikusművész 
kiállítása

•	 Helye: Villa Tópart
•	 Csengődi Ottó – 

természeti szobrainak 
kiállítása

•	 Helye: Villa Tópart

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

PROGRAMOK
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 TISZTúJÍTÓ VÁLASZTÁS 2016 
2016. március 4-én ülésezett a Heves Megyei Vadászok 
Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetségének 
választmánya. A 2015. évi beszámolók megvitatását és 
elfogadását, valamint a Bükki Természetvédő Vadász-
társaság tagságba történő felvételét követően meg-
kezdődött a tisztújító választás, ugyanis a vezetőség 
öt éves mandátuma lejárt. A jelöltek kiválasztása után, 
egy rövid szünet elmúltával megtörténtek a szavazá-
sok és kialakult az alábbi végeredmény:

A Heves Megyei Vadászok Vadgazdálkodók és Termé-
szetvédők Szövetségének vezetősége a 2016. március 
4-i választást követően:

Elnök: Polónyi György
Titkár: Zrónik István
Vadászmester: Kovács István János
Természetvédelmi és oktatási felelős: Szén József
Gazdasági felelős: Kovács József
Ellenőrző bizottság elnöke: Dr. Molnár Róbert
Ellenőrző bizottság tagjai: Tóth István, Juhász Miklós
Vadgazdálkodási bizottság elnöke: Kovács Kálmán
Természetvédelmi bizottság elnöke: Szabó László
Országos küldöttek: Polónyi György, Zrónik István, Ko-
vács István János

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
A 2016. április 15-i választmányi ülésen megtörtént a 
korábban elmaradt alapszabály módosítása. A köte-
lezően végrehajtandó módosítást mellett felvetődött 
a névváltozás. Az eddig használt hosszú elnevezés 
helyett javaslatot tett a vezetőség a Heves Megyei 
Vadászszövetség név felvételére, melyet a küldöttek 
egyhangúlag, ellenvetés nélkül elfogadtak. Sor került 
a választmányi ülésen a 2016. évi pénzügyi tervek el-
fogadására is.

 Polónyi György
 elnök

 A VADGAZDÁLKODÁSI   
 TÁJEGYSÉGEK ÉS  
 VADÁSZTERüLETEK KIJELöLÉSE 
Az üzemtervi ciklus végének közeledtével a vadászati tör-
vény által megszabott ütemezésnek megfelelően zajlik a 
vadászterületek kialakítása. A vadászterületek kialakítá-
sát megelőzte a vadgazdálkodási tájegységek kijelölése, 
mely a 13/2016. (III. 2.) FM rendelettel megtörtént.

A vadgazdálkodási tájegységek kijelölését hosszas egyez-
tető munka előzte meg, megyénkben is két alkalommal 
tárgyalta a kérdést a vadgazdálkodási tanács, valamint a 
társadalmi véleményezés során is bekerült a jogalkotóhoz 
jó néhány vélemény. A tájegységi határok kialakításának 
társadalmi egyeztetéséről egy tipizált összefoglaló meg-
található a Földművelésügyi Minisztérium honlapján, 
mely elérhető a megyei honlapunkról is.

Heves megyét a rendelet szerint a képen látható három 
tájegység érinti: a 203. számú, a 310. számú és a 311. szá-
mú vadgazdálkodási tájegység.

A tájegységi határok kijelölését követően a megyei vadá-
szati hatóság ajánlást tett közzé 58 vadászterületre vonat-
kozóan. Az ajánlások megtekinthetőek voltak részletes 
és áttekintő térképpel a Heves Megyei Kormányhivatal 
honlapján. A közzétett ajánlásokra határidőig több érin-
tett tett módosító javaslatot, melyek vizsgálata lapzártáig 
nem fejeződött be. Az elmondható, hogy a hatóság által 
tett vadászterületek zömére nem érkezett módosító ja-
vaslat, tehát vélhetően ezek változatlan határokkal kerül-
nek hatósági kijelölésre.

A vadászterületek kijelölő határozatainak jogerőre emel-
kedését követően hívhatóak össze a földtulajdonosi köz-
gyűlések, ahol a tulajdonosoknak dönteni kell a közös 
képviselet formájáról és a képviselő személyéről, valamint 
vadászat gyakorlásának, hasznosításának módjáról, felté-
teleiről, többek között a haszonbérleti díj mértékéről és a 
haszonbérlő személyéről.

 Kovács István János
 titkár
 OMVK Heves Megyei területi Szervezete

 TÁRSAS VADÁSZATOK  
 RENDőRSÉGI ELLENőRZÉSE 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá-
szatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 
79/2004. (V.4.) FVM rendelet 66. § (2) bekezdése szerint 
a társas vadászatok ütemtervét a jogosult köteles leg-
később szeptember 30-ig az illetékes rendőrhatóságnak 
bejelenteni.

Az értesítések alapján a Heves Megye területén műkö-
dő rendőrkapitányságok a 2015-2016-os vadászati idény 
során is lefolytatták a területükön megtartott társas va-
dászatok ellenőrzését. Ezek kiterjedtek a vadászat felté-
teleinek vizsgálatára (fegyvertartási engedélyek orvosi 
érvényessége, az érvényes vadászjegyek megléte, az 

elsősegély csomagok megléte, a résztvevők esetleges 
alkoholos befolyásoltságának kiszűrése, stb.), valamint a 
vadászat megkezdése előtt megtartott baleset megelő-
zési eligazításra is.

A jelzett időszakban végrehajtott ellenőrzések során kol-
légáim több mint 1500 személy vonatkozásában vizs-
gálták a vadászathoz szükséges feltételek meglétét. Az 
ellenőrzött vadászok a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek megfeleltek, a vadászatból történő kizárás-
ra, valamint szabálysértési vagy büntető feljelentés meg-
tételére, közigazgatási eljárás megindítására nem került 
sor. 

 Csetneki Zsolt 
 r. alezredes
 igazgatásrendészeti osztályvezető
 Heves MRFK
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 JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS  

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  va-
dászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) módosításával kapcsolatban a tavaly decemberi 
lapszámban megjelent egy írásom, melyben nagy vo-
nalakban bemutatásra kerültek a változások. Azóta a 
Vtv. végrehajtására megjelent több rendelet is, de más 
a vadásztársaságok szempontjából lényeges jogszabály 
módosításra is sor került. Ezekről, valamint a Vtv. 2016. 
július 1-én hatályba lépő módosításiról tájékoztatom 
a vadásztársakat tájékoztató és figyelemfelhívó célzat-
tal. Természetesen a változásokról naprakészen tájékoz-
tatást nyújtottunk az www.omvk.hu honlapon, a Heves 
megyei szervezet a  www.hevesi-vadasz.hu honlapján is.

A Vtv. 2016. július 1-én hatályba lépő változásai

•	 A vadászterület különleges rendeltetése
 A vadászterület különleges rendeltetésének közér-

dekből történő megállapítását a vadászati hatóság, 
illetve védett természeti terület esetén a természet-
védelmi hatóság a vadászatra jogosulttal való előze-
tes egyeztetés után kezdeményezheti. Megszűnik az 
oktatás-kutatási célból történő különleges rendelte-
tés kezdeményezésének lehetősége.

•	 Zárttéri vadtartás
 Külön fejezetet (I/A. fejezet) kaptak a törvényben a 

nagyvad és az apróvad tartására vonatkozó szabá-
lyok. Hatályon kívül kerül az eddigi szabályozás (Vtv. 
22. – 25. §)

 Zárttéri vadtartás csak a vadászati hatóság engedé-
lyével folytatható. A zárttéri nagyvadtartás vadas-
kertben, vadasparkban vagy vadfarmon folytatható.

 Zárttéri vadtartásnak minősül a fácán, fogoly, tőkés 
réce, gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, illetve vad-
disznó zárt térben, szabad mozgásában kerítéssel 
vagy egyéb módon korlátozott tartása és szaporítá-
sa, melyet vadászati, kutatási, oktatási, bemutatási il-
letve élelmiszer-termelési célból lehet végezni.

 A vad zárt térben engedély nélkül történő, valamint 
a nagyvadnak nem az engedélyben foglaltak szerin-
ti tartása a zárttéri vadtartás szabályai megsértésé-
nek minősül. A vadászati hatóság határozata alapján 
vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni, aki a zárt-
téri vadtartás szabályait megsérti. Így a jelenlegi sza-
bályozás megváltozik azzal, hogy a vadgazdálkodási 
bírság már nem csak a vadászatra jogosultra, hanem 
a vadat jogszerűtlenül tartó magánszemélyre is ki le-
het szabni.

 Vadaskertbe szabad vadászterületről, vagy zárttéri 
vadtartásból származó vad telepíthető, ha a telepí-
tendő egyed fenotípusos megjelenése az adott vad-
fajra jellemző jegyeket hordozza.

 Vadaskert és vadaspark esetén a vadászati hatóság 
hivatalból is visszavonhatja a kiadott engedélyt, míg 
vadfar esetében hivatalból visszavonja, ha a jogsza-
bályi feltételeknek a vadfarm üzemeltetője nem tesz 
eleget.

 Fontos kiemelni, bár ez nem változott, hogy vadas-
kert és vadaspark a vadászterület része, a létesíté-
se iránti kérelmet a vadászatra jogosult nyújthatja 
be, míg vadfarm létesülhet vadászterületen vagy 
vadászterületnek nem minősülő földterületen és a 
kérelmet az érintett földterület használója nyújthat-
ja be. Vadaskert vadászati célból, vadaspark kutatás, 
oktatás és bemutatási célból, míg vadfarm kizárólag 
élelmiszer előállítás céljából létesülhet. Vadaspark-
ban kizárólag a vadászati hatóság külön engedélyé-
vel lehet vadászni, míg vadfarmon vadászni tilos.

 Nem minősül a vad tartásának, illetve az elfogásának, 
ha a vadat megfogását követően közvetlenül jelölik, 
adatait rögzítik és szabadon bocsátják.

 Vélhetően a hatálybalépésig megszületnek e rendel-
kezésekre a végrehajtási szabályok is.

•	 A vad és élőhelyének védelme
 Magyarország állatföldrajzi környezetében nem ho-

nos vadfaj vadászati célú telepítését a vadászati ha-
tóság csak vadaskertbe engedélyezheti. A vadászati 
hatóság idegenhonos inváziós faj telepítését nem 
engedélyezi.

•	 Tiltott vadászati eszközök
 A Vtv. alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek 

minősül:a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvesz-
sző; a számszeríj; a lőfegyverre szerelt hangtompító 
eszköz; a hurok, horog, madárlép, verem; a működé-
se vagy felhasználása körülményei folytán nem sze-
lektív háló; elöltöltő fegyver használata nem egyéni 
vadászatra; az önműködő (automata) és öntöltő (fél-
automata) golyós lőfegyver; vak, illetve megcsonkí-
tott élő csali állat; az áramütést előidéző elektromos 
eszközök; az emlősfajok ejtőhálóval történő befo-
gásának kivételével a robbanószerek; elektronikus 
képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lö-
vésre alkalmas célzóeszközök; mérgezett vagy altató 
csalétkek.

 A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátása 
során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.

•	 Tiltott vadászati módok
 A vadat elejteni, elfogni kizárólag a törvényben meg-

határozott módon lehet. Tilos a vadat a lábfogó csa-
póvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, 
valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes 
csapdázási szabványoknak nem megfelelő módsze-
rekkel való elejtést alkalmazó országokból származó 
egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük elő-
állított áruknak a Közösségbe történő behozatala ti-
lalmáról szóló, 1991. november 4-i 3254/91/EGK ren-
deletében foglalt csapdázási módszerrel, valamint 
méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani.

 A Vtv. alkalmazásában tiltott vadászati módnak minő-
sül vadászati idénytől függetlenül az olyan időpontban 
történő vadászat, amikor a vad menekülési lehetősége 
bármilyen természeti ok miatt jelentősen korlátozott; 
az elöltöltő fegyverrel történő társas vadászat.

 A vadászterületen történő kutya elejtésére vonatko-
zó szabályok nem vonatkoznak a felismerhető jellel 
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ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott 
vadász-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és 
terápiás kutyára.

•	 A vadászat általános szabályai
 A vadász a vadászatra jogosult által rendelkezésére 

bocsátott azonosító jellel köteles a gímszarvast, a 
dámszarvast, a muflont, a vaddisznót, az őzet és a szi-
kaszarvast – a vad elejtését követően, az elejtés he-
lyéről történő szállítás megkezdésekor – megjelölni. 
A vadászatra jogosult az azonosító jel felhelyezésével 
szerzi meg a vad feletti rendelkezési jogot.

 Egyéni vadászat esetén a vad elejtését követően a 
vadász köteles bejegyezni az elejtett vad faját, ivarát, 
mennyiségét a vadászati naplóba.

 A vadászatra jogosult a fenntartható vadgazdálko-
dás biztosítása érdekében érvényes vadászjeggyel 
és legalább középfokú végzettséggel és 10 éves, e 
törvény végrehajtására kiadott rendeletben meg-
határozott vadgazdálkodási-vadászati gyakorlattal, 
vagy  e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott legalább középfokú vadgazdálkodá-
si-vadászati képzettséggel, képesítéssel

 rendelkező szakmai irányítót nevez ki, akinek nevét 
és elérhetőségét a vadászati hatóságnak írásban be-
jelenti.

 Az a személy, aki a vadásztársaságnál felelős személy, 
e vadásztársaságnál nem lehet hivatásos vadász.

 A vadászatra jogosultnak biztosítania kell a területén 
vadászni jogosult személyek számára a vadászati 
naplóhoz való megfelelő hozzáférést.

•	 A vadász
 Vadászati tevékenységet csak érvényes vadászjegy és 

vadászati engedély birtokában lehet folytatni annak 
a természetes személynek, aki rendelkezik vadászlő-
fegyverrel való vadászat esetén vadászlőfegyver-tar-
tási engedéllyel, a ragadozó madárral való vadászat 
esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó 
madár tartására kiadott engedéllyel, elöltöltő fegy-
verrel való vadászat esetén az elöltöltő fegyver vadá-
szati célú használatára jogosító engedéllyel, vadász-
íjjal való vadászat esetén vadászíjászatra feljogosító 
kiegészítő vizsgával, vagy magyar agárral való vadá-
szat esetén agarászatra feljogosító kiegészítő vizsgá-
val, és vadászatra alkalmas magyar agárral.

•	 A vadászjegy és vadászati engedély
 A vadász a vadászat alkalmával köteles magá-

nál tartani a vadászjegyet vagy a vadászati enge-
délyt,  az e törvényben meghatározott vadfaj vadá-
szata esetén az azonosító jelet, vadászlőfegyverrel 
történő vadászat esetén a vadászlőfegyver-tartási 
engedélyt, ragadozó madárral történő vadászat ese-
tén a ragadozó madárral való vadászatra jogosító 
engedélyt, elöltöltő fegyverrel történő vadászat ese-
tén az elöltöltő fegyver vadászati célú használatá-
ra jogosító engedélyt, vadászíjjal történő vadászat 
esetén a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő 
vizsga teljesítésének igazolását, és magyar agárral 
történő vadászat esetén az agarászatra feljogosító 

kiegészítő vizsga teljesítésének igazolását. A va-
dász ezeket a vadászatra jogosult képviselője, a hiva-
tásos vadász, a tájegységi fővadász, a vadászati, ter-
mészetvédelmi hatóság vagy a rendőrség felhívására 
köteles bemutatni.

•	 Vadászati eszközök
 Vadat vadászati célra engedélyezett – legalább negy-

venöt centiméter csőhosszúságú – vadászlőfegyver-
rel,  legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú 
elöltöltő fegyverrel,  az előírt követelményeknek 
megfelelő vadászíjjal és vadászvesszővel,  solymá-
szatra engedélyezett ragadozó madárral, agarászatra 
engedélyezett magyar agárral, vagy  jogszerű csap-
dázási módszerrel lehet elejteni, illetve elfogni. A hi-
vatásos vadász – kegyelemlövés céljából – a számára 
engedélyezett maroklőfegyver használatával is elejt-
heti a vadat.

 A vadászatra jogosult hozzájárulásával a vadászaton, 
a vadászatba történő bevezetés céljából a 2 évesnél 
fiatalabb vadászkutya is alkalmazható.

•	  A vadászat rendje
A vadászat rendje megsértésének minősül
1. a Vtv-ben meghatározott tiltott módon történő 

vadászat;
2. a Vtv-ben meghatározott tiltott eszközzel való 

vadászat;
3. a nagyvad terelővadászatán a 45 centiméternél 

magasabb marmagasságú kutyával folytatott 
vadászat;

4. az azonosító jel használata során a használatra 
vonatkozó rendelkezések be nem tartásával 
folytatott vadászat;

5. a Vtv. előírásainak meg nem felelő vadászíj, illetve 
nyílvessző használata;

6. a gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra, 
valamint őzre történő vadászat esetén a sörétes 
vadászlőfegyver használata;

7. a .45-ösnél (11,4 mm) kisebb öbnagyságú elöltöltő 
fegyver használata;

8. a két tölténynél nagyobb tárkapacitású öntöltő 
(félautomata) vagy önműködő (automata) sörétes 
vadászlőfegyver használata;

9. a jogszerű csapdázási tevékenység során 
alkalmazott szagtalanítási eljárás kivételével 
a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges 
szaganyag alkalmazása;

10. tükörrel és más vakító eszközzel, továbbá gázokkal 
és kifüstöléssel történő vadászat;

11. a vadászható madárfajok esetében a madarak 
tömeges vagy nem szelektív befogását vagy 
elpusztítását eredményező, illetve a fajok helyi 
eltűnését eredményező csapdázási eszköz 
alkalmazása;

12. légi járműből, vadászható madárfajok esetén 
a motoros járműből vagy járműről, vadászható 
emlősfajok esetén mozgó motoros járműből 
vagy járműről, továbbá az óránként öt kilométert 
meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből 
való vadászat;
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13. a vízivad vadászatának kivételével a lesgödörből 
való vadászat;

14. a vízivad vadászatának kivételével a vízi járműről 
való vadászat;

15. a gímszarvasra, a dámszarvasra, az őzre, illetve 
a muflonra hajtóvadászat keretében történő 
vadászat;

16. a falkavadászat;
17. az érintett vadászatra jogosultak közötti 

megállapodás hiányában a szomszédos 
vadászterület határától számított háromszáz 
méteren belüli lesvadászat;

18. a külön jogszabályban megállapított vadfajok 
vadászatának kivételével a csillagászati 
napnyugtát egy órával követő és a csillagászati 
napkeltét egy órával megelőző időpontok közötti 
vadászat (a továbbiakban: éjszakai vadászat);

19. vadászati tilalmi időben, vadászati kíméleti 
területen, a vadászati tilalom hatósági elrendelése 
ellenére folytatott vadászat;

20. vadászható emlősfajok esetében a működése vagy 
felhasználása körülményei folytán nem szelektív 
csapdázási módszer, a vadászható madárfajok 
esetében a madarak tömeges vagy nem szelektív 
befogását vagy elpusztítását eredményező, illetve 
a fajok helyi eltűnését eredményező csapdázási 
eljárás és módszer alkalmazása;

21. az elektronikus optikai eszköz használata, 
kivéve azon céltávcsöveket, amelyekben 
elektronikusan megvilágított irányzék segíti a 
célzást, a megvilágított íjászirányzékot, a kézi, 
illetve a kereső-, vagy céltávcsőbe épített lézeres 
távolságmérő eszközt;

22. a jogszabályban foglaltak kivételével a vadászati 
idényen kívüli – a vadászati hatóság engedélye 
nélküli – vadelejtés;

23. a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus 
akusztikai eszköz használata;

24. vaddisznó vadászata esetén – a sörétes 
vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő 
vadászat kivételével – a sörétes vadászlőfegyver 
használata;

25. a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő 
vadászat esetében a kétezer ötszáz joule-nál 
kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre 
történő vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb 
csőtorkolati energiájú vadászlőszer alkalmazása;

26. mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró 
engedély nélküli használatával való vadászat;

27. a teríték-nyilvántartásra vonatkozó szabályok 
megsértése.

A vadászati hatóság, ha a vadkár másként nem hárítha-
tó el, illetve ha állat-egészségügyi, humán-egészség-
ügyi vagy vagyonvédelmi indokok ezt szükséges-
sé teszik, a Vtv. végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott vadfajok fényszóróval történő éjsza-
kai vadászatát engedélyezheti.

•	 Vadgazdálkodási és vadvédelmi bírság
 A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdál-

kodási bírságot köteles fizetni a vadászatra jogosult 

akkor, ha a Vtv-ben, illetve a külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem, vagy nem megfelelően, illetve valótlan adattar-
talommal tesz eleget. Abban az esetben is bírságot 
fizet a jogosult, ha nem a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően gondoskodik a vadászat alkalmával a 
vadászterület jellegének megfelelő, vadászatra ki-
képzett vadászkutyáról. Természetes személy is fizet-
het vadgazdálkodási bírságot, mégpedig akkor, ha  a 
zárttéri vadtartás szabályait megsérti vagy a vadász-
területen vadászati hatósági engedély nélkül létesít a 
vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítést.

 Vadvédelmi bírságot fizethet most már az a személy 
is aki jogosulatlanul a vad elejtésére irányuló tevé-
kenységet folytat.

 A vadgazdálkodási vadvédelmi bírság összege öt-
venezer és ötmillió forint között változhat a cselek-
ménytől és annak súlyosságától függően, de bizo-
nyos esetekben a legkisebb bírságtétel százezer 
forint, illetve a bírság ismételten is kiszabható. 

A 2016 évi Magyar Közlöny 28. számában, március 2-án 
jelentek meg a Vtv-hez kapcsolódó végrehajtási rendele-
tek. A 13/2016. (III. 2.) FM rendelet a vadgazdálkodási táj-
egységek kijelöléséről szól, míg a 14/2016. (III. 2.) FM ren-
delete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módo-
sításait tartalmazza. A Vtv. végrehajtási rendeletének 
módosítása jelenleg a vadászterületek kialakításának, a 
földtulajdonosi gyűlés összehívásának, a vadászatra jo-
gosultak nyilvántartásba vételi eljárásának a részletsza-
bályaira irányult. A rendeletek megjelenéséről és tartal-
máról részletesen olvashatnak honlapunkon.

A 2016. március 3-i 29. számú Magyar Közlönyben meg-
jelent a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kor-
mányrendeletek módosításáról szóló 37/2016. (III.3.) 
Korm. rendelet, mely kijelöli a vadászati hatósági hatás-
körökben eljáró hatóságokat.

A civil szervezetek kaptak egy év haladékot arra, hogy 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
meghatározott alapszabály módosítást végrehajtsák. 
Azok a szervezetek, akik ezt nem tették meg, így 2017. 
március 15-ig kaptak haladékot.  

Ismételten szeretném felhívni a Tisztelt Vadásztársak és 
Olvasók figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi előírá-
sokról tájékozódhatnak a weboldalakon, hivatalos jog-
szabálykereső honlapokon (pl. ingyenes a www.njt.hu , 
a Magyar Közlöny honlapja http://magyarkozlony.hu ), 
illetve a hivatalos szerveknél, hatóságoknál, érdekkép-
viseleti szerveknél. 

 Kovács István János
 titkár
 OMVK Heves Megyei 
  területi Szervezete
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A HEVES MEGYÉT ÉRINTő VADGAZDÁLKODÁSI TÁJEGYSÉGEK HATÁRVONALAI

 HEVES MEGYEI VADÁSZOK 
 A GYORSÍTOTT KORONGVADÁSZ  
 EuRÓPA BAJNOKSÁGON
2016. április 28 - május 1 napján rendezték meg a FITASC Gyorsított 
Korongvadász Európa bajnokságot Sarlóspusztán. Az OMVK Heves 
megyei Területi Szervezete az OMVK Sportlövő Szakbizottsága aján-
lása alapján három főt támogatott a versenyen való indulásban.

Az induló versenyzők személyének kiválasztására a kamara há-
romfordulós válogató versenysorozatot hirdetett meg. A tavaszi or-
szágos versenyeken (Hatvan, Füzesabony, Dabas) elért eredmények 
összesítése után a legjobb eredményt elért lövőt támogatta a kama-
ra, akik a következők voltak: Ferencz Zoltán, dr. Sipos Péter, Bernáth 
József.

Az EB-t két vonalon, nyolc pályán rendezték meg a szervezők. A 
meglévő vonal mellett egy vaddisznós kertben ideiglenesen kialakí-
tott négy pályán versenyezhetett a nemzetközi mezőny.

A megnyitó ünnepségre, fogadásra és az induló csomagok átvé-
telére április 27-én a Sarlóspuszta Club Hotel kertjében került sor. A 
versenyre nevező 449 sportolóból 55 magyar versenyző indult. A me-
zőnyben volt több világ és európa bajnok a teljesség igénye nélkül 
pld.: Szerdahelyi András, George Digweed, Christophe Auvret, Jacob 
Iversen. 

Fegyvergyárak (Blaser, Browning,) bemutatókkal és fegyverjavító 
műhellyel álltak a versenyzők rendelkezésére. 

A rajtszámokat és rottebeosztást sorsolással állították össze, majd 
kettéosztották a versenyzőket, a négy napos versenyen felváltva dél-
előtt majd délután lőtt a két csoport. Minden nap 25-25, a négy nap 
alatt így 200 korongra kellett lövést tenni. A vonalak európa bajnok-
sághoz méltó nehézségű, ám kívülről nézve könnyű pályákon folytak. 
A verseny nehézségét a négy napon át tartó folyamatos koncentráció 
adta, melyet a szinte hiba nélküli versenyzés megkövetel.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe eleinte a versenyzőket, esős, 
szeles és hideg váltotta egymást a versenynapokon.

A versenyt végül Jéri Tamás magyar versenyző nyerte szétlövéssel 
(hirtelen halál 18-17), 196 találattal.

A támogatott versenyzők nevében szeretném megköszönni az OMVK 
Heves Megyei Területi Szervezetének, különösen Polónyi György el-
nök úrnak a versenyen való részvételhez nyújtott támogatását.

 Ferencz Zoltán
 vadász és sportlövő

A megyei versenyzők eredményei:

Név Kategória Találat
Helyezés 

kategóriánkét

Bernáth József OMVK Heves veterán 165 35

Ferencz Zoltán OMVK Heves open 176 136

Dr. Sipos Péter OMVK Heves veterán 155 47

Szabó János veterán 158 43
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 KOPJAfA AVATÁS KÁLBAN 
A káli Grassalkovich Vadásztársaság életében 2016. de-
cember 20-án egy rendhagyó esemény történt. Kopjafát 
avattak az elhunyt vadásztársaik tiszteletére, emlékére. A 
vasárnapi mezei nyúl vadászat után került sor a megem-
lékezésre, melyen nagy számban vettek részt a társaság 
tagjai és vendégeik is. A gyülekező kürtszó után Juhász 
László a vadásztársaság elnöke tartott beszédet, melyet 
Petőfi Sándor: Szeptember végén című verséből idézett 
sorral nyitott: „Elhull a virág, eliramlik az élet…”.Elmondta, 
hogy sajnos minden társaság életében eljön az az idő, mi-
kor egyre kevesebben lesznek a régiek közül, de nagyon 
fontosnak tartja, hogy mindig emlékezzen az ember azok-
ra a barátokra, akikkel hosszú éveken, évtizedeken keresz-
tül élték át a vadászat örömeit.Röviden elmesélte az em-
lékfa történetét, majd hálás köszönetét fejezte ki azoknak 
az embereknek, akiknek elévülhetetlen érdemeik vannak 
abban, hogy létrejöhetett és a helyére kerülhetett ez a 
mestermű. A beszéd után egy perces néma csenddel em-
lékezett mindenki az egykori társakra.

A kopjafa Szabó Béla vadásztársasági tag tanyáján 
található. A telephely gyakorlatilag vadászházként funk-
cionál, innen indulnak az apróvad vadászatok, és itt feje-
zik be azokat továbbá a társadalmi munkák helyszíne is 
ez. A társasági élet ezen a helyen zajlik a leggyakrabban 
az év minden időszakában, ezért a legjobb hely, ahová 
kerülhetett a méretes oszlop. Az emlékfa állításának öt-

lete Nagy István vadászmestertől származik, aki augusz-
tusi vendégvadászata során látott egy hasonló művet, 
és már akkor megfogalmazódott benne, hogy ő is sze-
retne ilyet a saját társaságának. Az intézőbizottság tagjai 
kivétel nélkül támogatták az ötletet. A mintegy három 
méteres mezei szil fatörzset az elnök ajánlotta fel, mely 
már több éve száradt az udvarán. Felvették a kapcsolatot 
Nyeste László hajdúnánási fafaragó mesterrel, aki termé-
szetesen vállalta az oszlop elkészítését. Több hasonlóan 
gyönyörű munkája van, szinte bármit elkészít, amit fából 
ki lehet faragni. Körülbelül három hónap alatt készült el a 
kopjafa, így kerülhetett sor a decemberi avatásra.

Álljon emlékül ez a fa minden elhunyt vadásztársunk-
nak!

  Lövei Zsolt
  vadász

Nagy István (vadászmester), Tarnai Alajos, 
Lövei Zsolt (hozzátartozók), Juhász László (elnök)

Emlékezünk rájuk

 KASZÓ-KuPA ORSZÁGOS VÉREB  
 főVIZSGA 2016. 
Több éve terveztem, hogy részt vegyek ezen a rangos 
eseményen, idén végre sikerült. Hosszú előkészítés, több 
tucat telefonos egyeztetés után végre 2016. február 6-án 
a hajnali órákban Juhász László hivatásos vadász kolle-
gával útnak indultunk, verőfényes napsütésben, egy ke-
rékcsere után érkeztünk meg Kaszóra. A KASZÓ Zrt. és a 
Magyar Véreb Egylet 25. alkalommal rendezte meg a KA-
SZÓ-KUPA-t 2016. február 6. és 7. között. A rendezvényt 
Dr. Buzgó József a Magyar Véreb Egylet elnöke nyitotta 
meg, majd a résztvevőket ifj. Galamb Gábor a Kaszó Zrt. 
vezérigazgatója köszöntötte. Megrendezésre került az 
elővizsga és a tenyész szemle is. A tenyész szemlén He-

ves megyéből Horváth Dániel bajor hegyi véreb szukájá-
val vett részt. 

A megnyitót és a sorsolást követően a résztvevők 
igyekeztek valamelyik versenyzőhöz csatlakozni. Én és 
társam Pál Jánossal tartottunk, aki bajor hegyi véreb szu-
kával indult a megméretetésen. Egy előző napon sebzett, 
első láblövött, dámszarvas spíszert kellett után keresnie 
a versenyzőnek és vérebének. Sajnos az után keresés 
eredménytelen volt, mert néhány száz méter megtétele 
után a véreb nem tudta kidolgozni a csapát, noha több-
ször jelezte a vért és csontvelőt is talált. A kontrol véreb 
sem járt nagyobb sikerrel, noha vezetője Ozvári Zoltán 
volt, aki hannoveri vérebével megnyerte a versenyt. Bár 
az általunk választott véreb után keresése eredményte-
len volt, azért sok élménnyel, tapasztalattal tértünk haza.

A verseny még másnap folytatódott és az eredmény-
hirdetéssel fejeződött be.

A 2016. Kaszó-Kupa eredményei: 
Első helyezett: Ozvári Zoltán, Zemplén Erdei Léda 

nevű hannoveri vérebével (99 pont. Második helyezett: 
Márton Attila, Töröcske-úti Dalma nevű hannoveri vér-
ebével (93 pont). A többi munka nem volt értékelhető, 
vagy versenyen kívül zajlott.

  Magyar Dezső
  a Magyar Véreb Egylet tagja
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Elejtés helye: 
Társult Vadászati 
Jogközösség 
– Poroszló 
Kiskoponyás 
tömeg: 587 g

Elejtés helye: 
Besenyőtelek-Mezőtárkány 
Földtulajdonosi Jogközösség
Kiskoponyás tömeg: 532 g

Boldogi bakok a Boldogi 
Vadásztársaság területéről

TERÍTÉKEN
Megkezdődött a 2016/2017-es vadászati év, ápri-
lis 15-ével elindult megyénkben is az őzbak va-
dászata. Lapzártáig beérkezett jelzések szerint 
hat darab 500 g feletti bak esett idén tavasszal a 
Heves megyei erdőn-mezőn. A vadgazdálkodók 
által beküldött fotókból legyen itt egy kis teríték 
az eredményekből.
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Sikeres tavaszi vadászat eredménye a 
Tiszanánai Természetbarátok Környe-
zet- és Vadgazdálkodási Egyesületének 
vadászterületén

Egy különleges 
agancs Maklár-
ról, a Vízimalom 
Vadásztársaság 
területéről
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VADÁSZATI EMLÉKHELYEK MAGYARORSZÁGON

VADÁSZNAPI 
GYERMEK 
HORGÁSZVERSENY

A Heves Megyei Vadászkamara és a Bé-
lapátfalvi Cementgyár Horgászegye-
sület a XXV. Heves megyei Vadásznap 
alkalmából gyermekek részére hor-
gászversenyt rendez Bélapátfalván a 
Lak-völgyi tónál. A verseny célja a hor-
gászat, mint szabadidős tevékenység 
megkedveltetése a gyermekekkel.

A horgászversenyre 3 éves kortól, 
be nem töltött 15-éves korig lehet je-
lentkezni. A megmérettetés két korosz-
tályban fog lezajlani, 3-9 éves és 10-15 
éves korig. A versenyre történő neve-
zés díjtalan. A horgászathoz szükséges 
állami horgászjegy, mely a helyszínen 
a regisztráció ideje alatt díjmentesen 
váltható, díja kizárólag az állami hor-
gászjegyhez kapcsolódó fogási napló-
nak van, amely 200 Ft.

A horgászfelszerelésről mindenkinek 
magának kell gondoskodni. A csalit és 
az etetőanyagot a szervezők biztosítják. 
Horgászbotok korlátozott számban a 
helyszínen igényelhetők. 

A versenyen kizárólag sipccbot-
tal, úszós módszerrel lehet horgász-
ni. Minden más módszer és felszerelés 
használata tilos. A verseny ideje alatt a 
gyermekek kizárólag valamelyik szülő, 
gondviselő vagy más felnőtt jelenlété-
ben horgászhatnak. 

A verseny menete:
A regisztráció, sorszámhúzás 8 óra 30 
perctől 9 óra 15 percig a horgásztanyánál.
Horgászhelyek elfoglalása, etetés 9 óra 15 
perctől 9 óra 30 percig.
A verseny megkezdése 9 óra 30 perctől.
Verseny vége 10 óra 30 perckor.
Értékelés, emléklapok átadása 11 óráig.
Díjak átadása 12 óra 20 perckor a nagy-
színpadon.

A verseny ideje: 60 perc. A verseny 
kezdetét és végét dudaszó jelzi.

A verseny értékelése: minden meg-
fogott hal darabonként 1 pont. (A halak 
súlya nem számít be a verseny összérté-
kelésébe.) Különdíjak lesznek (pl. legna-
gyobb hal kifogója, legszebben semmit 
nem fogó díj).

Díjazás: korosztályonként az első há-
rom legtöbb halat fogó (legtöbb pontot 
összegyűjtő) és a legnagyobb halat fogó 
versenyző díjazásban részesül. A díjazot-
tak serleget, érmet és oklevelet kapnak, 
valamint tárgyjutalomban részesülnek. 
Valamennyi részvevő emléklapot, állami 
gyermek horgászjegyet és ajándékot kap.

A megfogott halakat életben kell tar-
tani a verseny végéig. A verseny végén 
minden megfogott hal (az invazív hal-
fajokat kivéve: törpeharcsa, ezüstkárász, 
naphal stb.) élő állapotban a vízbe visz-
szahelyezésre kerül.

A versenyt a Bélapátfalvai Cement-
gyár Horgászegyesület felügyeli és irá-
nyítja.

 A változtatás jogát fenntartjuk!
 Mindenkit szeretettel 
 várnak a rendezők!

fELHÍVÁS
 A VADÁSZATI KuLTúRÁNK ÉS  

 HAGYOMÁNYAINKAT MEGöRöKÍTÉSÉRE 

Az OMVK Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottsága 
2015. június 26-án megtartott Bizottsági ülésén úgy döntött, hogy a 
Bizottság négy éves ciklusában feladatául tűzi ki, a Fejet hajtunk- Va-
dászati emlékhelyek Magyarországon című könyv II. kötetének meg-
jelentetését. 

A 2008-ban megjelentetett könyv mind a 19 megye vadászati 
emlékhelyeiből ad egy válogatást, természetesen a teljesség igénye 
nélkül. (A könyv még korlátozott darabszámban megvásárolható ná-
lunk.) Az azóta eltelt nyolc évben örvendetes módon megszaporod-
tak a vadászathoz köthető emlékhelyek. A 280 oldalas könyv évek óta 
elfogyott, miközben felmerült az igény, egy új, az elmúlt időszakban 
elkészített, felavatott emlékhelyek megismerésére és közreadására. 
Ezért az OMVK célja egy II. kötet kiadása, melyben szintén megyei 
szintre lebontva tennénk közzé a legfontosabb vadászati emlékhe-
lyeket, elsősorban azokat, melyek bárki számára látogathatók. 

Kérem ezért, a vadászokat, hogy segítsenek összeállítani a 
következő kötet anyagát és az általuk ismert, környezetükben 
található mindennemű vadászati emlékhelyet, (múzeum, kiállí-
tóhely, emléktábla, kopjafa, sírhely, emlékkő, szobor, kápolna, 
vagy akár helyi vadászati személyiség, stb.) küldjenek meg hoz-
zánk . 

Kérünk egy rövid szöveges leírást, egy vagy több jó minőségű 
és szép fotót (minimum 1 MB terjedelműt), valamint pontos hely-
meghatározást (amire lehetőség van: cím, GPS, QR- kód).

A kéziratokat a fotókkal 2016. július 31.-ig várjuk a heves@
omvk.t-online.hu címre. 

A hazai vadászatot, vadgazdálkodást meghatározó törvényi 
változások, a területkialakítások mellett fontosnak érezzük, hogy a 
vadászati kultúrát, hagyományainkat méltóképpen megörökítsük, 
az emlékhelyek lajstromba vételét, a hozzájuk fűződő legfontosabb 
ismeretekkel tegyük közzé, ismertessük meg mindenkivel, akit több 
érdekel, mint pusztán csak a vadászati lehetőségek. 

 Kérjük az ügyben a vadászok hathatós közreműködését!
 OMVK Heves megyei Területi Szervezete vezetősége
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 BESZÁMOLÓ A HEVES MEGYEI  
 VADÁSZKAMARA  
 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRőL  
Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Az elmúlt évben az Elnökség 4, míg a Küldöttközgyűlés 2 alkalommal ülésezett. A 
Kamara több elnökségi és közgyűlési határozatot hozott, melyek maradéktalanul 
végrehajtásra kerültek. 

A Kamara elsődleges és meghatározó feladatai továbbra is a hatóság által 
ráruházott közfeladatok ellátása. Az elmúlt esztendőben is minden fennakadás 
nélkül végrehajtásra került a vadászjegyek kiadása és érvényesítése, ezzel 
egy időben a Kamara biztosította tagjai számára a kedvezményes baleset- és 
felelősségbiztosítást. 

A Garancia Biztosítóval kötött szerződés értelmében a Kamara továbbra is nyújtja 
az alapdíjas (1.000,- Ft) biztosítás mellett az úgynevezett emeltdíjas (2.000,- Ft) 
biztosítást is a vadászok részére. 

A vadászati évben 2793 vadászjegyet adott ki és érvényesített a Kamara. 
Külföldi bérvadászok részére is a Kamara értékesíti a biztosítást, melynek 
száma évről évre emelkedik. 2015-ben 524  darab külföldi balesetbiztosítás 
került megkötésre. 

A Kamara másik kiemelt feladata a vadászvizsgák lebonyolítása. A 126/2013. 
(XII.17.) VM rendelet hatálybalépését követően sok tekintetben megváltozott 
a vadászvizsgára való felkészülés. A NÉBIH vezetésével történt tanfolyami és 
vizsga ellenőrzések, valamint a közel két év tapasztalata után szükségessé vált 
a rendelet bizonyos pontjainak megváltoztatása. Az elmúlt két év alatt a - NÉBIH 
nyilvántartása szerint – lelassult a tanfolyamszervezők regisztrációja, jelenleg 
megyénkben 4 vállalkozás oktatja a hallgatókat.  

A Kamara NÉBIH-el együttműködve vállalta a vadhúsvizsgálók képzését, de 
tény, hogy egyre ritkábban jön össze egy-egy tanfolyami csoport, így előfordul, 
hogy félévente egyszer indul országosan tanfolyam. A képzések helyszínéről és 
időpontjáról a kamara honlapján teszünk közzé információt. 

2015-ben a Kamara érdekképviseleti tevékenységében részben a korábbi 
években megkezdett feladatok végrehajtása, illetve befejezése folytatódott, 
részben új feladatokkal szembesültünk. A rendkívül széles kört felölelő 
tevékenységünk közül a legfontosabbak a következők voltak:

-2015-ben is folytatódott a vadászati törvény módosításának előkészülete. 
Miután 2014. nyarán az Országos Vadászkamara a Földművelésügyi 
Minisztériumnak a legszélesebb körű társadalmi egyeztetés 
eredményeként kialakított és kodifikált formában megfogalmazott 
módosítási javaslatot átadta, az év első hónapjaiban folyamatosan 
kezdeményezték a minisztériumnál az egyeztetést a Vtv. módosítására. 
Ennek eredményeként a minisztérium 2015. áprilisában „koncepció” 
elnevezés alatt elkészítette a Vtv. módosításának főbb irányvonalait 
tartalmazó anyagot, amelyet társadalmi vitára bocsátott. Az anyag az 
általunk is javasoltakon túl számos új elemet tartalmazott, egyebek mellett 
például a tájegységi vadgazdálkodás bevezetését és a tájegységi fővadászi 
státusz létrehozását. Már a koncepcióra is tettünk észrevételeket, majd a 
nyár folyamán a minisztérium által összeállított Vtv. módosítást is többször 
írásban véleményeztük. Ilyen előzmények után fogadta el a Parlament 
2015. november 17.-én a Vtv. módosításáról rendelkező 2015. évi CLXXXIII. 
törvényt. 

-A törvénymódosítás rendelkezései négy különböző időpontban lépnek 
hatályba, a vadászterületek határvonalának kijelölésére vonatkozó 
rendelkezések hatálybalépése 2016. január 1-je. A minisztérium a törvény 
elfogadását követően megkezdte a végrehajtási rendelet módosításának 
előkészítését, azt a megoldást választva, hogy a törvényi módosítások 
hatálybalépésének időpontjaihoz igazítják a Vhr. módosítását. A Vtv. 
elfogadását követően megkezdődött az egyeztetés a minisztériummal, 
amely 2015. december 31-ig nem fejeződött be, mint ismert a Vhr. 
2016. március elején jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabállyal 
kapcsolatban számos olyan kérdés merült fel, amely megbeszélést igényelt 
már 2015-ben is. Erre lehetőségünk volt, miután a minisztérium a nem 
hivatalos tervezeteket rendszeresen megküldte, melyekre több oldalas 
véleményt állítottunk össze. Segítő jellegű észrevételeinket általában 

elfogadták. A jogszabály az érintettek véleményének konszenzusával 
került kialakításra, 2015-ben sikerült számos kérdésben a minisztérium 
tervezetét pontosítani.

- Jelentős problémát jelentett a 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) a mező- 
és erdőgazdálkodáson kívül, a vadászható állat által okozott károk 
megtérítési szabályainak értelmezése. A Ptk. ugyanis rögzítette, hogy a 
vadászható állat által a vadászterületen bekövetkezett károkért a vadászatra 
jogosult felel, illetve amennyiben a kár nem vadászterületen következik be, 
úgy az a jogosult, amelynek területéről a vad kiváltott. Ez a megfogalmazás 
gyakorlatilag teljes és korlátlan felelősséget rótt a jogosultakra. Ennek 
oka, hogy a Ptk. a jogosult számára kimentési lehetőségként csupán azt 
rögzítette, ha bizonyítja, hogy ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan 
ok vezetett a baleset bekövetkezésére. A Ptk. semmilyen magyarázatot 
nem adott arra, hogy az ilyen kérdésekben mit kell az ellenőrzési körön 
kívül eső oknak tekinteni, illetve az elháríthatatlan okkal kapcsolatban sem 
volt értelmező rendelkezés. A probléma megoldására az Országos Magyar 
Vadászkamara felvette a kapcsolatot a Földművelésügyi Minisztérium 
Jogi Főosztályának vezetőjével, majd az Igazságügyi Minisztérium 
illetékes szakembereivel. Hosszas tárgyalások eredményeként sikerült 
elfogadtatni álláspontunkat, melynek eredményeként 2015. május 6-án 
hatályba lépett a 2015. évi L. törvény, amely mint „lex speciális” a Vtv-be 
beépítve pontosította és értelmezte a Polgári Törvénykönyv fent idézett 
szabályát. Rögzítette, hogy az ellenőrzési körön kívül eső oknak a vadászati 
jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső 
okot kell tekinteni, tehát a kimentési lehetőség így pontosítást nyert. 
Ugyanezen jogszabályba az egyértelműség érdekében beépítésre került, 
hogy az ilyen ütközésekre visszavezethető károk elbírálásánál a Ptk-nak a 
veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

-2015-ben is folytatódott az ingyenes jogsegélyszolgálati tevékenység. 
A Vtv. és a Vhr. módosítására tekintettel rendkívüli mértékben 
megnövekedett a hozzánk fordulók száma. A Vtv. elfogadását követően az 
írásban vagy szóban felvilágosítást, esetleg segítséget kérők száma sajnos 
nem csökkent, nagy a bizonytalanság és a tájékozatlanság még olyan 
kérdésekben is, amelyeket a Vtv. egyértelműen rendez. Remélhetőleg a 
Vhr. megjelenése a bizonytalanságokat csökkenti. 

-Az előző év a vadászati törvény módosítása jegyében telt, ezen belül a 
Kamara kiemelt feladatának tekintette a kötelező kamarai tagsággal bíró 
hivatásos vadászok helyzetének, szakmai megbecsülésének javítását.

A vadászterületek méretéhez kötődő alkalmazási feltétel továbbra is 
megmaradt, de az ún. „papírvadőri” beosztás megszűntetését a jogalkotó 
és az érdekképviselet is kiemelt fontossággal kezelte. Ennek az elvárásnak 
megfelelve az elfogadott törvény a minden megkezdett 4000 hektáronkénti 
kötelező alkalmazást írja elő, ezt a javaslatot fogalmazta meg a megyei 
Hivatásos Vadász Osztály alelnökeinek novemberi értekezlete is. További 
alkalmazási feltétel, hogy a vadászatra jogosult csak munkaviszony 
keretében és teljes munkaidőben alkalmazhat hivatásos vadászt, valamint 
egy hivatásos vadász csak egy vadászatra jogosult alkalmazásában állhat. A 
hivatásos vadászok alkalmazására vonatkozó új törvényi szabályozás az új 
üzemtervi ciklussal 2017 márciusától lesz érvényes.

A hivatásos vadászok régi igénye teljesült azzal, hogy a vadászterületeken a 
napi munkavégzésüket irányító személy részére a törvény előírja a legalább 
középfokú szakirányú végzettséget, vagy középfokú végzettséget 
és legalább tíz éves vadgazdálkodási-vadászati gyakorlatot. (Ez a 
szabályozás már 2016 júliusától hatályba lép.) Amennyiben a vadászatra 
jogosult nem tesz eleget a hivatásos vadász alkalmazásával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeknek, a vadászati hatóság a jogosult vadászati 
tevékenységét felfüggeszti. 

-A Kamara napirendre tűzte a hivatásos vadászok kötelező szakmai 
továbbképzési rendszerének felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy az 
Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény előírja, 
hogy annak a hivatásos vadásznak, aki nem teljesíti ebbéli kötelezettségét, 
tagsága felfüggeszthető.

2015 októberében megtartott küldöttközgyűlés egyik napirendi pontja volt az 
esedékes titkárválasztás. 2015. november 7-től a Heves Megyei Vadászkamara 
titkára Kovács István János lett. Prezenszky János, aki 37 évig nagy szakmai 
elhívatottsággal végezte megyénkben munkáját, 2015. december 31 –ig 
segítette az OMVK Heves Megyei Területi Szervezetének  tevékenyégét.

 OMVK Heves megyei Területi Szervezetének vezetősége
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 BESZÁMOLÓ AZ OMVK HEVES 
 MEGYEI TERüLETI SZERVEZETE 
 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
BEVÉTELEK

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete bevételei 2015. évben – hasonlóan az 
előző évek gyakorlatához – tagdíjbevételekből, biztosítótól kapott jutalékokból, 
vadászjegy értékesítés díjaiból, külföldi vadászok biztosítási díjaiból, igazgatási 
eljárás díjakból, vadászok vizsgáztatásával kapcsolatos bevételekből, valamint 
az ehhez kapcsolódó oktatási segédanyag bevételekből, szakbizottságok által 
realizált bevételekből és a pénzintézeti kamatbevételekből állnak.

A tagdíjbevételek, a vadászjegyek bevételei a biztosítási bevételek valamint 
a vadászvizsgáztatásból befolyt bevételek a terveknek megfelelően alakultak. 
2015. évben 2791 db vadászjegy került értékesítésre, (ez 2013-ben 2753 db., 
2014-ben 2777 db. volt)  ebből mint egy 244 fő (70 éven felüli) nem fizetett 
tagdíjat.

Az igazgatási eljárási díjjakból a tervezett összegtől 50 %-kal kevesebbet 
realizált a kamara, de reálértékben ez csak 10.000,- forintos bevétel kiesést 
jelentett.

A vadászok vizsgáztatásából a tervezettnél több bevételt ért el a kamara, 
ennek ellenére a vizsgáztatáshoz kapcsolódó oktatási segédanyag bevételei 
minimális szinten, csupán 7.3 %-ra teljesültek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
kiadási oldalon a tervezett költségnél csupán 5,68 % volt teljesítettség. A jelenség 
oka vélhetően a vizsgáztatási rendszer átalakulásával van összefüggésben.  

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

A vadkísérő jegyzék nyomtatványok bevételei erőteljes túlteljesítettséget 
mutat, majdnem a 2014. év duplájára növekedett az igény. 

Az egyéb bevételek között a vadásznapra kapott támogatásokat és Toyota 
támogatása  szerepelnek, (TOYOTA  reklám támogatás 317.500,- Ft Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 100.000,-  Országos Kamarai elnöki költségtérítés 
15.000)

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

2015 évben vadhúsvizsgálati képzésből nem keletkezett bevétel, a 
különbözeti fegyvervizsgából azonban túlteljesítette bevételi tervét a Heves 
megyei Vadászkamara.

A 2015-ös átfutó bevételek között a vadászjegyek árából a Heves megyei 
Kormányhivatal Földművelési Hatóságát megillető részt szerepeltetjük.

A kamara bevételei 2015-évben 101,42 %-ra teljesültek.
KIADÁSOK
A bérköltségek tekintetében a főfoglalkozásúak bére mintegy 7,36 %-os 

(748.337,- Ft) túlteljesítettséget mutat, ennek oka a 2015. évi választások után 
bekövetkezett változásokból adódó humánerőforrás stratégia volt.

77,98 %-kal (920.000,- Ft.) megnövekedtek a megbízási díjra fordított összegek 
a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy 2015. év januárjában egy a TOYOTA cég 
jutalék rendszeréhez kapcsolódó 728.500,- Ft. összegű megbízási díj lett elszámolva 
a kamara alkalmazottai részére. 

Nem tervezett jutalmat is fizetett a kamara (szolgálatban lévő rendőrök részére) 
178.575,- Ft. nagyságrendben.

Reprezentációs költségeink tervezett mértékét 56,08 %-kal (280.422,- Ft.) léptük 
át, ennek oka a vadásznapi vendéglátáshoz, illetve a kamarai választásokhoz köthető.

A béreket terhelő járulékok nagyságrendje a tervezettől mintegy 29,85%-kal tér 
el, ennek oka az előbbiekben felsorolt többletkifizetésekhez köthető. 

Az útiköltség térítés a tervezett költségen belül maradt.
Saját ingatlanba dísztárgyakat, relikviákat a tervezett 10.000,- Ft. helyett 34.310,- 

Ft-ért vásárolt a kamara ezért tapasztalható a 343,1%-os eltérés.
 A vadkísérő jegyzék illetve apróvadgyűjtő költségei jelentősen megemelkedtek, 

de a bevételi oldallal harmonizáltak. 
Az oktatási segédanyag alulteljesítettségéről a bevételi oldal elemzésénél 

magyarázatot adtunk. 
Oktatásra továbbképzésre 115.000,- forinttal többet költöttünk a tervezettnél, 

ebben benne foglaltatik a május 27-én megrendezett Vadgazdálkodási szakmai 
napon tartott előadások díjait is.

Épület karbantartásra, berendezés felszerelés karbantartásra minimális 
összegeket költött a kamara 2015-ben, terem és eszközbérletre nem költött anyagi 
forrást a kamra 2015. évben.

Hirdetési és reklám költségeink 82,04%-os túllépésének oka, hogy 54.318- 
forintért 13 db. logóval ellátott egyen-pólót vásárolt a kamara. 

Rendezvények előadó művészeti díja alulmaradt a tervezettekhez képest, de 
nagyságrendileg ennyivel fordítottunk többet a vadásznapi reprezentációra.

Hatósági díjakra többet fizettünk a tervezettnél, a teljesítettség 487,58%-ot 
mutat, meg kell azonban jegyezni, hogy abszolút értékben csupán 24.379,- Ft. és 
5.000,- Ft. különbségéről van szó.

Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete kiadásait 2015-évben 106,70%-ra 
teljesültek.

Az éves pénzügyi gazdálkodás eredménye: + 6.211.811,- Ft. Ez az összeg 
pénzmaradványként szerepel 2015.december 31-én a pénztárban, illetve a 
bankszámlán. Összehasonlítva a tavalyi pénzmaradvánnyal (7.569.817,- Ft) 2014-ről 
2015-re 1.358.006,- Ft-tal csökkent a pénzügyi vagyon.  A számviteli gazdálkodás 
eredménye - 891.466,- Ft, amely negatívum oka egyértelműen a majd 3 millió 
forinttal megnövekedett bér és járulék költség. A mérleg főösszeg 6.822 e Ft.,  
szemben a tavalyi 7.992 e. forinttal. 

Mindezeket figyelembe véve, elmondhatjuk, hogy a kamara 2015. évi 
gazdálkodása hasonlóan az előző évekhez, tervszerű volt, de az évközben 
bekövetkezett humánerőforrás változás indukálta személyi költségek jelentős 
növekedése negatívba fordította az éves számviteli-gazdálkodási eredményt.
  Eger, 2014. március. 13.

FÓKUSZ 2001 BT. képviseletében  Ellenjegyezte
Orbán Krisztina Ferencz Péter
 ügyvezető  PM 180944

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2014. évi tény 2015.évi terv 2015. évi tény teljesítés

sorszám Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 6 389 272 7 569 817 7 569 817 100,00%

2 Értékesített tárgyi eszköz 0 0 0 0,00%

3 Tagdíj bevétel 10 244 000 10 336 000 10 188 000 98,57%

4 Groupama biztosító bevétele 3 295 040 3 304 000 3 369 360 101,98%

5 Külföldi vadászok biztosítási díja 609 800 600 000 573 000 95,50%

6 Vadászjegy bevétel 13 885 000 14 000 000 13 955 000 99,68%

7 Igazgatási eljárási díjak 30 000 20 000 10 000 50,00%

8 Vadászvizsga bevételei 1 570 000 1 600 000 1 932 000 120,75%

9 oktatási segédanyag bevétele 446 000 300 000 21 900 7,30%

10 nyomtatványok bevétele 288 000 250 000 321 000 128,40%

11 vadkisérőjegyzék, apróvadgy. 887 000 800 000 1 540 800 192,60%

12 vadászkutya bizottság bevétele 221 000 150 000 133 000 88,67%

13 Kamat bevételek 37 166 35 000 39 450 112,71%

14 egyéb bevétel 0 0 432 500

15 Egyéb kapott támogatás 1 435 500 500 000 300 000 60,00%

16 Vadhúsvizsg.továbbk.díja 74 000 0 0

17 Különbözeti fegyvervizsga 48 000 40 000 50 000 125,00%

18 2014.,2015 évi átfutó bevétel 13 885 000 14 000 000 13 955 000 99,68%

19 vevői követelés -124 000

Összes bevétel 53 344 778 53 504 817 54 266 827 101,42%
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2015	december	31-én	bankszámla	egyenleg:	759.036	Ft	•	2015	december	31-én	lekötött	számla	egyenleg:	0	Ft
2015	december	31-én	pénztár	egyenleg:	309.160	Ft	•	2015	december	31-én	forg.célú	értékpapír	5.143.615		Ft 
Azaz	a	2015.év	végi	pénzmaradvány:	6.211.811	Ft.				•			54	266	827	-	48	055	016	=	6	211	811	Ft
Eger, 2016. március. 22 FÓKUSZ 2001 BT. képviseletében Orbán Krisztina  ügyvezető
 Ellenjegyezte Ferencz Péter PM 180944

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadások 2014. évi tény 2015.évi terv 2015. évi tény teljesítés

személyi jellegű 16 364 639 16 546 000 19 391 325

1 bérköltség 9 676 571 10 170 000 10 918 337 107,36%

2 megbízási díj 1 325 400 1 180 000 2 100 000 177,97%

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

4 gk.költségtérítés 872 826 1 080 000 951 309 88,08%

5 étkezési hozzájárulás 267 906 260 000 275 000 105,77%

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

7 utiköltségtérítés 288 292 250 000 230 188 92,08%

8 jutalom külsősnek 178 575

9 reprezentáció 834 852 500 000 780 422 156,08%

10 TB, EÜ, egyéb járulékok 2 875 792 2 876 000 3 734 494 129,85%

dologi kiadások 28 493 495 28 664 691

10 általános segédanyaok 48 215 50 000 9 830 19,66%

11 vadászvizsga segédanyagai 36 892 40 000 60 860 152,15%

12 épület berendezés, felszerelés 50 475 100 000 94 260 94,26%

13 gépek, berendezések alkatrészei 0 20 000 9 710 48,55%

14 dísztárgyak, relikviák saját 0 10 000 34 310 343,10%

15 vadkisérőjegy, apróvad gy. 829 649 800 000 1 551 800 193,98%

16 vadászvizsga nyomtatványai 46 167 40 000 16 612 41,53%

17 nyomtatvány, irodaszer 411 500 400 000 469 628 117,41%

18 lőjegyzék,vadászati napló 147 772 150 000 15 304 10,20%

19 villamos energia 52 371 60 000 61 116 101,86%

20 tisztítószerek 58 435 60 000 58 055 96,76%

21 kisértékű érmek díjak 36 350 40 000 7 420 18,55%

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

23 karbantartási anyagok 0 30 000 0 0,00%

24 vadászlap 10 550 7 500 9 600 128,00%

25 vadászévkönyv 1 146 600 1 147 000 1 083 800 94,49%

26 Heves Megyei Vadász 619 362 700 000 381 360 54,48%

27 oktatási segédanyag 517 965 400 000 22 700 5,68%

28 hírlap előfizetés 35 080 35 000 37 480 107,09%

29 Nimród vadász újság 7 785 7 000 7 380 105,43%

30 Fuvarköltség 25 400 30 000 9 589 31,96%

31 autópálya díj, parkolás 38 370 40 000 28 450 71,13%

32 posta ktg. 267 547 270 000 214 470 79,43%

33 telefon mobil 197 616 200 000 236 066 118,03%

34 terjesztési jutalék 239 713 240 000 166 735 69,47%

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

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

37 berend. Felsz. Karbantartása 121 149 100 000 30 480 30,48%

38 épület és berendezés kabantartás 50 000 16 065 32,13%

39 oktatás, továbbképzés ( íjász ) 60 000 60 000 175 000 291,67%

40 hirdetés, reklám, propaganda 27 813 50 000 91 021 182,04%

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

42 könyvvezetési díj 656 590 655 000 648 000 98,93%

43 vizsgáztatás 542 500 500 000 418 000 116,25%

44 hatósági díjak 5 000 24 379 487,58%

45 rendezvények előadóművészi díj 370 800 350 000 188 100 53,74%

46 külföldi vadászok biztosítása 474 300 450 000 426 600 94,80%

47 grupoma biztosíás vadászjegyek 2 813 000 2 800 000 2 856 000 102,00%

48 bankköltség 361 048 370 000 386 727 104,52%

49 nevezési díj 164 000 150 000 12 540 8,36%

50 OMVK tagdíj költsége 1 801 000 1 800 000 1 793 400 99,63%

51 szövetségi díjak 2 050 000 2 022 000 2 022 000 100,00%

52 civil szervezetek támogatása 235 000 400 000 300 000 75,00%

53 egyéb kiadás 3 000 0 6 000

54 átfutó kötelezettség ( FVM) 13 810 000 14 000 000 14 015 000 100,11%

55 átfutó ki nem fizetett ktgek -1 429 995 -1 900 000 -1 749 604 92,08%

56 átfutó kifizetett nem tárgyidőszaki 2 301 753 1 429 995 2 193 898 153,42%

összes költség 45 774 961 45 039 495 48 056 016 106,70%

 KöLTSÉGVETÉSI JAVASLAT    
 AZ OMVK HEVES 

  MEGYEI TERüLETI  
 SZERVEZETE 2016. ÉVI  
 GAZDÁLKODÁSÁHOZ 

Bevételek tervezése
Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete 
bevételeit a 2016. évre is a tagdíjakból, a 
vadászjegyek értékesítéséből, esetlegesen 
a vadászvizsgák térítési díjaiból és az ehhez 
kapcsolódó oktatási segédanyagok értékesítéséből, 
a biztosító jutalékából, igazgatási eljárási díjakból, 
szakbizottságok által realizált bevételekből, valamit 
a pénzintézettől kapott kamatból tervezi.

A vadászjegyek ára 2016. évben 15.000,- forint, 
amely három részre osztható. 10.000,- forint 
a vadászjegy, melyből 5.000,- forint a kamara 
bevétele, 5.000,- forintot pedig tovább utal a 
Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatósága felé. 4.000 – forint a kamarai tagdíj, 
melyből 3.300- forint a kamara bevétele, 700- 
forint pedig az OMVK-t illeti meg. Ennek elosztása 
sávosan változik. 1.000-forint a vadászati biztosítási 
díj, melyből 180,- forint marad a kamara saját 
bevétele, 820,- forint pedig a biztosító társaságot 
illeti. A 2000 forintos biztosítási díjból 360 forint 
marad a kamara saját bevétele.

Az értékesített vadászjegyek száma az elmúlt 5 
évben a következőképp alakult: 2009 év: 2736 fő, 
2010 év: 2730 fő, 2011 év: 2718 fő, 2012 év:2743 fő, 
2013 év 2753 fő, 2014 év 2777 fő, 2015 év 2791 fő.

Ennek alapján 2016. évre javasolt a 2015. évi 
létszám, növelve a tervezett vadászvizsgázók 
számával (100 fő) és csökkentve az átlagos évi 
lemorzsolódással	(90	fő)	azaz:	2791+100-91=2800	
fő. A vadászjegy bevétel tervszáma tehát: 2800 fő x 
5000Ft/fő=	14.000.000,- ft.

A tagdíj bevételek tervezésénél szintén a 2800 
fő számított létszámból indulunk ki, figyelembe 
véve, hogy az elmúlt 4 évben a tagdíjfizetésre 
nem kötelezettek száma a következőképp alakult: 
2009 év: 140 fő, 2010 év: 145 fő, 2011 év: 158 fő 
2012 év: 173 fő,2013 év 188 fő, 2014 év 216 fő, 
2015 év 244 fő. Ezek alapján a 2016 évre tervezett 
tagdíjfizetésre kötelezett létszám: 2800 fő - 244 fő 
=	2556	fő.	Így	a	tervezett	tagdíj	bevétel:	2556	fő	X	
4.000	Ft/fő	=	10.224.000,- ft. 

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

A külföldi vadászok biztosításából befolyt 
bevételt 600.000,- forintra tervezi a kamara.

A vadászvizsgáztatások rendszere 2016 évben 
a törvényi várható törvényi változások miatt 
átalakulni látszik. A várható bevételeket nem 
lehet tehát a tavalyi tényadatokból kiindulva 
tervezni, óvatos becsléssel (az első negyedévre 
még kalkulálva) a 2015. bázis év 75%-át, azaz 
1.200.000,- ft. értékben tervezi a kamara. 

Az oktatási segédanyagokból realizált bevételeket, 
levonva a konzekvenciát a 2015. bázis évről és 
figyelembe véve a vadászvizsgákkal kapcsolatos 
fent említett változásokat, kizárólag a bázis év 
tényszámaival (20.000,- ft.)tervezi a kamara.

A különböző bizottságok működéséből adódó 
bevételeket a 2015. évi tény adatai alapján tervezi 
a kamara.
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Igazgatási eljárási díjak bevételeit 2016. évben 20.000,- forintra tervezi a 
kamara.

Nyomtatványok bevételeit a tavalyi év tényei alapján tervezi a kamara 
300.000,- forintra.

Vadkísérő jegyzék, és apróvadgyűjtő bevételeit 1.200.000,- forintra tervezi 
a kamara.

Banki kapott kamatok tervezésénél, figyelembe vettük a jelenlegi 
bankpiacot jellemző kiszámíthatatlan kamatszinteket, így a tervszámot a 2015 
évi tényleges kamat alapján határoztuk meg.

Egyéb kapott támogatásokhoz a vadásznapi rendezvényhez kapcsolódó 
civil, illetve gazdasági társaságok támogatásait valamint a Toyota 
Magyarország reklám támogatását tüntettük fel.

Bevételi oldalon szerepeltetjük a 2015. évi pénzmaradványt és az átfutó 
bevételeinket, amelyeket a kamara szed be, de továbbutalási kötelezettsége 
van a heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság felé.

Mindezeket összegezve a Heves Megyei Vadászkamara a 2016-os évben 
52.129.811,- forint bevételre számít, amelyet az éves gazdálkodásához kíván 
felhasználni.

Kiadások tervezése:
A bérköltségek alakulásánál két fő főállású alkalmazott, munkavállalóval 
számolt a költségvetés, a 13. havi juttatás biztosítása mellett.
A bérek tervezésénél az adminisztratív létszámhoz kapcsolódó bér 5%-os 
emelést irányzott elő a kamara. 
Ennek függvényében az alkalmazottak bruttó bértömege: 8.721.600,- Ft
A megbízási díjakat az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük. Elsősorban 
a vadászvizsgák vizsgabiztosainak fizetett díjakat, ( 100 fő vizsgázó korrigálva 
a 25%-os súly-számmal) valamint a biztosító társaság által átadott munkáért, 
a dolgozóknak kifizetett díjakat terveztük erre a sorra. Így 2016 évben a 
vizsgáztatás megbízási díjai (elnöknek 25 fő X 3.000 Ft, valamint 25 fő X 2000 Ft 
X 2 fő vizsgabiztos, 1000 Ft X 25 fő adminisztrátornak) br. 200.000 Ft, a biztosító 
társaság itt maradt bevételeiből br. 380.000 forintot tervezünk kifizetni az 
alkalmazottaknak. Tervezzük még a vadásznapi rendezvény fellépőinek 
és szervezőinak, valamint a bizottságok által szervezett rendezvényeken 
megbízottaknak kifizetendő megbízási díjakat mintegy 200.000,- forint 
nagyságrendben, illetve az Országos Magyar Vadászkamarától kapott Toyota 
reklám-tevékenységért végzett munka megbízási díja 400.000,- Ft értékben.  
Így a megbízási díjak összesen 1.180.000,- forint.
A gépjármű költségtérítésnél a következők szerint terveztünk: 

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

Ennek megfelelően a költségtérítés 1.080.000,- forint, melyről a támogatott 
személyek kötelesek útiköltség elszámolást minden hónap utolsó 
munkanapjáig az adminisztrációra eljuttatni, e nélkül ugyanis adófizetési 
kötelezettség terheli a munkáltatót.

2016-ban Erzsébet utalvány kifizetését tervezi a kamara, 2 X 10.000,- forint/ 
hó  értékben. Ez összesen 240.000,- forintot jelent évente.

„Szép kártya” vásárlását is tervezi 2016-ra a kamara két fő részére 2 X 
80.000,- azaz 160.000,- forint értékben.

Helyi járat bérlettérítés 2016 évben terv szerint: 70.000,- 
forint.

Külsős segítők jutalmazására 200.000,- forintot kíván 
fordítani a kamara.

A TB járulékok, egyéb járulékok nagyságrendjének 
alakulása: 

A bérek és megbízási díjak TB járulékának alapja 8.721.600 
+	1.180.000	+	 200.000	=	 10.101.600,-	 ennek	 járuléka	 27%	
azaz: 2.727.432,- ft. 

Járulék köteles továbbá az Erzsébet utalvány 240.000,- 
forintja, méghozzá úgy, hogy az 8.000 forintig terjedő 
részre az összeg 1,19-szerese után 14% EHO-t és 15% Szja-t 
kell	 fizetni.	 Ez	 a	 következőt	 jelenti:	 192.000	 forint	 X	 1,19=	
228.480,- forint. Ennek 14 %-a 31.987,- forint, 228.480,- 
forint 15%-a 34.272,- forint. Az 8.000 forinton felüli részre, 
az alap összeg 1,19-szerese után 27% EHO-t és 15 % SZJA-t 
kell	fizetni.	Azaz:	48.000	X	1,19=	57.120	forint.	Ennek	27%-
a 15.422,- forint és a 57.120 15 %-a 8.568,- forint. Vagyis az 
Erzsébet utalvány utáni összes járulék 90.249,- forint.

A helyi járat bérlet térítése szintén járulékköteles. A 
járulék fizetés alapja a térített összeg 1,19-szerese. Jelen 
esetben	70.000,-forint		X	1,19=	83.300	forint.	Ennek	EHO-ja	
14% azaz 11.662 forint, SZJA-ja 15% azaz: 12.495,- forint. Így 
a bérlettérítés járuléka: 24.157,- forint.

Szép	kártya	járulék	vonzata:	160.000,-	X	1,19	=	190.400,-	
Ennek	 alapján	 190.400,-	 X	 0,15	 =	 28.560,-	 ft	 190.400,-	 X	
0,14%	=	26.656,-	azaz	összesen:	55.216,-

Nagy	 értékű	 üzleti	 ajándék,	 relikvia,	 érem:	 240.000,-	 X	 1,19	 =	 285.600,-	
Ennek	alapján	a	járulék	és	adó:285.600,-	X	0,27%	=	77.112,-	forint	és	285.600,-	
X		0,15%	=	42.840,-	forint.	Így	összes	adó	és	járulék: 119.952,- forint.

Mindezek alapján az összes járulék 2016 évre: 3.017.000,- forint.
A dologi kiadások között a villamos energia, a telefon, a nyomtatványok, 

a postaköltségek, tisztítószerek költségeinek tervezésénél az esetleges 
árváltoztatásokkal korrigált tavalyi évi tényadatokat vette figyelembe a 
kamara.

A vadászvizsgák költségeinél a gyakorlati vizsgák költségei, lőszer, korong, 
tesztlap, útmutatók lettek figyelembe véve. A vizsga személyi jellegű költsége 
a személyi kiadásoknál már szerepel. A vizsga díja 20.000,- forint melyből 
6.000 forint a lőszer és a korong költsége, (ezt az összeget korábban a 
vadászvizsgáztatás címszó alatt szerepeltettük vizsgázó fő X 6000 Ft értékben), 
540 forint a tesztlapok, 340 forint a bizonyítvány, ( ez az összeg a vadászvizsga 
nyomtatványai alatt kerül elszámolásra vizsgázó fő X 540 +340), 10.160 forint 
a személyi költség, amely már a járulékokat is magában foglalja. Mindezeket 
figyelembe véve a korábbi kialakult elmélet szerint ezen összeg tervezésénél 
is csak 25%-os értéken számolunk. 

A bankköltségeknél a tavalyi év tényadatiból indul ki a tervezésnél a 
kamara.

A könyvvezetési díjak a 2015 éves szinten lettek megtervezve.
A kamara szövetség részére fizetendő tagdíját 2015 évre 2.022.000 forintra 

tervezte. Az OMVK felé fizetendő tagdíjak költségét a 2015 évi tények alapján 
terveztük.

A biztosító társaság átszámlázott költségei szintén a 2015 évi adatok 
alapján lettek megállapítva.

Egyéb igénybevett szolgáltatásoknál a folyamatos ügyvitelt biztosító 
rendszerek napra kész állapotához, és az egyedi nem várt események 
lereagálásához szükséges vásárolt szolgáltatások értékét tervezzük. Ezt az 
összeget a 2015 éves szinten kívánja biztosítani a kamara.

Civil Szervezeteknek átadott pénzeszköz a korongvadászat 240.000 Ft-os 
támogatását vadászkutya szakbizottság egyéb 50.000 Ft-os támogatását, az 
íjász bizottság 80.000 Ft-os támogatását és az után kereséssel  kapcsolatos 
30.000 Ft-os támogatást tartalmazza 400.000 Ft-os összértékben.

Az átfutó kötelezettségek között, ugyanúgy, mint a bevételi oldalon, az 
Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága  felé utalandó 
kötelezettségeinket szerepeltetjük. 

Ennek alapján a kiadási oldal főösszegét 43.808.204,- forintra terveztük, 
mely szerint a tervezett 2016 évi pénzmaradvány 8.321.607,- forint.

A tervezet a következő támogatásokat tartalmazza: 
Vadászkutya bizottság 150.000 Ft
Sportlövő bizottság                                    240.000 Ft 
Íjász bizottság  80.000 Ft
Diana Vadászhölgy klub  50.000 Ft
Vadásznapi rendezvény        400.000 Ft

Eger, 2016. március 22.
 FÓKUSZ 2001 BT. képviseletében Orbán Krisztina  ügyvezető
 Ellenjegyezte Ferencz Péter PM 180944

OMVK	Heves	megyei	Területi	Szervezete	•	Költségvetési	javaslat	kiegészítése
2015.évi terv 2015. évi tény 2016.évi terv

sorszám Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 7 569 817 7 569 817 6 211 811

2 Tagdíj bevétel 10 336 000 10 188 000 10 224 000

3 Grupama biztosító bevétele 3 304 000 3 369 360 3 304 000

4 Külföldi vadászok biztosítási díja 600 000 573 000 600 000

5 Vadászjegy bevétel 14 000 000 13 955 000 14 000 000

6 Igazgatási eljárási díjak 20 000 10 000 20 000

7 Vadászvizsga bevételei 1 600 000 1 932 000 1 200 000

8 oktatási segédanyag bevétele 300 000 21 900 20 000

9 nyomtatványok bevétele 250 000 321 000 250 000

10 vadkisérőjegyzék, apróvadgy. 800 000 1 540 800 1 200 000

11 vadászkutya bizottság bevétele 150 000 133 000 130 000

12 Kamat bevételek 35 000 39 450 30 000

13 egyéb bevétel 0 432 500 400 000

14 Egyéb kapott támogatás 500 000 300 000 500 000

15 Különbözeti fegyvervizsga 40 000 50 000 40 000

16 2014. évi átfutó bevétel 14 000 000 13 955 000 14 000 000

17 vevői követelés -124 000

Összes pénzbevétel 53 504 817 54 266 827 52 129 811
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OMVK Heves megyei Területi Szervezete

Költségvetési javaslat kiegészítése

Kiadások 2015.évi terv 2015. évi tény 2016.évi terv
személyi jellegű 16 546 000 19 400 914 15 218 600

1 bérköltség 10 170 000 10 918 337 8 721 600

2 megbízási díj 1 180 000 2 100 000 1 180 000

3 bérlettérítés 70 000 63 000 70 000

4 költségtérítés 1 080 000 951 309 1 080 000

5 étkezési hozzájárulás 260 000 284 589 240 000

6 szép kártya 160 000 160 000 160 000

7 utiköltségtérítés 250 000 230 188 250 000

8 reprezentáció 500 000 780 422 500 000

9 jutalom külsősöknek 178 575 0

10 TB, EÜ, egyéb járulékok 2 876 000 3 734 494 3 017 000

dologi kiadások 28 493 495 28 654 102 28 589 604

10 általános segéd anyagok 50 000 9 830 30 000

11 vadászvizsga segédanyagai 40 000 60 860 60 000

12 épület berendezés felszerelé 100 000 94 260 100 000

13 gépek berendezések alkatrészei 20 000 9 710 20 000

14 dísztárgyak, relikviák 10 000 34 310 20 000

15 vadkisérőjegyzék, apróvad gy. 800 000 1 551 800 1 200 000

16 vadászvizsga nyomtatványai 40 000 16 612 10 000

17 nyomtatvány, irodaszer 400 000 469 628 400 000

18 lőjegyzék, vadászati napló 150 000 15 304 60 000

19 villamos energia 60 000 61 116 65 000

20 tisztítószerek 60 000 58 055 60 000

21 kisértékű érmek díjak 40 000 7 420 20 000

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

23 karbantartási anyagok 30 000 0 30 000

24 vadászlap 7 500 9 600 10 000

25 vadászévkönyv 1 147 000 1 083 800 1 100 000

26 Heves Megyei Vadász 700 000 547 095 400 000

27 oktatási segédanyag 400 000 22 700 50 000

28 hírlap előfizetés 35 000 37 480 38 000

29 nimród vadász újság 7 000 7 380 7 000

30 Fuvarköltség 30 000 0 30 000

31 autópálya díj, parkolás 40 000 28 450 40 000

32 posta költség 270 000 214 470 250 000

33 telefon mobil 200 000 236 066 240 000

34 terjesztési jutalék 240 000 0 200 000

35 terem, ingatlan bérlet 50 000 0 50 000

36 eszközök bérleti díjai 20 000 0 20 000

37 berendezés felszerelés karbantart 100 000 30 480 60 000

38 épület és berendezés karbantartás 50 000 16 065 50 000

39 hirdetés reklám propaganda 50 000 91 021 50 000

40 oktatás,továbbképzés (ijász) 60 000 175 000 120 000

41 foglalkozás eü ktg 15 000 15 000 15 000

42 könyvvezetési díj 655 000 648 000 655 000

43 vizsgáztatás 500 000 418 000 320 000

44 hatósági díjak 5 000 24 379 20 000

45 rendezvények előadóművészi díj 350 000 188 100 250 000

46 külföldi vadászok biztosítása 450 000 426 600 450 000

47 grupoma biztosítás 2 800 000 2 856 000 2 800 000

48 banki költségek 370 000 386 727 390 000

49 Nevezési díj 150 000 12 540 100 000

50 OMVK tagdíj költsége 1 800 000 1 793 400 1 800 000

51 szövetségi tagdíj 2 022 000 2 022 000 2 000 000

52 vadászklub támogatása 0 0 0

53 civil szervezetek támogatása 400 000 300 000 300 000

54 egyéb kiadás 0 6 000 10 000

55 átfutó kötelezettség ( HMKFI) 14 000 000 14 015 000 14 000 000

56 átfutó ki nem fizetett költségek -1 900 000 -1 749 604 -1 300 000

57 átfutó kifizetett nem tárgyidőszaki 1 429 995 2 193 898 1 749 604

Összes kiadás 45 039 495 48 055 016 43 808 204

 BESZÁMOLÓ A HEVES MEGYEI  
  VADÁSZOK VADGAZDÁLKODÓK   

 ÉS  TERMÉSZETVÉDőK  
SZöVETSÉGÉNEK  

 2010-2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRőL 

Egyesületünk taglétszáma az elmúlt ciklusban 36-ról 67-re nőtt, 
köszönhetően a szervező munkának, amit az agrárkamarai 
törvény változása nagyban segített, felmentést adva a 
vadgazdálkodók részére a kamarai tagság alól, amennyiben 
szakmai érdekképviseleti szervezethez tartoznak.

Tevékenységünket az alapszabályzatban rögzítetteknek 
megfelelően végeztük. 

Évente feladat-, ülés- és rendezvénytervet készítettünk, 
közösen a vadászkamarával. Megtartottuk a választmányi 
üléseket, az elnökég évente 4-5 alkalommal ülésezett.

A Természetvédelmi Bizottság fő tevékenysége a 
hulladékgyűjtési akciókkal kapcsolatos információk eljuttatása 
szervezeteinkhez.

Az Országos Madarak és Fák napi, Szedd magad 
szemétgyűjtési akcióban jó néhány vadásztársaság részt vett.  
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a polgárok szemlélete nem 
változott.

A vadászati kultúra ápolása érdekében is sokat tettünk, 2 
db festményt vásároltunk a székház díszítésére. Minden évben 
támogattuk a Vadászat éjszakája programot, melyen neves 
művészek léptek fel.

Büszkék vagyunk arra, hogy megyénkben működik a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum. 
Közreműködtünk népszerűsítésében, két programot is 
szerveztünk oda, hogy minél több heves megyei láthassa 
értékes kiállításait.

Szakmai feladataink között kiemelten szerepeltek a 
megyei vadgazdálkodási konferenciák, amelyek mindig az 
aktuális feladatokat, problémákat dolgozták fel. /Vadkár, csülkös 
vad gazdálkodás, élőhely gazdálkodás, távérzékelés stb./

Három éven át aktív részesei voltunk az új vadgazdálkodási 
törvényről szóló vitáknak, egyeztetéseknek. Választmányi 
üléseken és kisebb fórumokon, egyéni megbeszéléseken 
gyűjtöttük a véleményeket, javaslatokat, továbbítottuk az 
OMVV felé.

Az EU-s csatlakozás miatt ismert a szalonka vadászattal 
kapcsolatban kialakult helyzet. Sikerült az ún. szalonka 
monitoring beindítása, s tudományos háttérrel megtámogatva 
lehetővé vált a vadászat is. Az OMVV áll kapcsolatban a kutatást 
végző egyetemekkel, vele kötnek megállapodást a monitoringot 
vállaló vadászatra jogosultak.

A vadgazdálkodásnak régóta kritikus pontja a szárnyas 
és szőrmés kártevők apasztása. Az egyre szigorodó 
természetvédelmi szabályok új módszerek bevetését követelik. 
Ezért döntöttünk úgy 2014-ben, hogy kísérletképpen 
4 vadásztársaságnak ún. élve fogó csapdákat adunk. A 
tapasztalatok egy év elteltével hamarosan összegzésre kerülnek.

Minden évben kiemelt esemény a megyei vadásznap, amit 
a kamarával közösen szerveztünk. Fontos szempont volt az 
alkalmas helyszín kiválasztása, mind Galyatető, mind Parádfürdő 
remek helyszínnek bizonyult.

Büszkék lehetünk arra, hogy igen színvonalas Országos 
Vadásznapot szerveztünk az ország tetején.

Évről évre nőtt a főzőversenyen résztvevő társaságok száma. 
A programok összeállítása során a figyelemfelkeltés mellett 
fontos szempont volt, hogy a gyermekeket is „megszólítsuk”, 
bevonjuk.

Tervezett	pénzmaradvány:	8 321 607	•	a	tervezetben	a	támogatások	a	következők	szerint	alakulnak:	
•	vadászkutya	bizottság:	150000	•	sportlövő	bizottság:	240000	•	Íjász	bizottság:	80000 

	•	Diana	vadászhölgy	klub:	50000	•	vadásznapi	rendezvény:	400000
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Érdekképviselet, érdekvédelem: 
Folyamatosan gyűjtöttük a jogosultak problémáit, és azokat 
továbbítottuk a Védegylet felé, mert nagy részük országos 
intézkedést, közreműködést igényelt. Az éves beszámolóban 
ezekről írtunk, de néhány fontosabbról az alábbiakban szükséges 
említést tenni:

A vadászatra jogosultak életében az új Ptk. hatályba lépéséig 
is súlyos gondot jelentett a vad és gépjárművek összeütközésére 
visszavezethető kártérítési igények rendezése. A helyzetet csak 
súlyosbította, hogy 2014. első napjaiban, egy agrár salátatörvényben 
hatályon kívül helyezték a Vtv-ben szereplő azon kitételt, mely 
szerint a vadászat fokozott veszéllyel járó tevékenység. Ezzel 
megszűnt az a sok évtizede kialakult – és bírósági eljárásokban is 
követett – jogilag is szabályozott gyakorlat, hogy az autóvezetés és 
a vadászati tevékenység egyaránt veszélyes üzem, és a bíróságnak 
az ilyen üzemek ütközéséből eredő kártérítési ügyekben vizsgálnia 
kellett a felróhatóság, vagy a rendellenesség bármelyik félnél 
történő fennállását, amennyiben ez mind a két félnél fennáll, avagy 
egyiknél sem, úgy mindegyik maga viseli a saját kárát.

A Vtv. fentiekben írt módosítását – tehát, hogy törölték a 
vadászat fokozott veszéllyel járó jellegét – többen tévesen úgy 
értelmezték, hogy kedvezőbb helyzetbe kerültünk. Nem vették 
figyelembe, hogy 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., 
amely a vadászható állat által okozott károkra vonatkozó szabályok 
között általánossá tette a jogosult felelősségét. Felelősségét, 
gyakorlatilag kimentési lehetőség nélkül. A jogosult ettől 
kezdve ugyanis csak akkor mentesül az ilyen károk megfizetése 
alól, ha bizonyítja, hogy a kár bekövetkezése ellenőrzési körön 
kívül eső elháríthatatlan okra vezethető vissza. A Ptk. viszont 
nem adta értelmezését, hogy mi minősül értelmezési körnek 
és elháríthatatlan oknak. Az új szabályozás a jogosultak teljes 
anyagi ellehetetlenülésének veszélyét hordozta magában. Az FM 
közbenjárásával, ismét visszaállításra került a vadászatnak, mint 
fokozott veszéllyel járó tevékenységnek a Vtv-be történő beépítése. 
Ezzel gyakorlatilag a régi előírások újra bevezetésre kerültek. 
Reméljük, hogy a bírói gyakorlat ennek figyelembevételével – és 
nem az új Ptk. szabályozásai szerint – alakul ki. 

Hosszú távon megoldást ezen ügyekben az EU más országaiban 
követett gyakorlat jelenthet, ahol a vad és gépjármű összeütközés 
biztosítási ügylet, mégpedig az autós által kötendő teljes körű, vagy 
kiegészítő Casco terjed ki az ilyen káreseményekre és a vadászatra 
jogosult csak akkor felel, ha bizonyíthatóan az ő magatartása miatt 
került vadászható vad a közútra. Évek óta egyre növekvő mértékű 
gondot jelent a vadászatra jogosultaknak – az erdészeteknek 
ugyanúgy, mint a vadásztársaságoknak – a lakott területekre 
bejutó vadon élő állatok károkozása. E területek nem minősülnek 
vadászterületnek, ugyanakkor viszont a régi és az új Ptk. is úgy 
rendelkezik, ha a károkozás nem vadászterületen történt, az a 
jogosult felel a bekövetkezett kárért, akinek a vadászterületéről a 
vad kiváltott. 

A BM készített is az elmúlt évben egy tervezetet, amely azonban 
a jó szándék mellett megoldást nem nyújtott. Így továbbra is együtt 
kell keresni a lehetséges megoldást. 

A Védegyletnek az ORFK-val együttműködési megállapodása 
van, melynek felülvizsgálatára, pontosítására, a közeljövőben kerül 
sor. Ennek során kiemelt feladat lesz, hogy a vad és gépjármű 
összeütközésekkel kapcsolatos rendőrségi helyszínelések 
alkalmával minden tekintetben betartásra kerüljön az ORFK által a 
rendőrhatóságok részére kiadott 60/2010. (OT.34.) utasítás. Ennek 
azért van fokozott jelentősége, mert a kártérítések miatt indult 
bírósági eljárásokra minimum egy évvel a balesetet követően 
kerül sor, ahol meghatározó jelentőségű, hogy milyen sérülések 
keletkeztek az ütközéskor, és melyek azok a sérülések a gépjárművön, 
amelyek nincsenek ok-okozati összefüggésben a balesettel. Az 
ORFK utasítása számos olyan feladatot előír a helyszínelésekkor a 
rendőrség képviselőinek, melyek az utólagos bizonyítási eljáráshoz 
szükségesek. Így pl. színes fényképfelvételeket kell készítenie a 

rendőrnek a sérült gépkocsiról, a baleset helyszínéről, fel kell kutatnia 
a baleset következtében az útra kerülő anyagmaradványokat, stb., 
amelyeknek meghatározó jelentősége van a bírósági eljárások 
során. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata során ezek 
hangsúlyos kérdések, mert a jelenlegi gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
egyes rendőrkapitányságok betartják az utasításban foglaltakat, 
más esetben csupán a járőr megy ki a helyszínre, megszondáztatja 
a gépjárművezetőt, majd a kapitányságra, (őrsre) visszatérve ír egy 
jelentést, melyben csupán csak azt rögzíti, hogy milyen vaddal 
történt az ütközés, volt-e vadveszélyre figyelmeztető tábla és az 
autós elmondása szerint megengedett sebességgel közlekedett. 
Fényképfelvétel és helyszíni jegyzőkönyv nem készül, ez viszont 
elfogadhatatlan. A károk általában sok százezer, vagy akár milliós 
nagyságrendűek, ezért az objektív bizonyítás alapvető feltétel.

Együttműködés:     
Legszorosabb az OMVK HTSZ-el. 2013 végéig együtt tartottuk az 
elnökségi-vezetőségi üléseket, közös munkatervet készítettünk. 
Minden programot együtt szerveztünk, bonyolítottunk le. 

A vadászati hatósággal folyamatosan jó kapcsolatot ápoltunk, 
kölcsönösen informáltuk egymást. A megemelt kilövési keretszámok 
miatti problémákat jeleztük feléjük, egyeztetésre összehívtuk a 
vadászatra jogosultakat. 

A Megyei Rendőr Főkapitánysággal együttműködésünk 
folyamatos volt: információcsere, jogszabályértelemzések, 
előadások tartása.

A Bükki Nemzeti Parkkal tartalmas együttműködésünk volt.
Részt vettek programjainkon, előadásokat tartottak, 

rendszeresen jelentettek meg szakmai anyagokat a Heves megyei 
Vadászban. A vezetőváltás után átmenetileg megszakadt a kapcsolat, 
de most ismét új igazgató van, aki igényli az együttműködést.

Komoly partnerünk az FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági 
és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola.  Előadások, közös programok, 
továbbképzések helyszíne. Tanulói közreműködtek a megyei 
vadásznapok lebonyolításában.

Nógrád és BAZ megyei szövetségeivel alkalmi találkozások, 
egyeztetések történtek. Jó személyes kapcsolatunk alakult ki.

Fontos bázisunk volt a Károly Róbert Főiskola, vadgazdálkodási 
szakembereik közreműködésével több szakmai programot 
bonyolítottunk le az intézményben.

Tájékoztatás, kommunikáció:
Az információ átadás módja, gyorsasága az elmúlt időszakban sokat 
változott, s egyre inkább elektronikus felületen folyik. Tagszervezeteink 
képviselői elfoglaltságuk miatt egyre kevésbé tudnak részt venni az 
értekezleteken, ezért tevődött át a kapcsolattartás az internetre.

Az OMVK HTSZ-el közösen működtetjük a megyei honlapot, 
amelynek látogatottsága folyamatosan nő.

Az országos szervezetek honlapja is nagyon sok információval 
szolgál.

A Heves megyei Vadász jelentősége nem csökken. Alapítójaként, 
kiadójaként, arra törekedtünk, hogy évente négy alkalommal 
megjelenjen, s hasznos információkkal, ismeretekkel szolgáljon 
elsősorban azoknak, akik koruk, vagy egyéb okok miatt nem 
internethasználók. Sajnos a terjesztéssel folyamatosan gond volt 
(terjesztője szerződés alapján az Axel Springer) a helyi kézbesítők 
állandó változása, hanyagsága miatt.

Gazdálkodás:
Székházunkat folyamatosan rendben tartottuk, elvégeztettük a 
kisebb nagyobb javításokat, és korszerű gázkazán beépítésére is sor 
került.
 Eger 2016.02.19.               

                                       Heves Megyei Vadászok Vadgazdálkodók
                                       és Természetvédők Szövetsége Elnöksége
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  Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetsége •   3300 Eger Hibay Károly u. 12. 

1. SZÁMú MELLÉKLET A 224/2000.(XII.19) KORM. RENDELETHEZ
Egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél

2015,XII.31-én
                                                         Adatok:1.000 Forintban

ESZKöZöK (AKTÍVÁK) fORRÁSOK (PASZÍVÁK)

A. BEfEKTETETT ESZKöZöK (I.+II.+III.)           17356 C. SAJÁT TőKE   (I.+II.+III.+IV.+V.)

I.  Immateriális javak I. Induló tőke / Jegyzett tőke 17077
II. Tárgyi eszközök 6486 II. Tőkeváltozás / Eredmény
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10370 III. Lekötött tartalék /Érték helyesbítés/
IV. festmény 500 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 335
  V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

B. fORGÓESZKöZöK  (I.+II.+III.+IV) 56 D.  TARTALÉK
I. Készletek  E.  CÉLTARTALÉK
II. Követelések f.  KöTELEZETTSÉGEK   (I.+II.)       
III. Értékpapírok      I. Hosszú-lejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 56     II. Rövidlejáratú kötelezettségek
ESZKöZöK öSSZESEN 17412 fORRÁSOK öSSZESEN 17412

M e g n e v e z é s Vállalkozási
Tevékenység

  Összesen

A.  Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 4264717 4264717

    I. Pénzügyileg rendezett bevételek 4264717 4264717

       Ebből:
           - Támogatások
                    = alapítói
                    = központi, költségvetési
                    = helyi önkormányzati
                    = egyéb (Kamarai átutalás) 2022200 2022200
           - Tagdíj 1870000 1870000
           - Egyéb bevételek (Banki kamat) 372517 372517
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (érték helyesbítés)
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 3929874 3929874
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3706015 3706015
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 223859 223859
V. Ráfordítást jelentő elszámolások
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 558702 558702
D. Nem pénzben realizált eredmény/(II-(IV+V)/
E. Adózás előtti eredmény (I+II) – (III+IV+V) 334843 334843
f. fizetendő társasági adó
G. Jóváhagyott osztalék
H. Tárgyévi eredmény (E-f-G) 334843 334843

 2. SZÁMú MELLÉKLET A 224/2000.(XII.19) KORM. RENDELETHEZ  
Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél

  Adatok: Forintban

Eger, 2016, január 27.

 Farkas László Márton elnök
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 KöLTSÉGVETÉSI  
 JAVASLAT 
A Heves Megyei Vadászok, Vad-

gazdálkodók és Természetvé-
dők 2016. évi gazdálkodásához

Bevételek tervezése
A Heves Megyei Vadászok, Vadgazdál-
kodók és Természetvédők Szövetsége 
bevételeit a 2016. évre is a tagdíjakból, 
valamit a pénzintézettől kapott ka-
matból, befektetett pénzügyi eszkö-
zök nyereségéből tervezi.
A tagdíj bevételek tervezésénél 67 
vadásztársaság tagdíját tervezi a szö-
vetség. Ebből 55 társaság 30.000,- fo-
rintot, 11 társaság 20.000,- forintot, va-
lamint az OMVK Heves Megyei Területi 
Szervezete szintén 30.000,- forintot 
fizet.
A pénzügyi eszközök bevételeinél a 
kapott banki kamatokat, illetve a be-
fektetett pénzügyi eszközök nyeresé-
gét tüntettük fel.

Egyéb bevételként jeleztük az OMVK 
Heves Megyei Területi Szervezete által 
nyújtott támogatást.

Bevételi oldalon szerepeltetjük a 2015. 
évi pénzmaradványt. 

Mindezeket összegezve a Heves Me-
gyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédők Szövetsége a 2016-
os évben 14.725.936,- forint bevételre 
számít, amelyet az éves gazdálkodásá-
hoz kíván felhasználni.

Kiadások tervezése:
A kiadások tervezésénél, személyi ol-
dalon kizárólag utazási költségtéríté-
sét tervezi a szövetség, egyéb bérkölt-
ségekkel nem számol a 2016. eszten-
dőben.
A dologi kiadások a székház fenntar-
tásához, illetve a különböző szakmai 
rendezvények lebonyolításához kap-
csolódnak.
Ennek alapján a kiadási oldal főösz-
szegét 3.762.000,- forintra tervez-
tük, mely szerint a tervezett 2016. évi 
pénzmaradvány 10.963.936,- forint.
Eger, 2016. április 08.

Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetsége

Pénzügyi terv a 2016-os évre
2015.évi terv 2015. évi tény 2016.évi terv

sorszám Bevételek

1 Előző évi pénzmaradvány 10 943 234 10 943 234 10 425 936

2 Tagdíj bevétel 3 800 000 3 892 200 1 930 000

3 Pénzügyi műveletek bevétele 300 000 372 517 370 000

4 Különféle egyéb bevételek 0 0 2 000 000

Összes pénzbevétel 15 043 234 15 207 951 14 725 936

Kiadások

személyi jellegű 595 000 552 000 100 000

1 bérköltség

2 megbízási díj

3 bérlettérítés

4 költségtérítés

5 étkezési hozzájárulás

6 szép kártya

7 utiköltségtérítés 595 000 552 000 100 000

8 reprezentáció

9 jutalom külsősöknek

10 TB, EÜ, egyéb járulékok

dologi kiadások 2 760 000 4 229 992 3 662 000

11 Vadászati szakmai anyag 200 000 0 0

12 Energia költségek 200 000 298 346 300 000

13 Posta, telefon, internet költség 300 000 280 327 300 000

14 Beruházások, felújítások 100 000 1 076 000 500 000

15 Társasházi költségek 180 000 166 584 180 000

16 Biztosítási költségek 90 000 81 544 90 000

17 vagyonvédelmi kiadások 95 000 75 348 80 000

18 banki költségek 150 000 163 249 170 000

19 könyvvezetési díj 135 000 72 000 72 000

20 oktatás továbbképzés 0 0 0

21 egyéb működési költségek 150 000 190 777 100 000

22 OMVK tagdíj költsége 200 000 189 000 200 000

23 rendezvények támogatása 720 000 421 320 500 000

24 Vadásznap 0 947 207 900 000

25 Madarak fák napja 50 000 0 0

26 Bizottságok működése 70 000 0 70 000

27 egyéb kiadás 120 000 268 290 200 000

Összes kiadás 3 355 000 4 781 992 3 762 000

FÓKUSZ 2001. BT.  képviseletében
Orbán Krisztina - ügyvezető

ellenjegyezte: Ferencz Péter - PM:180944

Tervezett pénzmaradvány: 10 963 936

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

Szerkesztette: Mediaworks Hungary Zrt. Heves Megyei Irodája
Kiadásért felelős: Polónyi György

NY.SZ: 2.2/6792/2000. Készült: Pauker Nyomda Kft.
Nyomtatás időpontja: 2016. május
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Idén szeptemberben, immár hatodik alkalommal kezdődik meg a levelező rendszerű, három szemeszteren
keresztül tartó, felsőfokú vadgazdálkodási végzettséget adó Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökök és
szakirányítók, alap- és mesterszintű képzése Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki
Karán. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (BSc., régebben főiskolai
szintű képzésben) szerzett végzettség.

Várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt!

Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökök és szakirányítók 
képzése Sopronban

További információk és jelentkezési lap:
http://vadgazdalkodas.emk.nyme.hu/oktatas_szakmernok.htm,
99/518-618, 30/4485971 vagy a
sandorgy@emk.nyme.hu címen
Dr. Sándor Gyula szakvezetőnél

A jelentkezőket a jelentkezés elfogadásáról, a beiratkozás feltételeiről, 
időpontjáról, a tanulmányokkal kapcsolatos további információkról az 
Egyetemi Tanulmányi Központ elektronikus  úton tájékoztatja. 

PROGRAMOK AZ IDEI VADÁSZATI ÉVRE
2016. JúLIuS
Heves Megyei Vadásznap Bélapátfalva 2016.07.02

2016. AuGuSZTuS
Nagytarcsai Vadásznap Nagytarcsa 2016.08.28
Országos Vadásznap 
És Somogy Megyei Vadásznap Kaszópuszta 2016.08.27
Regionális Favágóverseny És Vadásznap Bükkzsérc 2016.08.27
Fejér Megyei Vadásznap Alap 2016.08.27
Zala Megyei Vadásznap Bak-Sohollár 2016.08.27
Békés Megyei Vadásznap Mezőkovácsháza, Városi Strand 2016.08.20
Szlovák-Magyar Vadásznap Sikenica / Peszek (Szlovákia) 2016.08.20

2016. SZEPTEMBER
Csongrád Megyei Vadásznap Balástya, 2016.09.17
Bács-Kiskun Megyei Vadásznap Tiszakécske 2016.09.17
Nógrád Megyei Vadásznap Szécsény 2016.09.10
Vas Megyei Vadásznap Szentgotthárd 2016.09.04
Győr-M.-S. Megyei Vadásznap Göbös-Major 2016.09.03
Szabolcs-Sz.-B. Megyei Vadásznap Nábrád 2016.09.03
X. Országos Vadgasztronómiai Fesztivál Soponya 2016.09.03

2016. OKTÓBER
Gerjementi Vadásznap Pilis 2016.10.01
Vadász-Rendőr-Találkozó Ózd 2016.10.01

2017. fEBRuÁR
FeHoVa 2017 HUNGEXPO 
 Budapesti Vásárközpont 2017.02.16

Részletekről és további eseményekről érdeklődhetnek az OMVK honlapján (www.omvk.hu)!

EGYÉNI LŐJEGYZÉK VADÁSZJEGYHEZ 2016/2017 ÉVRE • Állami vadászjegy sorszáma:

 Vadászjegy Elejtés 
ideje

 Vad

a jogosult megnevezése kódszáma faj, ivar darab azonosítójel

figyelem!
Az 1996. évi LV. törvény módosítása eltörli az egyéni lőjegyzék vezetési 

kötelezettségét, de csak a következő, 2017/2018-as vadászati évtől.

Az idei, 2016/2017-es vadászati évben, 2017. február 28-ig  
az egyéni lőjegyzék vezetése továbbra is kötelező!

Egyéni vadászat esetén a vadász az elejtett vad birtokba vételét követően köteles 
az elejtés tényét az egyéni lőjegyzékbe haladéktalanul bejegyezni, társas vadászat 

esetén a bejegyzési kötelezettség a vadászat végén esedékes. (Vhr. 46. §)


