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Tisztelt Küldöttek!
Kedves Vadásztársak!
Újra eltelt egy esztendő, amikor is megyei szervezetünknek a küldöttközgyűlésen alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint is – a 2016-os terveken, elképzeléseken túl
számot kell adnia 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.

4

2015
I. A megye vadászati élete és vadászati közélete


S z e r v e z e t i

é l e t

A Vadászkamara köztestület, törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkezik.
Emellett a Földművelésügyi Minisztérium törvényességi felügyelete alatt áll, állami
feladatait átengedett állami bevételekből, átruházott hatáskörben látja el.
Ennek megfelelően a kamarai szervezet egyik fő funkciója a közfeladatok
hiánytalanságának biztosítása.
Másik fő funkciójaként a kamara szakmai érdekképviselet is, mely demokratikus
szabályok szerint megválasztott testületekkel és szervezettel rendelkezik, feladata a
hivatásos és sport vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése.
A vezetőség és a szervezet hivatásos apparátusa ennek figyelembe vételével, a
jogszabályok által előírtaknak megfelelően, biztosítja e két fő elvárás egyensúlyát.
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 minősítette.
Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2015-es év során 4
alkalommal (január, április, augusztus, december) ülésezett. Ezeken az üléseken a
teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkoztunk:
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- feladatok értékelése, programok, elképzelések
- beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat
- titkári beszámolók
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- megyei és térségi vadásznapok
- országos vadásznapon való részvétel
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- megyei küldöttgyűlés előkészítése
- Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok
- megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése
- külső-belső kommunikáció lehetőségei
- 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
- Vadászati Almanach szerkesztése, készítése
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 2015. május 6-án 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:
- A következő időszaki feladatunk továbbra is, hogy a kamara feleljen meg a törvényi
előírásoknak és a törvényes működés igényének úgy, ahogy eddig is.
- Lehetőségeink tárán belül vegyük ki részünket a törvényi változás előkészítési
folyamatában. Előtérbe kell állítanunk a vadkár kérdését, a 2017-es területi határok
meghatározását és a vadütközések következményeit.
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- Továbbra is együtt akarunk működni a megyei Vadászszövetséggel. A partneri és
szakmai kapcsolat nagyon fontos mind a kamara, mind a vadgazdálkodók érdekeit
képviselő Szövetség számára. Mindkét szervezet a vadászatért tevékenykedik, egyazon
célrendszerrel. Az együttműködések ezen felül fennállnak a nemzeti parkokkal, a B.-A.-Z.
megyei Rendőr-főkapitánysággal, az Északerdő ZRt-vel és természetesen a vadászati
hatósággal is.
- A jogszabályi változások tekintetében is minden változásnak abba az irányba kell
mutatni, ami kifejezi, hogy a kulturált, hagyománytisztelő és a biztonságos vadászatnak
nincs alternatívája, mindenképpen ebből kell kiindulni. Borsod megyében mindannyian
egyetértünk ezzel, ezen a vonalon gondolkozunk. Ha valamit el akarunk érni, vagy
valamit érvényesíteni akarunk, akkor ezeken a területeken kell erősnek és következetesnek
lennünk. A vadászati kultúra erősítésén keresztül lehet a leghatékonyabban elérni, hogy a
civilek, a nem vadászok is megértsék a vadászok kikerülhetetlen szerepét a
természetvédelem és a vadfajok fenntartásának a folyamatában.
- Ugyancsak nagyon fontos a vadászati hagyományoknak, a vadászati tradícióknak az
ápolása. Lényeges összefonódás van a tradíció és a kultúra között, de nem teljesen
azonos, nincs átfedés teljesen, de ha a hagyományok működnek, azt kötelességünk
valamilyen módon ápolni vagy ápoltatni. A célunk továbbra is az, hogy pozitívabb kép
alakuljon ki a civil lakosság körében a vadásztársadalomról. Ezért sokat kell tennünk. Ha
mi kellő kulturáltsággal, kellő tradíció felmutatásával, megfelelő biztonsággal vadászunk
és ezeket meg is mutatjuk, a médián keresztül, a vadásznapokon, a nyilvános
rendezvényeken, akkor ebben eredményesek lehetünk.
- Nagyon fontos a kultúra, a közélet szempontjából, a hagyomány szempontjából az is,
hogy továbbra is foglalkozzunk a Borsod megye Kiváló Ifjú Nimródja kezdeményezéssel.
Nagyon fontos dolog a fiatalokkal való foglalkozás, kapcsolattartás és az, hogy a
fiatalokat már gyermekkorukban hozzuk be a vadásztársadalomba.
- „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány alapító okiratának
újraszabályozásáról döntöttek az alapítók, mert a közhasznú mutatóknak nem felelt meg a
szervezet, ezért azt módosítani kellett. A kuratórium mandátuma lejárt, Szaniszló Sándor
nem vállalta a továbbiakban a kuratórium elnöki posztját. Ennek következtében a
kuratórium új elnöke Gyurán János, tagjai Rauszné Béres Aranka és Szemán Jenő, míg a
Felügyelő Bizottság elnöke Csuhai István, tagjai Ullik Béla és Géczi Ferenc.
- A vadászvizsga kérdése is gyakran vita, illetve tárgyalásnak a témája a
vadászberkekben, gyakran fogalmazódik meg a kamarai és a szövetségi érdek. A
Szövetség oktatással foglalkozik, a Kamara vizsgáztatással, azonban mindkét szervezet
részéről fontos elvárás, hogy a vizsgázott személyek szakmailag és emberileg is megállják
a helyüket.
- A 2015-ös évnek kiemelt, súlyponti feladata lesz a megyei Vadászati Almanach
elkészítése. Tegyünk meg mindent azért, hogy színvonalas, kulturált, és emlékezetes
kiadványt tudjunk készíteni!
***
Szervezetünk életében a tavalyi évben vált esedékessé a kamarai titkár személyében
történő tisztújítás is, melyre 2015. szeptember 9-én került sor.
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Mivel a kamarai megbízatás óta tíz év eltelt, ezért a vezetőség, - figyelemmel az őszi
vadászati idény beindulására, és a vadászati törvénymódosítás megjelenésére, az ezzel
járó kiemelt feladatokra, - 2015. szeptember 9-ére tűzte ki a kamarai titkárválasztást.
A megyei sport és hivatásos vadászokból álló 57 fős küldöttgyűlés, titkos szavazás során,
egyhangúlag erősítette meg Tóth Á. Dénest újabb 10 évre az Országos Magyar
Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének ügyvezető titkárává.
***
Az elmúlt évben az Országos Magyar Vadászati Védegyletnél is tisztújításra került
sor. Az országos választmány július 19-én tartotta ülését, melyen az OMVV elnöke a
következő öt évben is a küldöttek teljes bizalmát élvező dr. Semjén Zsolt lett. Az ülés
elején a régi-új elnök beszámolt az elmúlt öt évben elvégzett munkáról, hangsúlyozva,
hogy szinte valamennyi, a vadászokat érintő kérdésben sikerült rendezni a problémákat.
Dr. Semjén Zsolt beszéde után a választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta az OMVV beszámolóját, majd a pénzügyi beszámoló és a 2015-ös
pénzügyi terv elfogadására került sor.
Ezt követően rendben lezajlott a választás, mely alapján a Védegylet tisztségviselői:
 elnök: dr. Semjén Zsolt
 alelnökök: dr. Jámbor László, dr. Bodnár József
 ügyvezető elnök: Pechtol János
 FB
elnök: Imre János
tagok: Hrabovszki János, Pászti Tibor, dr. Szigethy Béla, Berend Ferenc


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 vadhúsvizsgáló képzéseket és a vadászkutya alkalmassági vizsgát.
Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és sportvadászok érdekeit.
- A vadászjegyek érvényesítése a 2015-es év során is zökkenőmentesen zajlott. A
tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt.
Az elmúlt évben 4069 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. Örömmel mondhatjuk, hogy 2017-től a vadászati engedélyeket is
szervezetünk fogja kiadni.
- A korábbi megállapodásnak megfelelően a kamara területi szervezetei értékesítik a
vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad
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gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása is naprakész volt, az
Állategészségügy felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás.
- Állami Vadászvizsgát 2015-ben 11 alkalommal szervezetünk, melynek során 144 fő
jelentkezőből 84 fő tett elsőre eredményes vizsgát.
Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők egy jelentős része sajnálatos módon
sikertelenül zárta a megmérettetést. A vizsgabizottság objektív és szigorú, de úgy
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 – többek között - a Vadászszövetséggel, valamint a Heves, Nógrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászati szervezetekkel közösen vadgazdálkodási
szakmai napot szervezünk Hatvanban a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban.
A konferencia fő témái „A mezőgazdasági vadkárbecslési gyakorlati problémái” valamint
„A szimulált vadkárok vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban.” Ezen túlmenően a
résztvevők „Mit tehet a vadász- és a gazdatársadalom az apróvadért?” továbbá „Apró és
nagyvadfajok néhány fontos parazitás megbetegedése” témájában hallgathatnak meg
előadásokat.
Szakmai konferenciát tartottunk a Diósgyőri vár lovagtermében is. Témája főként az
egyre gyakrabban médiaérdeklődésre is számot tartó nagyragadozók magyarországi
megjelenése és a készülő vadászati törvény koncepciójának megvitatása volt.
A kiváló előadók között elsőként Dr. Szemethy László, egyetemi docens, a gödöllői
Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézetének szakértőjét köszönthettük.
Előadásának első felében az európai barnamedve magyarországi, különösen az északi
középhegységben történő előfordulásáról tartott rendkívül érdekes és hasznos előadást.
Világossá tette minden érdeklődő számára, hogy az elmúlt időszak medve észlelései nem
egyedi esetek, hanem egy folyamat részei, és ezekre bizony egyre gyakrabban lehet majd
számítani az elkövetkezendő időszakban. Ennek oka főként az, hogy a környező
országokban (Szlovákia, Románia) állományuk feldúsult, így egyre több egyed
kényszerül „portyázva” új területet keresni magának, akár több száz km-es vándorlások
árán. Magyarországról pedig kijelenhető, hogy vannak a medve számára alkalmas
élőhelyek. Ezért célszerű lenne proaktív módon előre felkészülni, és megtanulni az
együttélés szabályait, ahogyan Szemethy úr is fogalmazott néhány hasznos tanács
keretében.
Ezt követően szintén a docens úr tolmácsolásában hallgathattunk érdekes kutatási
adatokat az aranysakál magyarországi terjedéséről. Elmondható, hogy az apróvad
állományra, illetve az őz állományra komoly veszélyt jelentő ragadozó fajunk már
megyénkben is előfordul (az OVA adatai alapján 23 db elejtés történt 2014-ben
megyénkben), így az konferencia résztvevői ebben a témakörben is értékes
információkhoz és tanácsokhoz jutottak.
A konferencia következő előadója Bakó Botond, a Földművelésügyi Minisztérium
Természet megőrzési Főosztályának munkatársaként ismertette a legfontosabb hatósági
eljárási rendeket. Lévén, hogy a farkas, a hiúz és a barna medve is védett állat
Magyarországon, így ezen eljárások büntetőjogi vetületei is kiemelésre és tisztázásra
kerültek, többek között azzal a céllal is, hogy elkerülhetők és megakadályozhatók
lehessenek a korábban a médiában is nagy érdeklődésre számot tartó, Nógrád megyei
medvelövéshez hasonló esetek. Bakó úr kiemelte, hogy minden esetben (nagyragadozó
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észlelés, veszélyhelyzet, engedélykérés) a legfontosabb az előzetes információ szerzés
legyen mindenki számára, melyben kollégái és osztályuk készségesen áll mindenki
rendelkezésére.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa az előző témákhoz
kapcsolódva, szintén gyakorlatiasan mutatta és számolt be a hiúz és farkas
előfordulásáról régiónkban. Az északi középhegységben az elmúlt időszakban, sokkal
több észlelés történt, mint azt talán a legtöbb jelenlévő vadász elsőre gondolta volna.
Az előadók sorát Tóth Á. Dénes kamarai titkár, fővadász zárta, aki röviden összegezte a
készülő új vadászati törvény legfontosabb és általunk ismert sarokpontját, köztük az új
üzemi tervek legfontosabb ismérveit, a tájegységi fővadász intézményét, szerepét és a
trófea bírálatban várható fontosabb változásokat.
A szakmai program mellett egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került a
Diósgyőri várat üzemeltető Miskolci Kulturális Központtal, aminek köszönhetően egy
állandó vadászati és trófeakiállítás megnyitója is zajlott.
Az egész délutánt átívelő szakmai nap lezárásaként az állandó vadászati kiállítás közös
megtekintésére került sor, melynek során mindenki megcsodálhatta a szebbnél szebb
trófeákból elkészített tárlatot. Őszintén reméljük, hogy egyre több érdeklődő számára
fognak szép élményeket, tanácskozásokat okozni az itt megismert trófeák, állat
preparátumok, melyeket mindeni megtekinthet a Diósgyőri vár különböző termeiben.
Reményeink szerint ez az állandó kiállítás hozzájárul majd ahhoz is, hogy a vadászó és
nemvadászó társadalom kicsit közelebb kerüljön egymáshoz, és megismerhetővé válik az
igaz vadászok által tanúsított hagyomány tisztelet és természeti értékeink megbecsülése.
A megyei kamara szervezet eltökélt ezen értékek megőrzésében, ápolásában és
fejlesztésében, melynek jövőbeli újabb állomása lehet majd egy önálló vadászati múzeum
kialakítása is.
- Vadászkutya alkalmassági vizsga és vadhúsvizsgáló képzés az elmúlt évben,
érdeklődés, illetve jelentkezés hiánya miatt nem volt.


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.
- Vadászkamaránk vezetése jó kapcsolatot ápol a rendőrhatósággal. A két szervezet
közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a
rendőrhatóság részéről jónéhány 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 természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a
kapcsolat, emellett napi, rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.
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Mindemellett 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.
Erre jónéhány esetben volt is lehetősége, hiszen az elmúlt év leginkább az új vadászati
törvény társadalmi vitájával, véleményezésével, a módosító javaslatok benyújtásával telt.
Javaslataink a megjelent jogszabályokban hangsúlyozottan megtalálhatók.
A hosszú munka eredményeképpen 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.
A jogszabály, amelynek középpontjában a magyar vadállomány áll, négy lépcsőben, az
utolsó szakasz 2017. március 1-jén lép majd hatályba.
A törvény legfontosabb változásai:
- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre nőtt.
- A vadászterületek minimális nagysága 3000 hektár maradt.
- A vadászterület határának megállapítására a vadászati hatóság 2016. március 31.
napjáig a vadászterületek határára ajánlást tesz közzé.
- Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra a vadászterület
határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve új vadászterület kialakítását célzó
javaslatot nyújthat be a vadászati hatósághoz 2016. május 15. napjáig. A javaslat
legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre
vonatkozhat. Ezen terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot
benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
- A módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 10
napon belül végzéssel dönt. Ezt követően a vadászterületek átfedésére irányuló érvényes
módosító javaslat esetén, 2016. július 15. napjáig egyeztetést tart az érvényes módosító
javaslatot benyújtó földtulajdonosok közös képviselőjének, és a módosító javaslattal
érintett hatályos vadászterületek földtulajdonosi képviselőjének részvételével az
átfedésben lévő területrész vonatkozásában.
- Amennyiben a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem
érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának
megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület
határát.
- A területkijelölések után a földtulajdonosi gyűlés összehívásához a földtulajdonosok
1/5-ének kezdeményezése szükséges.
- A jövőben területnagyságtól függetlenül, akár 1 hektárral rendelkező személy vagy
annak meghatalmazottja is szavazhat a földtulajdonosi gyűlésen. A meg nem jelent
földtulajdonosokat - meghatalmazás hiányában - senki sem képviseli.
- Nem lehet a tulajdonosi közösség képviselője az a személy, aki annál a vadászatra
jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület
vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt.
- 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.
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- 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. A körülbelül félszáz tájegység élén
tájegységi fővadászok állnak, akik segítik, támogatják a vadgazdálkodók munkáját. Ők
az FM-hez tartoznak majd 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 fogja kiadni.
- Ugyancsak 2017. márciusától megszűnik az egyéni lőjegyzék.
***
A vadászati törvény mellett azt is meg kell jegyezni, hogy egyéb jogszabályi változások
és előírások is történtek az elmúlt évben.
*Az érdekérvényesítés és érdekképviselet fontos eleme a vadászok mellett a
vadásztársaságok új jogszabályoknak (Civil tv., Ptk.) való „megfeleltetése”, melyben
főként a Vadászszövetség vállal nagy szerepet.
* Az EKAER rendszer a vadhúst (02089030 vámtarifa szám) a kockázatos termékek közé
sorolta, így annak fuvarozását is érintette a szabályozás. A módosításban azonban a
határértékek az alábbiak szerint változtak, ami jelentős kedvezmény a jogosultak részére.
Szintén kedvező változás, hogy egyértelművé vált: az eladó telephelyén történő
értékesítés esetén a vevő köteles az EKAER számot megkérni.
Az új rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a vadhús közúti szállítása nem
tartozik az EKAER hatálya alá, ha - ugyanazon feladótól, - ugyanazon címzett részére, ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, - egy fuvarozás keretében történő szállítás esetén, a vadhús együttes bruttó tömege az 500 kilogrammot és együttes adó nélküli ellenértéke
az 1 millió forintot nem haladja meg (a mentességhez tehát mind a két feltételnek
együttesen kell teljesülnie).
Ha a vadfelvásárló saját maga szállítja el közvetlenül a terítékről vagy a vadásztársaság
hűtőkamrájából a mentesség feltételeit mennyiségben vagy értékben meghaladó vadhúst,
a rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ő válik bejelentésre kötelezetté. Amennyiben a
vadásztársaság a felvásárlóval kötött szerződésében rögzíti, hogy az értékesítés helye a
vadásztársaság telephelye (területe), mentesül a bejelentési kötelezettség alól, a
felvásárlónak kell az EKAER számot megkérni és kockázati biztosítékot nyújtani.
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* Egy törvénymódosítás következtében meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási
terveket, nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű
vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és
gépjármű ütközések tekintetében visszaállt a korábbi rend. Ez utóbbi szerint tehát a
vadászható állat által okozott kárért való felelősség és a fokozott veszéllyel járó
tevékenységért való felelősség találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes
üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
* Több vadfaj idénye módosult a Földművelésügyi Miniszter 2015. októberében
megjelent rendelete értelmében. A rendelet a következő vadfajok vadászati idényét érinti
2016. március 1-jétől:
– a szarvasborjú szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január 31én van vége az idénynek), illetve megszűnik az április 1. és június 30. közötti időszakra
megállapított vadászati idény;
– a dám esetében bika október 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január
31-én van vége az idénynek), bevezetik az érett bika kategóriáját, amely október 1-jétől
november 30-áig lesz lőhető, a tehén és az ünő idénye október 1-jétől január 31-éig tart
majd (jelenleg február utolsó napján van vége), a dámborjú idénye nem változik (október
1 – február utolsó napja);
– a muflonkos vadászati idénye szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart majd
(jelenleg egész évben lőhető), a juh és a jerke idénye szeptember 1-jétől január 31-éig tart
majd (jelenleg február utolsó napján van vége), a muflonbárány idénye nem változik
(szeptember 1 – február utolsó napja)
– az üregi nyúl egész évben lőhető lesz (jelenleg szeptember 1-jétől január 31-éig tart az
idénye).
* Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti
tagállamaiban (Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelország Podlaskie
Vajdaságában az elmúlt egy évben sem javult, mert vaddisznó és házi sertés
állományokban is megállapítottak újabb eseteket. Lettországban az ASP mellett a
klasszikus sertéspestis (KSP) is jelen van vaddisznó állományokban. Oroszország európai
területén, valamint Ukrajnában szintén észlelték mindkét betegség előfordulását. Hazánk
keleti és észak-keleti régióinak ASP veszélyeztetettsége folyamatosan fennáll.
Az országos főállatorvos ÉFHÁT/22/2015. számú utasításával kiadott „2015. évi
Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv” értelmében a 2015/2016. vadászati évben is folytatni
kellett az emberi fogyasztás céljára elejtett vaddisznók ASP és KSP betegségekre
irányuló monitoring rendszerű vizsgálatát. A laboratóriumi vizsgálatok állami költségre
történtek, míg a mintavételek után egy később megjelenő FM rendelet értelmében a
vadászatra jogosult társaságok költségtérítést kaptak.
* A kéknyelv-betegség (BT) alapvetően a házasított kérődzők orbivírus okozta és
törpeszúnyogok terjesztette fertőző betegsége. Klinikai tünetekben és tömeges
elhullásokban megnyilvánuló megbetegedés elsősorban juhállományokban figyelhető
meg, míg a kecskék és a szarvasmarhák ritkábban betegednek meg és pusztulnak el BT
következtében.
A Balkán-félsziget irányából észak felé terjedve 2014. őszén hazánkban is megjelent a
háziasított kérődzők BT betegsége és tünetmentes fertőzöttsége. 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, valamint endémiás jellegű, tartós
fennmaradásával. Nem zárható ki az sem, hogy BT-re visszavezethető szórványos
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megbetegedések és elhullások szabad vadászterületen élő muflon állományokban szintén
előfordulnak.
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.
* 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
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.
A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért az elnökségében az elmúlt év során
megújult Vadászszövetséggel való együttműködés erősítésére, az egységes fellépésre is.
Ez látható országosan és más megyei szinten is a Vadászkamara és a Vadászati
Védegylet, Vadászszövetségek működésének összehangolásában.
Ez az együttműködés annál is inkább fontos feladatunk, mivel a Kamara az egyéni
vadászok, a Szövetség és a Védegylet pedig a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete,
s együttes fellépésük garantálja a vadásztársadalom egészének érdekérvényesítését.
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.
Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között
mindenképpen meg kell említeni, hogy több éve működik a www.borsodivadász.hu
néven futó internetes információs portál, melyen minden megyei vadászattalvadgazdálkodással 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.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban, az interneten, a megyei sajtóanyagokban valamint az Echo televízió Hazai
Vadász műsorában is az elmúlt évben számos alkalommal jelent meg híradás a megyei
tevékenységről.
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V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Szakmai szolgáltató tevékenységünk mellett az elmúlt évben is igyekeztünk egy igen
sokszínű vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle rendezvények
megvalósítása kapcsán – a vadászszövetséggel szoros együttműködésben - a megye
összes vadásza részére szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen
kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a nem vadászó környezet számára bemutatni
vadászati kultúránkat, hagyományainkat.
** 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.
Tavaly, augusztus 15-én Kazincbarcikán, a Csónakázó-tónál a színek fesztiváljának, a III.
Kolorfesztiválnak egyik fő eseményeként került megrendezésre, a Borsod-AbaújZemplén megyei Vadásznap.
Azt, hogy a két héten keresztül tartó programsorozatnak valóban egy kiemelkedő
eseménye volt a vadászok legrangosabb ünnepnapja, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a
rengeteg érdeklődő, látogató, a színes vadásznapi forgatag, a műsorok, fellépők
változatossága vagy éppen a kitelepült vadgazdálkodók sokasága.
Az egésznapi rendezvény a Hubertus ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, mely
után a térség vadgazdálkodói, a megyei vadászzászló bevonulásával egyidőben, két
őzbakot helyeztek terítékre. A terítéken fekvő bakokat – megadva ezzel is a vadnak járó
végtisztességet – a Bükki Vadászkürtösök szignálja alatt, az Utánkeresők Baráti Körének
tagjai vérebeikkel kísérték utolsó útjára. Ezt követően a kürtösök és Tóth László énekes
előadásában a Vadászhimnusz sorai csendültek fel, megdobogtatva még a nem
vadászemberek szívét is.
Ezen megható, ünnepélyes momentum után került sor a köszöntésekre és a megnyitóra.
Elsőként Dr. Székely László az Észak-magyarországi Vadászszövetség elnöke üdvözölte
a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy jó érzés ilyen szép számú közönséget együtt
látni egy vadásznapon, mivel jelenlétükkel és érdeklődésükkel megtisztelik a számunkra
oly fontos vadászat ügyét. A vadásznapoknak nem titkolt célja, hogy mi, vadászok
kilépjünk zártnak tűnő közösségünkből, felhívjuk a figyelmet a vadászati tevékenység
szükségességére, kapcsolatokat teremtsünk az érdeklődők széles körével, és
természetesen lehetőséget adjunk egymásnak is a vadászbarátságok további mélyítésére.
Kriston Nándor, a Vadászkamara megyei elnöke – mint következő felszólaló –
köszöntőjében kifejezte, hogy a vadászati szervezetek legfőbb törekvése, hogy a
társadalom felé a vadászatot és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket igyekezzenek
pozitív jelenségként kommunikálni. A vadászati tradíciók ápolásán keresztül olyan
vadászati kultúra elérése a cél, amellyel a vadászat külsőségeiben is igényesebb lesz, és
egyre több civil érdeklődését is felkelti.
Ezt követően Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője és Szitka Péter
Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte a rendezvényre kilátogatókat, a kitelepülő
vadásztársaságokat, azok tagjait, barátait. Kihangsúlyozták, hogy az ilyen ünnepségeken
fel kell hívni a figyelmet a vadászati tevékenység szépségeire. Erre a térség
vadgazdálkodói, az idő és ez a helyszín, - a város, a hegyek és az erdő találkozásánál kitűnően alkalmasak.
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A köszöntések végén, Dr. Jámbor László az Országos Magyar Vadászkamara elnöke és
egyben a rendezvény fővédnöke nyitotta meg a megyei vadásznapot, méltatva a helyiek
szervezőkészségét, tenniakarását.
A hivatalos megnyitó után kitüntetések átadására került sor, ahol az arra érdemes
személyek a vadászati közéletben végzett tevékenységük elismeréseként átvehették
jutalmukat.
Az oklevelek és emlékérmek átadása után már hagyományosan a közelmúltban
vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatása
következett.
A hivatalos programok mellett a színpadon kora estig egymást váltották a fellépők, míg a
park többi részében a főzőcsapatok szakácsai versengtek, aminek köszönhetően
nagyszerű illatok terjengtek a rekkenő hőségben árnyat adó fák alatt. Itt a főzősátrak
mellett egy szabadtéri vadászati kiállítást, trófeabemutatót is megvalósítottak a kitelepülő
vadgazdálkodók, mely méltán bizonyította a térség kiváló adottságait, kiemelkedő
természeti értékeit, vadállományát.
Mindemellett volt a vadászati kultúra mozzanatait megörökítő fotókiállítás, különféle
gyermekprogramok, számtalan vadászvásáros, terepjáró off-road bemutató,
sólyomröptetés, vérebes utánkereső bemutató, majd a programok végén dáridó Lagzi
Lajcsival.
Ezen a forró, de mégis gyönyörű nyári időben igazi népünnepély volt ez, sok látnivalóval,
színes programokkal, finom ételekkel és italokkal, mely rangjához méltó módon tudta a
vadászat iránt érdeklődők és a vadászok számára maradandóvá tenni a XXIV. Megyei
Vadásznapot! Dicséret illeti a szervezőket, résztvevőket, hiszen minden tiszteletet
megérdemeltek az impozáns kiállítások, a számtalan kulturális program, valamint a
vadászgasztronómia ízvilága. Ezúton is köszönet érte a segítőknek és a támogatóknak!
***
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 jónéhány vadásznap került
megszervezésre, az ott élő vadászok és vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát
dicsérve.
* Időben az első ilyen program volt május 1-jén a Nemzetközi Gömöri Vadásznap,
Putnokon.
Ugyan idén nem, mint megyei vadásznap szerepelt a putnoki rendezvény a vadászati
programok kínálatában, ettől függetlenül megállapíthatjuk, hogy ugyanolyan színvonalas
és számtalan kikapcsolódást, érdekességet nyújtó esemény volt, mint az előző években.
A három napos Gömör-Expo és Fesztivál társrendezvényeként megvalósuló vadásznap és
kiállítás április 30-án vette kezdetét. A városi sportcsarnokban több száz négyzetméteren
megrendezett erdei-mezei életkép, preparátumokat tartalmazó dioráma, az állványokon
látható hazai és egzotikus trófeákból álló bemutató vagy akár a festmény- és fotókiállítás
már az első napon is nagyon sok látogatót vonzott.

16
Az Expo fő napja – főként vadászemberek számára – azonban másnap, május 1-jén,
pénteken vette kezdetét, amikor is elsőként a Hubertus Ökumenikus Istentisztelet során
szentelték meg a térség vadgazdálkodói által terítékre hozott őzbakot, melyet az
Utánkeresők Baráti Körének tagjai kutyáikkal kísértek be a ravatalra.
A misét követően ünnepélyes megnyitóra került sor, ahol elsőként Dr. Székely László,
Vadászszövetségünk, majd Kriston Nándor Vadászkamaránk elnöke köszöntötte a
megjelenteket, méltatva az immáron IX. alkalommal megrendezett gömöri vadásznapot.
Őket követték – a rendezvény nemzetközi hírét és színvonalát is erősítve – Tibor
Leboczky szlovák, és Dr. Jámbor László, a magyar Országos Vadászkamara elnökeinek
üdvözlő szavai.
A megnyitó ünnepségen természetesen Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere is
szót kapott, aki elismerését fejezte ki mind a kiállítóknak, mind a szervezőknek e jeles
nap alkalmából. A vadásznapi rendezvényt ezt követően Demeter Zoltán, országgyűlési
képviselő nyitotta meg.
A délelőtti program az elismerések és tárgyjutalmak átadásával ért véget, amikor is a
térség arra érdemes vadásztagjai, szakemberei vehették át a tevékenységükért, de főként a
vadászati kiállítás megvalósításában nyújtott segítségükért, munkájukért járó
kitüntetéseket.
A délutáni programok során is szép számú érdeklődő gyűlt össze, ahol a legnagyobb
sikere a vadászkürtösöknek, néptáncosoknak, majd az ezen programokat követő
vadászkutya, rendőrkutya és lovasbemutatónak illetve a fogathajtó versenynek volt.
Ezen felül persze sokan voltak kíváncsiak a vadásznapi rendezvények elmaradhatatlan
kellékeire, a vadásztársasági találkozóra, az ennek keretében megvalósított vadételfőző
versenyre, a vadászvásárosok kínálataira és a terepjáró autók bemutatóira.
A gömöriek ismét kitettek magukért, így a kiváló hangulatú rendezvény méltó kezdése
volt a 2015-ös év vadásznapjainak.
* Időben a következő eseményre mindössze egy napot kellett várni, hiszen május 2-án a
megye egy másik szegletében, Fűzérradványon rendezték meg a Nemzetközi
vadételfőző versenyt és vadásznapot.
Borongós idő és hol csak csöpörgő, hol hevesebben zuhogó eső fogadta a résztvevőket a
Károlyi-kastély parkjában. A kedvezőtlen körülmények ellenére azonban meglehetősen
szép számban gyűltek össze a főzőversenyben elinduló csapatok és a többnyire
családostól érkező látogatók. A bográcsok alatt már korán reggel fellobbantak a lángok,
így a megnyitóünnepség kezdetekor ínycsiklandó illatokat hozott a hűvös zempléni szél a
színpad elé.
A pirított szalonna és hagyma illata mellett két, a környéken elejtett – a vadász-etikett
előírásainak maradéktalanul megfelelő módon felravatalozott – őzbak is érkezett, utolsó
falattal a szájában, sebtörettel az oldalán, két vadászhölgy, és egy véreb kíséretében.
A teríték behozatalával indult a hivatalos események sora: elsőként a Bükki Kürtösök
fújták el az „Üdvözlés” című szignált, majd szintén ők kísérték Tóth Lászlót, aki olyan
szenvedélyesen énekelte a Vadászhimnuszt, hogy könnycsepp szökött még a
férfiemberek szemének a sarkába is. Ezt követően ifj. Bóta István olvasott fel egy Szent
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Hubertushoz intézett fohászt, majd egy tízéves kisfiú, Czili Ábel szavalta el az „őzike a
vadászházban” című verset.
A rendezvényt dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős
helyettes államtitkára nyitotta meg, aki beszédében külön kiemelte a vadászat kulturális
jelentőségét. A csuklyás esőkabátba burkolódzó, a színes esernyők alatt álldogáló vagy az
égi áldással dacolva ázó látogatóseregletet dr. Székely László, a megyei Vadászszövetség
elnöke, majd Kriston Nándor, az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi
Szervezetének elnöke köszöntötte, de természetesen házigazdaként szót kapott Pandák
Pál polgármester és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, valamint Sághi Attila, a
kastély fenntartójának tekinthető Forster Központ elnöke is.
Ahogy a megnyitóünnepség véget ért, azonnal elkezdődtek a bőséges látni-, illetőleg
hallgatnivalót szolgáltató programok: a patinás épület Hubertus-termében a vadászat és a
természetvédelem kapcsolatáról tartott előadást Lontay László, az Aggteleki Nemzeti
Park munkatársa, odakint pedig a vérebek és vezetőik, az Utánkeresők Baráti Körének
tagjai vették át a főszerepet, hogy látványos bemutatójukkal tapsra ragadtassák a kitartó
érdeklődőket. Közvetlenül ebéd előtt a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának hallgatói vették birtokukba a színpadot, hogy helyenként humoros, néhol pedig
igenis komoly műsorukkal szórakoztassák a nagyérdeműt. Jó volt látni, hogy a Bükki
Kürtösök által elmesélt, zenés kis vadásztörténetet milyen sokan hallgatták, sőt a
produkció idejére még az egyik főzőcsapat sátránál nótázó baráti társaság is elnémult,
hogy a műsorszám végén újult erővel fakadjanak dalra.
A „délután legnépszerűbbje” címért a ragadozómadár-bemutató, illetőleg az ifjúsági
szarvasbőgő verseny vívott egymással szoros küzdelmet, ám ez is döntetlenül végződött,
mint ahogy a Molnár Renátó, Európa-bajnoki bronzérmes bőgőversenyző által vezetett
gyerek-bikaimitátor viadal is holtversenyt hozott. A nap végére elállt az eső, s amikor a
főzőverseny eredményét kihirdették, már a nap is ki-kikandikált, így a táncos kedvű
vendégek a Bökfi Gusztáv által szolgáltatott retrózenére már-már nyárias hangulatban
rázhatták a csípőjüket.
A hetedik alkalommal megtartott füzérradványi nemzetközi vadásztalálkozó minden
eddiginél jobb és színvonalasabb volt, amiért köszönet illeti a szervezőket és a segítő
vadászokat, társaságokat.
* A fűzérradványi programot követően, több mint nyolcvan főzőcsapat részvétele mellett
került megrendezésre a XIII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny gasztronómiaikulturális program 2015. június 20-án Sátoraljaújhely társtelepülésén, Széphalmon.
A hazaiak mellett számos társaság képviselte a Felvidéket, egy-egy csapat pedig a
délvidéki Óbecséről, az erdélyi Sóváradról, és a svájci Montreux-ből érkezett.
Az ünnepélyes megnyitó a Dohánygyári Fúvószenekar rövid műsorával kezdődött, majd
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Az ünnepi beszédek sorában a rendezvény díszvendége, Svájc magyarországi
nagykövete, Jean Francois Paroz úr következett, akit Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselő úr követett, majd Füzérkomlós polgármestere, Mester András úr – aki ez
alkalommal Dr. Bárándy Péter ügyvéd urat, a rendezvény fővédnökét képviselte következett, végül pedig Kriston Nándor úr, az Országos Magyar Vadászkamara BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének elnöke mondta el ünnepi gondolatait.
Ezután a nap műsorvezetője, Vágó Piros (Class FM Rádió) bemutatta a főzőverseny
szakmai zsűrijét. Mátyás Rudolf Oscar-díjas, Olimpiai- és Világbajnok mesterszakács,
Nagy György és Boros István mesterszakácsok, és Sági Szilárd gasztrokibic, a „Hal a
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tortán” című népszerű főzőműsor sztárszakácsa megkezdték munkájukat, belevetették
magukat a főzőcsapatokkal benépesült parkba.
Közben elkezdődött a színpadi és kiegészítő programok sora, elsőként a népszerű Favágó
Verseny került lebonyolításra a helyi F and G Kisgép Központ szervezésében, ahol a cég
jóvoltából értékes nyereményekkel gazdagodtak a résztvevők.
A Garagulya Gólyalábas Kompánia műsorával megnevettetett kicsiket és nagyokat, majd
a színpadon Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea szórakoztatta a nagyérdeműt. Igazi
kuriózum volt a svájci Monteux-ból érkezett „Alphorn Academy os Switzerland” havasi
kürt zenekar műsora, melyet Varga Feri és Balássy Betty előadása követett. A Sátorelő
Íjász Klub fegyver- és viselet bemutatója, az One Life Dance Táncszínház előadása,
Gasztonyi Dániel solymász bemutatója kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt.
Fellépett az igényes élőzenét játszó nyíregyházi No Techno Country Band zenekar, és
végül B. Tóth László retro diszkója zárta a programok sorát.
A kísérő programok sorából kiemelkedett a megyei vadászati szervezetek szervezésében
megvalósuló „Vadászok utcája”, ahol a vadásztársaságok standjainál trófea kiállításban is
gyönyörködhettek az érdeklődők.
A rendezvény keretében lebonyolításra került a „2015 év célzóvize” pálinkaverseny is, a
szervezők pedig az „Ízek udvara”-ban adtak lehetőséget a közönségnek arra, hogy
megkóstolhassák a főzőversenyen készített remekműveket.
Mindenki, aki a verseny résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott,
igazán színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes
kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.
* Augusztus 1-jén immáron hatodik alkalommal került megrendezésre az Északerdő Zrt.
Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a VI. Zempléni Családi lövésznap, sport és
hivatásos vadászoknak, erdészeknek, valamint az idén először a profi lövők részére is.
A koplalói erdészház megújult épületében várta a vendégeket, ugyanis az épület egy
részleges felújításon esett át. Köszönet ezért az Északerdő Zrt-nek, valamint Buday Péter
erdészeti igazgatónak. Az ünnepélyes megnyitó a Bükki vadászkürtösök előadásával
kezdődött a kiírt időponttól egy kicsit később, mivel a környéken lévő rendezvények,
valamint a nyaralások miatt az előző évekhez képest kevesebbnek tűnt a résztvevők
száma. A regisztráció alapján 38 jelentkező részvételével kezdődött el a gyakorlás, majd
a verseny. Szemán Jenő köszöntötte a vendégeket, majd Buday Péter ismertette a lövészet
szabályait.
A nap folyamán főzési lehetőség is volt, amivel egyes vadásztársaságok és
magánszemélyek éltek is. Természetesen családi nap lévén nem feledkeztünk meg a
gyerekekről sem, nekik légpuska lövészet, virtuális-, valamint futóvadlövészetre volt
lehetőségük, valamint a kézműveskedni vágyókat a gyermekfoglalkoztató várta.
Külföldi – szerb és angol - sportvadászok is megtekintették rendezvényünket, amit
hasznos beszélgetés követett és ígéretet kaptunk, hogy jövőre, fegyverrel is részt vesznek
a programokon.
* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen zajlott az V. Regionális favágó verseny és
vadásznap
A program elején az ökomenikus istentiszteletet követően dr. Székely László, az Északmagyarországi Vadászszövetség elnöke megnyitója után, Bakon Gábor a STIHL
képviseletében köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Vasas Csaba Bükkzsérc
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polgármestere üdvözölte és méltatta megjelent erdőt-, fát- és a természetszerető
embereket, majd Tállai András miniszterhelyettes, államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője megnyitotta a rendezvényt. Az ünnepélyes zászlóbevonulását a térségben
gazdálkodó vadászatra jogosultak által elejtett 3 db őzbak saroglyára helyezett
terítékének a bemutatása tette teljessé. Ezt követően sor került a kitüntetések átadására.
A favágó csapatverseny, kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás,
hasítás, sarangolás, szerelés-vezetőlemez-fordítás és darabolás fejszével feladatok
végrehajtásával zajlott. A versengésben 12 csapat és versenyen kívül további 2 csapat
mérte össze tudását és felkészültségét.
A favágóknak nemcsak a balta és a motorfűrész súlyával, hanem kánikulai
hőmérsékletben, kellemesnek nem nevezhető védőfelszerelések viselésével is meg kellett
birkózniuk.
Amíg a motorfűrészek zúgtak és a balták csattogtak, a főzőversenyen nevezett csapatok
sátrai alatt bográcsokban és szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot
terjesztő vadból és/vagy erdőn készült ételek.
Nagy sikert aratott a vadászok utcája elnevezésű rendezvénytér is, ahol a résztvevő
vadászatra jogosultak, trófeakiállítás keretében mutatták be a saját maguk által, a
térségben zsákmányolt trófeákat. Az elejtett trófeákat preparátumokkal és vadbőrök
bemutatásával tették színesebbé.
A nap folyamán a favágóverseny mellett egymást követő sokszínű programok közül,
mindenképpen kiemelendő az erdei-favágó témához kapcsolódó lovakkal történő
rönkhúzó verseny, ahol a versenyzők ügyességi rönkhúzásban mérkőztek.
Bükkzsércen a tradicionális elemeket erősítve, a vidék népességmegtartó szerepét
gyarapítva és a turisztikai potenciált növelve, a szervezők valamint a lakosság
ragaszkodik ennek a rendezvénysorozatnak a folytatásához! Mindenkit szeretettel vár
Bükkzsérc a következő nyár utolsó szombatján is!
* A szécsényi országgyűlés 310. évfordulója alkalmából, a Nógrád megyei Szécsény
városában, a Várkertben, 2015. szeptember 12-én rendezték meg az Országos
Vadásznapot és megyei horgásznapot, melyen megyénk delegációja is részt vett.
Az országos vadásznap megnyitójára 10 órakor került sor, ahol köszöntőt mondott Stayer
László, Szécsény város polgármestere, Szabó László, az Országos Magyar Vadászkamara
Nógrád megyei területi szervezetének elnöke, és Dr. Semjén Zsolt Miniszter-helyettes, az
Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke. A nyitó program egyik legszebb, és talán
a legtöbb vadász által leginkább várt része a teríték behozatala volt, ami különösen
pompás volt, hiszen magyar huszárok, vadászkutyások és vadászkürtszó kíséretében
kísérték be a csodás nógrádi gímszarvasbikát, és helyezték terítékre.
Az egész napos programok mellett párhuzamosan szabadtéri és a Forgách kastélyban is
trófeakiállítást tekinthettek meg a tisztelt látogatók. Természetesen nem múlhat nem
vadásznap főzőverseny nélkül sem, ami most sem volt másképpen. Az 50 csapat, több
mint 60 ételt nevezett be, melyet a szakértő Szabadtűzi Lovagrend tagjai bíráltak el.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Borsod megyét - szinte egyedüli megyeként - lelkes
kis csapat képviselte, és nem csak egy színpompás és látványos standdal, hanem fenséges
étellel is, melyet nagy örömünkre számos, a rendezvényre kilátogató kedves
vadásztársunkkal tudtunk megosztani. Igazi vadászbarátság ápolására, beszélgetésekre

20
alkalmas közös kamarai és szövetségi sátor várta ugyanis a kedves és lelkes, utazást
nem sajnáló Borsod megyei vadászbarátainkat.
* Azért, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózd térségi
Vadásztársaságok az Ózdi Rendőrkapitányság hagyományosan aktív együttműködésével
került megszervezésre október 2-3-án, az immár hatodik VARETAL, vadász-rendőr
találkozó.
A kétnapos program keretében szakmai konferenciára és hagyományos vadásznapra is
sor került.
Az első napon a konferencia nyitóelőadását dr. Németh Zsolt r. ezredes, kriminológus,
„A rendőrség és a bűnözés” címmel tartotta meg, szavaival rendőröket és vadászokat is a
hallgatóság soraiba vonzva. Bartha Csaba, természetvédelmi őr, a Bükki Nemzeti Park
színeiben a „Nagyragadozók előfordulása az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi
területén” című előadásában a farkas, a hiúz és a barnamedve, környékünkön történt
előfordulásairól rendelkezésére álló tapasztalatait ismertette, fotódokumentációkkal és
egy jogszerűtlenül elejtett, kitömött farkas bemutatásával alátámasztva. Harmadik
előadóként dr. Elek Balázs a Debreceni Ítélőtábla tanácselnök bírája, a Debreceni
Egyetem egyetemi docense, számos vadászati és jogi szakkönyv szerzője avatta be a
hallgatókat az orvvadászat bírói gyakorlatába, az új Büntető Törvénykönyv alapján, több,
már elbírált jogeset történeti tényállását és a bírói ítélkezési gyakorlatot is ismertetve,
ezzel rávilágítva az „ingoványos talaj” veszélyeire. A záró előadást az Aggteleki Nemzeti
Park Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője, Rózsa Sándor tartotta, bemutatva a
természetvédelmi őrszolgálat működését.
A rendezvény második napja, az ózdi strandfürdő területén zajlott, melyet dr. Varga
László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, és Kriston Nándor a B.-A.-Z. Megyei
Vadászkamara elnöke nyitott meg. A már megszokott versenyszámok lézeres-,
légpuskás- és íjász lövészverseny, főzőverseny és a tavalyi évben bevezetett ügyességi
sorverseny mellett idén pálinkaverseny meghirdetésére is sor került.
A programok között üdvözölhettük a Készenléti Rendőrség Zenekarát, hortobágyi
csikósbemutatót, Bolyky Tamás Általános Iskola énekkarának tagjait, néptáncosait is. A
találkozón rendőrségi- és vadászati eszközök kiállítását, rendőrségi járműveket láthattak a
résztvevők, emellett ellátogathattak a vásárosok standjaihoz is, ahol – többek között –
ötvös, késműves, fafaragó is látható volt.
***
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 három régiójában került megrendezésre, Koplalón,
Nagybarcán és Hercegkúton kétszer. 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 lőkészség
fejlesztésének lehetősége iránt.
***
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A Vadászszövetséggel közösen a nyár folyamán vadászkürtös tanfolyam került
megszervezésre 8 fő részvételével. A foglalkozások egy héten két alkalommal voltak,
összesen 4 héten keresztül.
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.
***
Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos
megyei vadászbál megszervezése sem, melyre tavaly február 21-én került sor a
miskolctapolcai Park Hotelben. A megjelenteket - a vadászhimnusz elhangzása után Kriston Nándor, az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének
elnöke köszöntötte, majd dr. Székely László a Vadászszövetség elnöke nyitotta meg a
bált. A megnyitó hangulatos színfoltja volt a Bükki Vadászkürtösök helyzetképekkel
összekötött kürtszignál bemutatója.
Ezt követően került sor a rendkívül tartalmas és változatos svédasztalos vacsorára, majd
az est folyamán a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek zenés-táncos, humoros
műsorára. Az éjféli tombolasorsoláson a sok értékes tárgyjutalom mellett jó néhány
vadászati lehetőség, vacsora- és hétvégi kikapcsolódási ajánlatok, és még egy
szálkásszőrű tacskó kölyök is gazdára talált. A fenséges étkek és italok, az évek óta
visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt
slágerek mind-mind hozzájárultak a reggelig tartó mulatsághoz.
***
A vadászati közélet szerves részévé tettük az Ifjúsági programokat is, melynek
elhivatott gazdái és szervezői a Kulturális Szakbizottság tagjai. Megyei Vadászkamaránk
elhatározása, hogy különféle események, táborok szervezésével és támogatásával a
természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára rendszeres
programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően a nyár-ősz folyamán több helyszínen
és időpontban is zajlottak a változatos ifjúsági programok.
* Gyermek Vadásznap
A borsodi csapat 2015. június 27-én Ipolytarnócra látogatott el, az immár IV. Gyermek
Vadásznap helyszínére. A gyors regisztráció és egy szakmai előadás után Erdélyi Tamás,
szarvasbőgő bajnok kalauzolta el gyermekeinket az állathangok világába. Mindezen
frissen szerzett tudással felvértezve indulhattak el az előre kijelölt cserkelő úton, melyen
tíz különféle állomáson kellett számot adniuk természetismereti és erdészetivadászatifelkészültségükről, vagy éppen ügyességükről íjászatban, lövészetben és
pecázásban. A feladatok között egyebek mellett vadbőröket, növényeket és különböző
vadfajokat kellett felismerni, valamint állathangutánzás, trófeabírálat is szerepelt.
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A borsodi gyerekek nagyszerűen szerepeltek, megszerezték az első és második helyet,
valamint a vándordíj büszke tulajdonosaivá is váltak.
* Ifjú Nimródok nyári találkozója
A tavalyi nyáron is, július 3-tól 10-ig megszervezésre került az Ifjú Nimródok találkozója
a varázslatos Telkibányán. A tábor a világ különböző tájainak vadállományát és azok
vadászati módjait hozta közelebb az Ifjú Nimródjaink szívéhez. Mindezekben, olyan
vadászberkekben híres előadókat sikerült felkérni élménybeszámolóra, akik a különböző
földrészeken hosszabb-rövidebb időt töltöttek el vadászattal és vadmegfigyeléssel.
Ezen ismeretek átadásában Németh Attilát, ifj. Gyimesi Györgyöt, Kovács Józsefet,
Hámori Csabát köszönthették a gyerekek. A vetítések és élménybeszámolók az
elmaradhatatlan esti lesek után is szó szerint a végkimerülésig folytatódtak. Ennek
ellenére a hajnali fél 4-es indulást minden alkalommal népes gyereksereg várta, pedig
nem volt központi ébresztő.
A táborozás során Czibere Lajosnak köszönhetően légpuskás és íjász lőtudásukat
mérhették össze a bátor vállalkozók, valamint kisebb csoportokban folyamatosan be
lehetet segíteni a helyi szakszemélyzet munkájába is. Így vadetetés, vadkamera
kihelyezés, vadkárbecslés, nyomolvasás, les áthelyezés színesítette a programot.
A hét folyamán az első nagyobb lélegzetű „szafari” Vásárosnaményba vezetett, a Kiss B.
Zoltán által létrehozott vadászati múzeumba, ahol a több mint 140 emlős és madár
preparátumot, valamint vadtrófeát bemutató állandó interaktív kiállítást tekinthették meg
az ifjú Nimródok.
Innen az út Napkorra vezetett, ahol Támba Miklós a Napkori Erdőgazdák Zrt. elnöke
várta a csapatot, amikor is az érdeklődők megismerkedhettek a zártkerti
vaddisznótartással valamint egy izgalmas sétát tettek a vaddisznók „legényszállása”
mellett.
Az sűrű programok után mindenkinek jól esett egy kicsit lazább nap a tábor területén.
Egy önvédelmi továbbképzés után Lontai Lászlótól tudhatta meg mindenki, hogy miért is
fontos a jó kapcsolat a vadászok és a nemzeti parkok őrei között.
Itt Telkibányán a helyi vadászok között találhatunk olyat, aki lóhátról is szokott vadászni.
Boda Zoltánnak köszönhetően mindenki kipróbálhatta ezt a felszabadító érzést.
Ezen a napon köszönthették a gyerekek Pintér Norbert vadászírót is, aki előadásában az
olvasás és majd a későbbi írás reményében a jegyzetkészítés fontosságára hívta fel a
figyelmet.
Eztán egy kisebb „szafarit” tettek a táborozók a mai Szlovákia területén található
Szalánchutára. Hézsely Péter nyugalmazott erdész ismertette meg a határon túli vadászati
szokásaikat, kultúrájukat. Az elméleti tudnivalók után a vadászpalánták megtekinthették a
kezelésében lévő muflonos kertet. Hazafelé a Füzéri vár falai között tettek a gyerekek egy
sétát.
Táborunk utolsó vendége Kisteleki Gergely egy madágyűrűző találkozó előtt köreinkben
megpihent. Bizonyára mindenki szívébe zárta a velünk táborozó Sanyi szürkevarjú
mellett, Zsömit a pár hónapos nyári ludat. Tisztelet és köszönet illeti mindazon
embereket, akik munkájukkal és tudásukkal hozzájárultak a fiatalok igaz vadásszá
válásában!
* Őzhívó tábor Karcagon
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság területén július 27-31-ig harminc általános iskolás
gyerek részvételével Karcagon került megrendezésre az őzhívó tábor. A nem mindennapi
ötlet, hogy az őzek nászának kellős közepén szeretnénk hazánk egyik kiemelkedő őzes
területére „beköltözni”, kedvező fogadtatásra talált és megvalósulhatott a kirándulás: a
gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben
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megismerkedtek az agancsosok életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket
gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű
őzállományt. Mindezek felett íjászkodtak, horgásztak, előadásokon vettek részt,
megismerkedtek a Tisza-tó élővilágával, Karcag nevezetességeivel és a vadásztársaság
vadgazdálkodásának múltjával és jelenével. A házigazda, Domján Sándor gazdasági
vezető úrnak köszönettel tartozunk, hogy megyénk gyermekeit erre a hétre igazi
családtagként fogadta.
* Baskói Vadásztábor
Baskó piciny zsáktelepülés, Dél-Zemplén gyöngyszeme. Hegyvonulataival és abban
fellelhető gazdag élővilágával ideális helyszíne volt annak az intenzív
programsorozatnak, melyet a baskói vadásztábor nyújtott július 26-tól augusztus 1-jéig.
A tábor második alkalommal került megrendezésre, és közel duplájára nőtt a jelentkezők
száma. A gyerekek közötti nagy korkülönbség ellenére is együtt tudott dolgozni a csapat,
családias hangulatban.
A hét alatt több szakmai előadást is meghallgathattak a gyerekek. Varró Zoltán, a hazai
ragadozókról, Bán Beatrix, a vadászetikáról szólt előadásában. Baló Attiláné Judit
férjével, Baló Attilával íjász bemutatóval, Kaczúr András vérebes bemutatóval
színesítették a tábor programjait. Jelen voltak még, a B.-A.-Z. megyei Diana
Vadászhölgy Klub tagjai is, akik természetismerethez- és vadászathoz kapcsolódó
vetélkedőkkel gazdagították a programot, továbbá Tóth Á. Dénes is csatlakozott
programjainkhoz. Erdészeti vonalon Komáromi Ferenc, - aki 2014-ben az Év Erdésze
címet nyert - a Kőrös-hegyi kilátó látogatása közben vezette be a hallgatóságot az erdő
rejtelmeibe.
A környezettudatos életmóddal és a klímaváltozás kérdéseiben pedig Lenkey Ibolya és
férje, Lenkey Péter képviseltette magát.
A szakmai előadások mellett töretlenül, a legnépszerűbb program az alkonyati vadles és
vadetetés bizonyult, de nem maradhatott el az airsoft csapattaktikai játék, a tábor melletti
tóparton megrendezett horgászverseny, az éjszakai bátorságpróba sem. Ez évi túránkat a
Rókabérc Vadászházhoz tettük meg.
* Barcogó tábor Gúthon
Ismét barcogó tábort szervezett a NYÍRERDŐ Zrt. Gúthi Erdészete, ahová - hasonlóan,
mint az előző években - megyénk Ifjú Nimródjai is meghívást kaptak.
A háromnapos programon több mint negyvenen vettek részt. A fiatalok négy környékbeli
településről, Nyíradonyból, Nyíracsádról, Nyírlugosról és Nyírmártonfalváról, valamint
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek. A gyerekek az erdészet munkatársai
irányításával bepillantást nyertek az itt folyó munkába. Előadásokat hallgattak egyebek
mellett a vadgazdálkodásról, a vadászati hagyományokról és a vadászkutyákról.
Trófeákat tanulmányoztak és megtapasztalták, milyen a dámszarvasok hangja barcogás
idején.
Külön köszönet illeti, a sokak számára ismerős Hostisóczki Ákost és feleségét Editkét,
aki a három nap folyamán kalauzolta a fiatalokat. Ismét egy életre szóló élménnyel
távoztak gyermekeink e páratlan szépségű vadászterületről.
***
* Trófea expressz
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. első alkalommal rendezett szarvasbőgés-hallgató vonatozást a
Lillafüredi Állami Erdei Vasút mahócai szárnyvonalra. Az esős idő ellenére négy kocsi
telt meg az utasokkal. Akkora volt egyébként az érdeklődés, hogy már napokkal
korábban lefoglaltak minden helyet és úgymond ki kellett tenni a „Megtelt” táblát.

24
Andókúton Pecze István, vadászati főfelügyelő tartott előadást az érdeklődőknek a
legnagyobb erdei vadról, a gímszarvasról. A forrástó partján pedig a Bükki
Vadászkürtösök adtak emlékezetes koncertet, melyben egy ködös őszi szarvasbőgés
elevenedett meg a hallgatóság számára. A gímek bőgését Molnár Renátó szarvasbőgő
bajnok tolmácsolta.
Ezt követően a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola udvarán először Mihók István, a Tállyai
Erdészeti Igazgatóság műszaki vezetője, az Utánkeresők Baráti Körének tagja mutatta be
a sebzett vad felkutatásában használatos vérebet, majd Wallendums Péter, a Magyar
Vadászlap főszerkesztő-helyettese - egy teríték mellett - tartott előadást a vadászati
kultúráról. Az estét egyedülálló élmény, a magyar erdők királya, a gímbika jellegzetes
"koncertje" tette teljessé.
A gímbikák hangját azok is hallhatták, akik másnap a pálházi kisvasutazást választották,
mivel a lillafüredihez hasonló programot szerveztek a Hegyközi erdészet munkatársai is.
Külön öröm számunkra, hogy a hallgatóság minden egyes programot kiemelt
figyelemmel kísért és visszajelzéseikben köszönetüket fejezték ki, hogy vannak még
olyan vadászok és szervezetek akik hagyományaink ápolását fontosnak tartják.
***
* Kamaránk október hónapban, - a szervezet támogatásával, de főként a résztvevők
finanszírozásában - szakmai tanulmányutat szervezett. A kiránduláson a kamara és
szövetség vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek részt.
A tanulmányút célállomása a nyírségi terület volt, azzal az elsődleges céllal, hogy a
résztvevők betekintést nyerhessenek a térség vadgazdálkodási és vadászati kulturális
értékeit bemutató helyszínekre és szervezetekhez.
A kirándulás során megtekintésre került a Kiss B. Zoltán által megvalósított
vásárosnaményi vadászati kiállítás, a Nyírtasson található Nyírtalléros Látvány
Pálinkafőzde, majd Támba Miklós kalauzolásában a napkori Erdőgazdálkodók Erdei
Iskolája, és az Erdőgazdálkodók által működtetett fácán- és kacsanevelő, valamint
vaddisznós vadaskert is.
A szakmai út zárásaként Dr. Szendrei László egyetemi docens, a Debreceni Egyetem
oktatója, és egyben a Nyírerdő Zrt. vadászati szakreferense mutatta be részletekbe
menően az erdészet mind a 4 üzemi vadászterületének gazdálkodását, melyekből
természetesen kiemelkedett a sokak által nagy becsben tartott lónyai és főleg a gúti
vadászterület.
Ezúton is köszönjük nyírségi vendéglátóinknak, barátainknak a kedvességet, segítséget és
a szíves vendéglátást.
***
A tavalyi évben, immáron második alkalommal szerveztek természetfestő tábort az
európai hírű, suvadással keletkezett 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 az Arlói Faluházban
megrendezett záró kiállítással fejezték be a résztvevők, ahol Sike Márta Magdolna
művésznő „A hárem Úr” című, bőgő szarvasbikát a teheneivel ábrázoló festményét
adományozta a megyei Vadászkamara részére.
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***
Az Északerdő Zrt. a tavalyi évben VII. Trófeamustráját a Pénzpataki Vadászháznál
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 melletti 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.
***
Megyénkben, de a keleti országrészben is elsőként, november 7-én az Országos Magyar
Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezete és a Sárospataki
Kossuth Vadásztársaság közösen jótékonysági apróvad vadászatot szervezett.
A helyszín a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság, Rózsás település mellett található
területrésze volt. A társaság elnöke, Géczi Ferenc és a tagok, már a kezdetektől fogva
rendkívül támogatóan és aktívan álltak a szervezéshez, melynek eredményeként egy
példásan megszervezett vadásznapot tölthettek el a megye jótékonykodni kívánó
igazvadászai. A reggeli gyülekezőt követően villásreggelivel fogadták az eseményre
érkező vendégeket a sárospataki Kossuth Holding épületében.
A nap jótékonysági célkitűzésével kapcsolatban Tóth Á. Dénes elmondta, ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a vadászok önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot fizettek
a részvételért. Az így befolyt összegből a szervezés költségeit levonták, a fennmaradó
összeget a támogatási alapba helyezték, amelyet a megyei Kamara saját elkülönített
költségvetéséből kiegészít. Így összesen 400.000 Ft adománnyal, célzott
eszközbeszerzéssel kívánják támogatni a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központját.
A területet adottságaiból adódóan mindenkinek volt lehetősége lövést tenni, és szép
élményeket szerezni, ugyanakkor a mai nap ebben a tekintetben is más volt. A vadászat
végeztével a vadásztársaság tagjai példás rendben elkészítették a terítéket, ahol a
végtisztesség megadását követően értékelték a vadásznapot és mondtak köszönetet a
résztvevőknek a balesetmentes, fegyelmezett vadászatért.
Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat a Kossuth Vadásztársaság elnökének, és valamennyi
tagjának, hogy lehetőséget, és helyszínt biztosítottak vadászatunkhoz, illetve hogy példás
vendéglátással tették még szebbé a napot.
Őszintén reméljük, hogy ezzel az eseménnyel is sikerül bizonyítanunk, hogy a vadászat
nem pusztán a vad elejtéséről szól, hanem nagyszerű emberek közös időtöltéséről,
embertársainkról való törődésről, valamint a közös és nemes célok megvalósításáról.
***
* A Miskolci Vadászklub működését továbbra is támogattuk, aminek köszönhetően havi
rendszerességgel követék egymást a rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a
vadászati hagyományok és a vadászati kultúra értékeinek megőrzésében.
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2016
II. 2016. évi feladatok, célkitűzések
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.
Mindehhez kapocs és nagy segítség alkalmazottaink és újraválasztott kamarai titkárunk
folyamatos munkaviszonya, mely áthidalja a korábbi és jelenlegi ciklus, valamint a
Vadászkamara és Vadászszövetség közötti ismeretek és információk áramlását, valamint
a továbbra is aktív jelenlét és tudatos szakmaiság megvalósulását.
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 kezdeményezőek, és hatékonyan vállaljanak
részt a vezetőség 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.
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 3968 személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét.
* Állami Vadászvizsgát már négy alkalommal tartottunk.
A vizsgákra 66 fő jelentkezett. A megjelent vadászjelölt közül 41 fő tett sikeres vizsgát.
Azon személyeknek, akiknek ezen alkalmakkor nem sikerült bizonyítványt szerezni,
természetesen pótvizsgákat is szerveztünk, szervezünk.
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* Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést is
megszervezünk.
* Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést
tartani. Ebből az egyik továbbképzésként és programként a már hagyományos, és kedvelt,
kétévente tartandó „Hivatásos vadászok zöldbetűs vadásznapja és versenye” rendezvény
szolgálna a nyár derekán. A másik eseményt az aktualitás függvényében és témájában
szerveznénk meg.
* 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 szintén az éppen aktuális témában és időben kívánjuk
megtartani.
* 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.
* 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.
* 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 - a tavalyi évben egyéb okok miatt elmaradt –
Balesetvédelmi kézikönyvet, mintegy kis útmutatót is el szeretnénk készíteni, melyet
minden megyei vadász számára díjmentesen a 2016-2017-es vadászjegy érvényesítésekor
szeretnénk átadni.
* 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.
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.
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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 területkijelölés, valamint a következő húsz éves üzemtervi ciklus vadászati
lehetőségeinek a megteremtése körül forog, melyre Vadászszövetségünk mellett kamarai
szervezetünk is kiemelt figyelmet fordít naprakész információk, jogi anyagok átadásával.
A módosított vadászati törvény szerint 2016. január 1-jén lépett hatályba a
vadászterületek kialakítására vonatkozó szabályozás, melynek fontosabb elemeit –
aktualitásukra és fontosságukra tekintettel – ismétlésként ezúton is közöljük:
1. A vadászterület határaira vonatkozóan az utolsó üzemtervi év (a legtöbb vadászatra
jogosult esetében 2016.) március 31-ig a vadászati hatóság ajánlást tesz közzé, amely
tartalmazza a vadászterület térképi megjelölését a szomszédos területekkel együtt. Az
ajánlást a vadászati hatóság a hirdetmény formájában a hirdetőtábláján és a honlapján
legalább 30 napra teszi közzé, továbbá kezdeményezi minden érintett település
önkormányzatánál is ugyanilyen időtartamra a hirdetőtáblán történő közzétételt. Az
ajánlást érintő vita esetén a hatóság hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.
2. A kijelölt vadászterület földtulajdonosai május 15-ig módosító javaslatot tehetnek a
vadászterület határaira, vagy új vadászterület kialakítására.
Fontos! A módosító javaslat legalább 300 ha egybefüggő, vadászterületnek minősülő
(Vtv. 8.§ és 19§.(2)) területre vonatkozhat. A módosításban szereplő terület 1/3 része
lehet más földtulajdonos tulajdonában is! (Vagyis a módosítást benyújtóknak az érintett
terület legalább 2/3-ával rendelkezniük kell.)
3. A módosító javaslat befogadásáról – amennyiben azt érvényesnek nyilvánítja – a
vadászati hatóság 10 napon belül döntést hoz. Amennyiben nincs módosítási igény, úgy a
vadászati hatóság megállapítja a vadászterület határát.
4. Amennyiben a módosító javaslatok a vadászterületek átfedésére irányulnak, a
vadászati hatóság július 15-éig egyeztetést tart az érintettekkel az átfedésre vonatkozó
területre. Az egyeztetésen az érvényes módosító javaslatot benyújtó földtulajdonosok
közös képviselője és a javaslattal érintett vadászterületek földtulajdonosi képviselői
vehetnek részt.
Ha az érvényes módosító javaslattal érintett földtulajdonos a képviseletéről nem a közös
képviselő útján kíván gondoskodni, az egyeztetésen személyesen is részt vehet.
Eredményes egyeztetés esetén a vadászati hatóság a kialakult egyezséget határozatba
foglalja és megállapítja a vadászterület határait. Ha nincs egyezség, a vadászati hatóság
hivatalból jelöli ki a határokat.
5. A vadászterület határait megállapító határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani, de
ezzel nem élhet az, aki nem tett módosító javaslatot, vagy aki az egyeztetésen neki
felróható okból nem vett részt.
6. A tulajdonosi gyűlés csak a vadászterület határát megállapító határozat jogerőre
emelkedését követően hívható össze! A tulajdonosi gyűlést a vadászterület összes
tulajdonosának tulajdoni hányada arányában számított 1/5-öde kezdeményezheti!
Az összehívást a vadászati hatóság és az érintett önkormányzatok hirdetőtábláin kell 30
napra közzé tenni – amibe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele – úgy, hogy
azt a gyűlés előtti napon lehet levenni. A kifüggesztésnek valamennyi hirdetőtáblán
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azonos napon és tartalommal kell megtörténnie és tartalmaznia kell a gyűlés időpontját,
helyszínét, napirendjét, a vadászterület térképét és a képviselet szabályait.
7. A gyűlésen a megjelent vagy a képviseletről gondoskodó földtulajdonosok vagy
képviselőik szavazattöbbséggel határoznak. A meg nem jelent tulajdonosoknak – ha
nem adtak képviseletükre másnak meghatalmazást – nincs képviseletük; sem a jegyző,
sem a TAB nem képviseli a távolmaradó tulajdonosokat.
8. A tulajdonosi gyűlés a Vtv. 12. § (1) bekezdésben foglalt kérdésekben (képviselet
formája és a képviselő személye, vadászterület egyesítése, szétválása vagy egyezséggel
történő módosítása, valamint a vadászati jog hasznosításának módja és feltételei) hoznak
határozatot.
Társult vadászati jog esetén csak haszonbérlet útján hasznosítható a vadászati jog, vagyis
a földtulajdonosok is csak egyesület vagy gazdasági társaság formájában gyakorolhatják
vadászati jogukat.
A gyűlés dönt a haszonbérleti díj mértékéről is, viszont újdonság a törvényben, hogy a
vad elől kerítéssel tartósan elzárt mezőgazdasági művelési ágba vont ingatlan után
haszonbérleti díj nem szedhető.
A földtulajdonosi gyűlés összehívásának és a gyűlésen való regisztráció szabályait a
törvény végrehajtási rendelete is szabályozza, amely 2016. március 2-án jelent meg, a
vadgazdálkodási tájegységekről szóló rendletettel együttesen.
A vadászati törvény további szakaszai, és a későbbiekben megjelenő, hozzá kapcsolódó
végrehajtási rendelet passzusai több lépcsőben 2016. július 1-től, 2017. január 1-től és
2017. március 1-től lépnek majd hatályba.
***
* A vadásztársaságok, mint civil szervezetek, egyesületi formában működnek. 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) február 19-én tájékoztatta a kormányt arról, hogy
81 000 magyarországi civil szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a 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.
Nyomatékosan felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, hogy ezen módosított
határidőben
biztosított
lehetőséggel
élve,
tegyenek
eleget
törvényi
kötelezettségüknek, mert ha ezt is elmulasztják, az illetékes törvényszék a
nyilvántartásból törölni fogja a mulasztó vadásztársaságot!
* A vadászatra jogosultak számára nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok
alakulását (2018-tól vadkáralap létrehozása!), illetőleg a vadászati törvény és a
fokozatosan megjelenő Vhr. kapcsán adódó feladatokat vadászati jogi konferencia
keretében kívánjuk áttekinteni, hogy a legfelkészültebb szakemberek közreműködésével
tudjunk segítséget adni tagszervezeteinknek.
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* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre. Információink
szerint a klasszikus sertéspestis (KSP) vonatkozásában idén sem vezetnek be
korlátozásokat.
Bízunk benne, hogy ugyanez igaz lesz az afrikai sertéspestisre (ASP) is, így nem lesz
szükség különféle intézkedések megtételére hazánkban.
* Az elmúlt években újra életbe lépett megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában
lehetőségeink szerint az éppen aktuális téma kapcsán aktívan részt kívánunk venni.
Ezen túl, természetesen továbbra is ellátjuk mindazokat a „hagyományos”
érdekképviseleti feladatokat, mint eddig.
* Ugyan a rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében korábban megjelent
jogszabályi feladatok kampánya már lezajlott, de amennyiben bárkinek ilyen irányú
segítségre van szüksége, továbbra is készséggel állunk rendelkezésre.
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 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.
Szeretnénk, ha minél több szervezetünk venné igénybe e közös honlap adta nyilvánosság
lehetőségét.
* A 2016-os 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.
*

*

*

Igazából nem szorosan a tájékoztató tevékenységhez kapcsolódik, de itt szeretnénk
megemlíteni, hogy - a korábbi 2001-es millenniumi megjelenést követően – hosszas
előkészületek és munkálatok után 2016. januárjára elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei vadászok Vadászati Almanach-ja.
Ezen kiadvány az elmúlt 15 év eseményein túl megyénk vadgazdálkodásával,
vadászatával, vadászati közéletével teljesen átfogóan, több száz oldalas, - fotókkal,
ábrákkal és grafikonokkal kiegészített - kalendárium formájában foglalkozik, azért, hogy
közösen tegyünk vadászati hagyományaink és vadászati kultúránk értékeinek
megőrzéséért.
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Úgy véljük, hogy egy valóban egyedülálló, magas színvonalú összeállítást tudtunk
készíteni, melyet - azért, hogy mindenki számára elérhető legyen – mélyen az önköltségi
ár alatt, mindössze 1.000 Ft-os áron kínálunk minden érdeklődő számára.
Örömmel mondhatjuk, hogy a kiadvánnyal kapcsolatos visszajelzések nagyon jók, a
vadásztársadalom véleménye alapján elmondható, hogy egy minden igényt kielégítő
szakmai összeállítás jelent meg megyénk vadászati kultúrájáról, vadászatárólvadgazdálkodásáról.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Fontos feladat, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, és a nem
vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket.
* Február 6-án minden eddiginél nagyobb létszámmal tartottuk megyei vadászbálunkat
a Miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében. A megye különböző területéről
érkezett több mint 200 résztvevőt Dr. Székely László és Kriston Nándor köszöntötte. Ezt
követően került sor a vacsorára, majd a műsorra, ahol Badár Sándor az utánozhatatlan
karakterű humorista, számtalan film szereplője szórakoztatta a közönséget, megteremtve
ezzel a nagyszerű hangulatot az est további részére is. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli
menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.
** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2016-os év
során is. A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a
szimpatizánsok, érdeklődők bevonása révén.
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén teljesen új
helyszínen, - a tavalyi évben megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően Miskolcon, a Diósgyőri-várban valósítjuk meg május 28-án.
* Ezen felül az idén is jónéhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny fogja
várni az érdeklődőket.
- májusban
Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap
Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
- júniusban
Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny
Sátoraljaújhely-Széphalom, Vad- és halételfőző verseny,
vadásznap
- augusztusban
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, patronálni különféle
vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a
jelentkezőket!
* Ezévben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos
vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, a kamarával közösen
több helyszínen újra koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne,
hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek
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hatására akár külön tagozat létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több,
hasonló lőkészség fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg
lehetne szervezni.
* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már a szolgáltatási tevékenységek
között ezt 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.
* Mint ahogyan már fentebb is említettük, terveink között szerepel, a
jogszabályváltozások hatására és annak megfelelésére tekintettel az aktualitás
függvényében 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!
* A klubfoglalkozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a vadászkürtös mozgalom és
a Diana Vadászhölgy Klub munkájának támogatására, valamint a tavalyi évhez
hasonlóan a jótékonysági tevékenységre is.
Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink, valamint információink, programjaink
mindenki számára egy aktív, közös tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus
vadászati közéletet és egy konfliktusoktól mentes vadászterület kialakítást és
hasznosítást fognak biztosítani!

33

III. 2015. évi pénzügyi beszámoló
pénzügyi beszámoló 2015. terv-tény
- szöveges ismertetés
egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása
- kiegészítő melléklet
-

-

IV. 2016. évi költségvetési terv
-

2016. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2015. évi pénzügyi beszámolója

Összesítő (eFt)

Terv 2015 Tény 2015
Nyitó pénzkészlet

14063

14063

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás kts.tér.
Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

19800
14812
2615
930
3714
41871

20360
15216
2725
961
3453
42715

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

26650
68521

27419
70134

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

24745
18338
15
550
100
43748

24719
18657
1
568
55
44000

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

26574
70322

27365
71365

Záró pénzkészlet

12262

12832
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2015. évi pénzügyi beszámolója
(részletes) eFt

Terv
2015

Tény
2015

14063

14063

a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek 50 %-os bevétele
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is)
Továbbszámlázások, (telefon, stb), egyéb bevételek
Támogatások bevétele (OMVK Központ, Almanach, egyéb)
Almanach bevételei (értékesítés, támogatás)
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

19800
2400
50
165
14812
930
800
400
0
1474
130
500
0
10
400
41871

20360
2570
0
155
15216
961
213
312
20
1474
135
390
500
0
409
42715

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

100
19800
5390
1360
0
26650

55
20360
5628
1376
0
27419

Bevételek mindösszesen összesen

68521

70134

860
400
100
100
100
200
650
200
2600
1520
3500
130
3330

731
349
93
122
92
199
543
184
2562
1645
3500
113
3421

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás - lövészet, lőtérhasználat
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány)
Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás

Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hírmondó és postázása
Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)

Infrastruktúra bérleti díj (iroda, üzemeltetés)
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)
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Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)

Országos Vadásznap
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.)
Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút)
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló, ügyvédi kts - alapiítvány)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Vadászati múzeum, kiállítás
Balesetvédelmi kiadvány
Anyagjellegű ráfordítások összesen

380
550
400
200
350
2000
50
400
1320
1000
500
150
200
150
80
150
500
500
100
250
50
50
30
50
30
15
800
50
150
0
400
200
24745

326
485
400
176
350
3533
9
103
1320
491
656
189
148
254
47
84
239
390
223
256
50
0
30
67
0
15
213
50
200
500
361
0
24719

Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszorú
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció
Személyi jellegű ráfordítások összesen

8765
731
2700
250
1400
3700
432
25
25
210
100
18338

8764
730
2700
210
1723
3784
432
44
25
206
39
18657

Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen

15
15

1
1

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.

550

568

100
43748

55
44000

Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet
Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)

Szakmai fórumok, konferencia
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás)
Almanach
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadételfőző, vadfestő tábor, VaReTal

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen
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b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

19800
5394
1360
20
26574

20360
5629
1376
0
27365

Kiadások mindösszesen

70322

71365

Záró pénzkészlet

12262

12832

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2015. 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 2015. 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 vadászjegyek
50 %-át tárgyhót követő 5-ig át kell 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 2015. évben realizált összes bevétel (102,3 %), valamint a megyei szintű bevételek
(102 %) is a tervezett szint felett valósultak meg, mely összességében 1.613 eFt-os
többletbevételt jelentett. A megyei bevételek 844 eFt-tal az előirányzott felett
realizálódtak.
A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 112 fővel meghaladta (560 eFt), 404
eFt-os többletbevétel jelentkezett a tagdíjnál, mely 101 fő kamarai tag tagdíjának
megfelelő összeg. A tárgyévben – a jelentkezők létszámára tekintettel – több
vadászvizsga került megszervezésre, melynek következtében, ill. a megemelt
vizsgadíjnak köszönhetően a viszgadíjból származó bevétel a tervezettel szemben 170
eFt-tal magasabb öszegben valósult meg. A biztosításból származó bevétel 31 eFt-tal, az
értékesítések 5 eFt-tal, a kamatbevétel 9 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak.
Vadászkutya vizsgáztatásból nem származott bevételünk, az eljárási díj 10 eFt-tal, a
támogatások 88 eFt-tal a tervezett összeg alatt maradtak. A továbbszámlázások tényleges
összege 213 eFt-ot tett ki. A konkrét programok költségeinek ismeretében került
meghatározásra a tanulmányúthoz való egy fő által fizetendő hozzájárulás mértéke, mely
ténylegesen 110 eFt-tal maradt az előirányzat alatt. Szervezetünk jótékonysági
tevékenységét 20 fő vadász támogatta, akik összesen 500 eFt-ot fizettek be, növelve így
ezirányú forrásainkat. Mindezek – a teljesség igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink
2015. évi tényadatához.

39
A bevételek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be.

Kiadások
2015. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük:

A megyei szintű kiadások a bevételek 2 %-os növekedése ellenére 0, 5 %-kal, míg az
összkiadások a 2,3 %-os bevétel növekedéssel szemben 1,4 %-kal magasabb szinten
valósultak meg.
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Anyagjellegű ráfordítások közel a tervezett szinten alakultak, de részleteiben nézve
látható, hogy egyes tételeknél megtakarítás, míg másoknál többletráfordítás mutatkozik.
Összességében az anyagjellegű ráfordításoknál 26 eFt a megtakarítás, mely alábbi
tényezők együttes hatására következett be. A tervezettel szemben nem valósult meg
kiadás a következő előirányzatoknál: vadászati kiadványok támogatása (50 eFt),
vadászkutya vizsgáztatás (30 eFt), balesetvédelmi kiadvány (200 eFt). Az előirányzattal
szemben – a teljesség igénye nélkül - kevesebb ráfordítás történt a következő tételeknél:
vadászvizsgáztatás - lövészet (129 eFt), nyomtatvány, irodaszer (51 eFt), egyéb
segédanyagok, szolgáltatások (7 eFt), vadászati nyomtatványok (8 eFt), posta, telefon
(107 eFt), szállítási költség (16 eFt), Vadász Hírmondó és postázása (38 eFt), könyvelő,
pénztárprogram (17 eFt), bankköltség (54 eFt), alkalmazott saját gépjármű használata (65
eFt), szakmai fórumok (24 eFt), hivatásos vadászok továbbképzése, konferencia (297
eFt), kynológia (41 eFt), megyei vadásznap (509 eFt), egyéb rendezvények (52 eFt),
továbbképzés (33 eFt), vadászklub (66 eFt), tapasztalatcsere, tanulmányút (371 eFt),
továbbszámlázandó tételek (587 eFt), vadászati múzeum, kiállítás (39 eFt). Előzőekkel
szemben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg pl. a következőknél: szaklapok,
szakkönyvek (22 eFt), évkönyv, kártyanaptár (125 eFt), OMVK tagdíj (91 eFt), térségi
vadásznapok (156 eFt), országos vadásznap (39 eFt), sajtó (104 eFt), kürtös mozgalom
(123 eFt), sportlövészet (6 eFt), szakértői díjak (17 eFt). A vadászok által jótékonyságra
befizetett 500 eFt-on felül szervezetünk még 200 eFt-ot fordított ezirányú
tevékenységére. A továbbszámlázandó könyvek, nyomtatványok 213 eFt kiadást
jelentettek, de ez az összeg a bevételi oldalon is jelentkezik.
A Borsod megye vadászatának, vadgazdálkodásának elmúlt 15 évét bemutató Almanach
költségeit a tervezés során 2 mFt-os összegben vettük számításba, a munkák
előrehaladása miatt azonban erre összességében a tárgyévben 3.533 eFt ráfordítást
eszközöltünk, melynek fedezete a fent részletezett megtakarítások átcsoportosításából
rendelkezésre állt.
A személyi jellegű ráfordítások összességében 2 %-kal, vagyis 319 eFt-tal haladják meg a
tervezettet, melyet az egyéb bérjellegű kifizetések megnövekedett összege 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 (pl. jutalom, tiszteletdíj,
kitüntetések). 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 2016-es évet.
Egyéb ráfordítások soron a tervezett 15 eFt-tal szemben 1 eFt kiadás keletkezett.
Tárgyi eszközök beszerzésére 550 eFt-ot tervezett elő küldöttgyűlésünk, mely 568 eFt-ban
valósult meg. Az év során 21 eFt értékben kerültek beszerzésre kisértékű immateriális
javak (vírusvédelem), 547 eFt értékben különféle tárgyi, valamint kisértékű eszközök:
egy db mobiltelefon (60 eFt), titkári szoba berendezési tárgyai (403 eFt - tárgyalóasztal,
vitrines szekrény, 4 db szék, íróasztal), nagyméretű sátor (64 eFt) és 20 eFt értékben
egyéb kisértékű tárgyi eszközök. Az év során beszerzésre került továbbá 1 db jelzőkürt
(150 eFt), 6 db kottatartó mappa (21 eFt) és 1 db vadászkürt huzat (13 eFt), melyek
értéke nem itt, hanem a kürtös mozgalom támogatásánál került feltüntetésre.
Meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 100 eFt-tal szemben 55 eFt-ban
valósult meg.
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A 2015. 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
közel fedezték a kiadásokat és növekedett a szervezet eszközeinek állománya is.
Az előző évihez képest ugyan csökkent a záró pénzkészlet 1.231eFt - tal, de e
nagymértékű pénzkészlet csökkenésnek az oka, hogy megjelentettük a 15 év
eseményeit összefoglaló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászati Almanachot,
mely országos szinten is egyedülálló. Mindezek mellett egy tartalmas, eseménydús
évet is tudhatunk magunk mögött úgy, hogy a záró pénzkészletünk a tervezett
mértékét 570 eFt-tal meg is haladta.
A meglévő 12.832 eFt-os záró pénzkészlet továbbra is egy megbízható, stabil
alapot ad szervezetünk működésének, gazdálkodásának.
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Statisztikai számjele:

18427273 9412 541 05

Bírósági végzés száma:

Pk.61262/1997

Cég adószáma:

18427273-1-05

Köztestület megnevezése:

OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete

Köztestület címe:

3526 Miskolc Tass út 18.

Kiegészítő melléklet
a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Miskolc, 2016.03.20.

Kriston Nándor
elnök
P.H.
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Általános rész
A köztestület teljes neve:

Országos Magyar Vadászkamara BAZ.
megyei Területi Szervezete
OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete
3526 Miskolc Tass út 18.

Rövidített neve:
Székhelye:
Belföldi telephelyek:
beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett
Alakulás és bejegyzés kelte, száma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Bírósági végzés száma:

1998.01.01
18427273-1-05
18427273 9412 541 05
Pk.61262/1997.

A köztestület bemutatása:
A köztestület alaptevékenysége: 9412 szakmai érdekképviselet
A tevékenységi körben a tárgyévben változás nem történt.
A köztestület saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.
A köztestület a tárgyévben sem birtokolt részesedést, nem állt gazdasági kapcsolatban
kapcsolt vállalkozással.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:
Kriston Nándor
elnök
3641 Nagybarca, Kossuth u. 19.
A köztestület a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek
nem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.
Számvitel politika:
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a
számvitelről, a 224/2000. Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő adótörvények
szolgáltak. A törvény, a kormányrendelet előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény
nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Rauszné Béres Aranka
Regisztráció száma: 125292
A köztestület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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Jelen beszámoló az OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 2015.01.01-től 2015.12.31
időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2015.12.31
Mérlegkészítés időpontja: 2016.03.20.
A mérlegkészítés napjáig a köztestület folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn, a kamarai szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését,
folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős
csökkenése.
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a
székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 3526 Miskolc Tass út 18.
A beszámoló a köztestület honlapján is megtekinthető:
Honlap: www.borsodivadasz.hu
Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: A típusú egyszerűsített éves
beszámoló
Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: A tipusú összköltség
eljárással
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
A köztestület az eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő
értékelés lehetőségével.
A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a
beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának figyelembe
vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a
fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.
A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy
maradványértéke nem jelentős.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában
foglaltak szerint került megállapításra.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági
adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer
kerül elszámolásra.
Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a
használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként
elszámolásra kerültek.
Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes
leltárfelvételre 2015.12.31-én került sor.
Szabályzatok: a köztestület rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az
előző üzleti évhez képest nem változtak.
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
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A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2015. és a 2014. évek adatai teljes mértékben
összehasonlíthatóak.
Elemzések:
Mérleg
Eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési
leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.
A köztestületnek hátrasorolt eszköze nincs.
A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Áruk
KÉSZLETEK

Bázisév eFt
181
181

Tárgyév eFt
3 651
3 651

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Értékpapírok
8 000
8 250
Pénztár, csekkek
108
114
Bankbetétek
5 955
4 468
PÉNZESZKÖZÖK
14 063
12 832
A köztestületnek a fordulónapon sem vevő, sem egyéb követelése nem volt.
Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt.

Források
Saját tőke alakulása 2015. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE

Bázisév eFt
0
0
0
0
11 932
0
0
2 344
14 276

Tárgyév eFt
0
0
0
0
14 276
0
0
2 354
16 630
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Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFtban):
Szállítók felé fennálló kötelezettségek:
Megnevezés
Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek
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A köztestületnek 2015. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 0 eFt.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított,
illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős
lenne.
A köztestület határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt
Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.
Eredménykimutatás
Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 53 511 eFt.
Ebből belföldi értékesítés: 53 511 eFt.
Ebből export értékesítés: 0 eFt.
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Üzemi tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény

Bázisév eFt
1 927
417
0
2 344

Tárgyév eFt
1 945
409
0
2 354

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott
mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további
szöveges kiegészítést nem igényelnek.
Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok
eFt-ban):
Megnevezés
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás
Egyéb
módszerű
(progresszív)
terv
szerinti
értékcsökkenési leírás
A
tárgyévben
elszámolt
kisértékű
eszközök
értékcsökkenése
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés

Összeg eFt

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor.

55

602
657
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A 2016. április 27-én tartott küldöttgyűlés határozatával elfogadta a 2015. évi mérleg
szerinti eredmény következők szerinti felosztását:
Jóváhagyott osztalék:
Mérleg szerinti eredmény:

0 eFt.
2 354 eFt.

Eredményfelosztás:
Megnevezés

Tárgyév eFt
2 354
0
0
2 354

Adózott eredmény
Igénybevett eredménytartalék osztalékra
Jóváhagyott osztalék
Mérleg szerinti eredmény
Tájékoztató kiegészítések:

A köztestület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított
díjak bemutatására sem.
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi
ráfordítások a következők szerint alakultak:
Megnevezés
Bérköltség
Bérjárulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Összeg eFt
10 108
3 889
6 028
20 025

A dolgozók részére kifizetett munkabér 10 107 eFt, az elnök tiszteletdíja 600 eFt volt.
A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző főbb adatok a következők (eFt):
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Mérleg szerinti eredmény

16 677
16 630
2 354

Eszközök, források összetételének alakulása: (eFt)
Hiv. Megnevezés
Nyitó
Részarány
%
A,
Befektetett eszközök
99
0,6
B,
Forgóeszközök
14 244
99,4
C,
Aktív időbeli elhatárolások
0
0
14 343
100
Összesen:
Hiv. Megnevezés
Nyitó
Részarány
%
D,
Saját tőke
14 276
99,5
E,
Céltartalék
0
0
F,
Kötelezettségek
67
0,5
G,
Passzív időbeli elhatárolások
0
0
14 343
100
Összesen:

Záró

Részarány

194
16 483
0
16 677
Záró

1,2
98,8
0
100
Részarány

16 630
0
47
0
16 677

99,7
0
0,3
0
100
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1. sz. melléklet
A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók
segítségével
Megnevezés
Befektetett eszközök aránya
Befektetett eszközök/Összes eszköz
Forgóeszközök aránya
Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás/Összes eszköz
Tőkeerősség (saját tőke aránya)
Saját tőke/Mérlegfőösszeg
Tőkeszerkezeti mutató
Saját tőke/Kötelezettségek
Vagyonszerkezet
Befektetett eszközök/Forgóeszközök
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez
Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke
Kötelezettségek aránya
Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg
Befektetett eszközök fedezete
Saját tőke/Befektetett eszközök
Likviditási mutató
Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditási gyorsráta
Pénzeszközök+Értékpapírok+Követelések/Rövid leáratú
kötelezettségek
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény/Összes árbevétel+összes bevétel
Eszköz arányos jövedelmezőség
Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen

Bázis év
2014.12.31.

Tárgyév
2015.12.31

0,69

1,1

99,31

98,8

99,53

99,7

213,075

353,829

0,7

1,1

16,42

14,1

0,47

0,2

144,2

85,72

212,6

350,7

209,9

273,02

3,37

3,3

16,34

14,1

2.sz. melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének
alakulása
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
100 eFt. alatti eszközök
Beruházások, felújítások
Összesen

Bekerülési
érték eFt

Nettó érték eFt

Elszámolt
amortizáció
eFt

0
0

0
0

0
0

0
249
602
0
851

0
194
0
0
194

0
55
602
0
657
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2016. évi költségvetési terve

Összesítő (eFt)

Tény 2015

Terv 2016

Nyitó pénzkészlet

14063

12832

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás kts.tér.
Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

20360
15216
2725
961
3453
42715

20500
15320
3215
1005
5769
45809

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

27419
70134

27700
73509

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

24719
18657
1
568
55
44000

24030
19631
15
2000
100
45776

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

27365
71365

27615
73391

Záró pénzkészlet

12832

12950
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Részletes (eFt)
Tény 2015

Terv 2016

14063

12832

a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek 50 %-os bevétele
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is)
Továbbszámlázások, (telefon, stb), egyéb bevételek
Támogatások bevétele (OMVK Központ, Almanach, egyéb)
Almanach bevételei (értékesítés, támogatás)
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

20360
2570
0
155
15216
961
213
312
20
1474
135
390
500
0
409
42715

20500
3000
50
165
15320
1005
250
350
2000
1609
200
500
500
10
350
45809

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

55
20360
5628
1376
0
27419

100
20500
5700
1400
0
27700

Bevételek mindösszesen összesen

70134

73509

731
349
93
122
92
199
543
184
2562
1645
3500
113
3421
326

960
350
100
130
100
100
600
200
2600
1700
3500
130
3460
350

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás - lövészet, lőtérhasználat
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány)

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás
Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hírmondó és postázása
Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)
Infrastruktúra bérleti díj (iroda, üzemeltetés)
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)
Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
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Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet
Kiküldetés, saját gjh, szálláskts (tisztségviselők, egyéb személyek)
Szakmai fórumok, konferencia
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás)
Almanach
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadételfőző, vadfestő tábor, VaReTal
Országos Vadásznap
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.)
Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút)
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló, ügyvédi kts - alapiítvány)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Vadászati múzeum, kiállítás
Balesetvédelmi kiadvány
Anyagjellegű ráfordítások összesen

485
400
176
350
3533
9
103
1320
491
656
189
148
254
47
84
239
390
223
256
50
0
30
67
0
15
213
50
200
500
361
0
24719

500
400
200
350
1380
50
300
1645
700
600
200
150
200
60
150
350
500
100
250
100
50
50
70
30
15
250
50
150
500
200
200
24030

Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszorú
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció
Személyi jellegű ráfordítások összesen

8764
730
2700
210
1723
3784
432
44
25
206
39
18657

9027
752
2700
250
2185
3950
432
50
25
210
50
19631

1
1

15
15

568

2000

Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen
Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.
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Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

55
44000

100
45776

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

20360
5629
1376
0
27365

20500
5705
1400
10
27615

Kiadások mindösszesen

71365

73391

Záró pénzkészlet

12832

12950

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára
Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének
2016. évi költségvetési tervéhez
Tervezett 2016. évi bevételeinket összességében 3.375 eFt-tal a 2015. évi tényadat felett
irányoztuk elő.
Ennek legfőbb oka, hogy ezévben 2.000 eFt bevétellel kalkulálunk a Borsod megye
elmúlt 15 évének vadászati témájú bemutatásáról szóló Almanach értékesítéséből. A
másik oka az, hogy az idén reálisan 150 vadászvizsgázóval számolunk, hiszen az idén
már eddig lebonyolított vadászvizsgázók száma azt a tényt vetíti előre, hogy a
vadászterületek újraosztása miatt több vizsgázóval, majd ennek következtében több
vadászjegyet váltó vadásszal számolhatunk. E két adat magával vonzza a biztosítási és a
tagdíjbevétel növekedését is.
A tagdíj (15.320 eFt) mellett a legmeghatározóbb bevétel a vadászjegyek kiváltásából
(20.500 eFt) származik. A fent említett vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a
vadászkutya vizsgáztatásból származó – bár csekély – bevételt (50 eFt) is. Tárgyév
februárjában ismét megrendeztük a vadászbált, mely 1.609 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. Az
értékesítésekből származó bevételünket 200 eFt-ban határoztuk meg. A támogatásokból
származó bevételeket 350 eFt-tal vettük számításba. Kamatbevételünket, a banki kamatok
folyamatos csökkenése miatt 350 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.
2016. 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 – 2.600
eFt-os összeggel vettünk számításba.
A vadászvizsgáztatás költségeit a vizsgázók létszámával arányos összegben irányoztuk
elő. Az éven is tervezzük szakmai fórumok (200 eFt), hivatásos vadász továbbképzés,
verseny (300 eFt), megyei Vadásznap (700 eFt) megrendezését. 150 eFt-tal vettük
számításba az egyéb rendezvények (küldöttgyűlés, vezetőségi-, esetleges osztályülések)
költségeit. Költségvetésünkben idén is különítünk el pénzeszközt a vadászkutyás
programokra (50 eFt), a kürtös mozgalomra (100 eFt) és ezévben is megemelt összeggel
kívánjuk finanszírozni az ifjúsági (350 eFt) programokat, valamint a sportlövészetet is
(250 eFt). A szakmai tanulmányút költségét – a résztvevők hozzájárulásával együttesen 850 eFt-ban vettük számításba. Az országos vadásznapon való részvételünk ráfordításait
200 eFt-ban irányoztuk elő.
Továbbra is finanszírozni kívánjuk a vadászati kultúrával kapcsolatos
kezdeményezéseket, mint pl: vadászati témájú kiadványok (50 eFt) megjelentetése, Diana
Vadász Hölgy Klub (100 eFt), Vadászklub (150 eFt) működése, valamint térségi
vadásznapok (600 eFt) támogatása.
Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 50 eFt-ban tervezzük
megvalósítani.
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A szállítási költséget 200 eFt, az alkalmazott saját gépjárműhasználatának várható
költségeit 500 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek utazási költségeit 400 eFt-ban
irányoztuk elő. Honlapunk fenntartását 50 eFt, kommunikációs költségeinket 200 eFtban 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.
Az Almanach ezévi ráfordításait (nyomdai költség) 1.380 eFt-ban irányoztuk elő, és
fentiek mellett idén is forrást különítünk el – az e célú befizetéseken felül - jótékonysági
tevékenységre (150 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 3 %-os
bérfejlesztéssel számoltunk és tervezésre került részükre egy havi bérnek megfelelő
jutalom is. A tiszteletdíj összegének tervezésénél az OMVK Központ tisztségviselői
részére kifizetésre kerülő tiszteletdíj 50 %-ával, valamint tiszteletbeli elnökünk
tiszteletdíjával kalkuláltunk. Az egyéb bérjellegű kifizetéseket 462 eFt-tal magasabb
összegben szerepeltetjük, melynek egyik oka, hogy itt vettük számításba – a megemelt
vizsgázók számára tekintettel - a vadászvizsgán vizsgáztatók díját, valamint az Almanach
szerkesztésével, értékesítésével kapcsolatos juttatásokat.
Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes
adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta,
személyenként 12 eFt-os étkezésre felhasználható béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)
biztosítását tervezzük. Ennek várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a
költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként
jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.950 eFt-ban irányoztuk elő. A tárgyévben
vezetőségünk döntése értelmében Kamarai Aranyérem, valamint Hubertus Kereszt
kitüntetések kerülnek átadásra, melyek bekerülési értékét 250 eFt-tal vettük számításba.
A 2016-os évben 2.000 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet eszközbeszerzéseit.
Terveink között szerepel egy nagyteljesítményű fénymásoló/központi nyomtató, valamint
több már elavult és egyéb szükséges eszköz cseréje, beszerzése is.

A költségvetés számszaki és szöveges ismertetése rámutat arra, hogy 2016. évi
bevételeink fedezik majd tervezett kiadásainkat.
Bevételeink
realizálása,
tervezett
programjaink,
költséghatékony
gazdálkodásunk eredményeként a 2016-es évet – az év eleji nyitó
pénzkészletnél magasabb összegben -, 12.950 eFt-os pénzkészlettel tudjuk
majd zárni.
Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink
valóra váltása esetén ez a pénzkészlet továbbra is egy biztonságos szintet
jelent gazdálkodásunk, folyamatos működésünk tekintetében.

