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Tisztelt Küldöttek! 
 

Kedves Vadásztársak! 
 

 

Megyei Területi Szervezetünk életében, - mint azt mindannyian tudják - az elmúlt év 

őszén lezárult egy négy éves ciklus, amikor is a küldöttválasztó osztályülések után 

tisztújításra került sor.  

 

Ezen üléseken mind a küldöttválasztás, mind a tisztségviselők megválasztása a 

jogszabályok által előírt módon, törvényesen és demokratikusan zajlott le. 

 

A megválasztott szervek év végével kezdték el munkájukat, azonban ettől függetlenül 

alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint az éves küldöttgyűlés alkalmával az ezévi 

terveken, elképzeléseken túl, – mégha jórészt a korábbi vezetőség végezte is az akkori 

munkát - számot kell adnunk az elmúlt évben végzett kamarai tevékenységről, 

eredményekről és esetleges hiányosságokról is. 

 

Ennek jegyében, a jelen beszámolóban összefoglalóját szeretnénk adni a végzett 

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

gazdálkodásnak a fontosabb események és történések bemutatásával. 

 

Szeretnénk, hogy az újonnan megválasztott Tisztelt Küldöttek minél szemléletesebb 

képet kapnának az eredményekről és természetesen problémákról, melyek a kamarai 

tevékenységet jellemezték, illetőleg meghatározzák az elkövetkezendő időben is. 

 

Emellett mindenképpen szeretnénk azt is, hogy közös egyetértésben tűzzük ki magunk 

elé azokat a célokat, melyekkel még tovább javíthatjuk megyei Vadászkamarai 

szervezetünk elismertségét. 
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2017 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

 

Mint ahogyan már az imént, a bevezetőben is szóltunk erről, a választások miatt a 

szervezeti életről szóló tájékozatóban mind az előző, mind az újonnan megválasztott 

szervek tekintetében számot kívánunk adnia az elmúlt évben végzett tevékenységekről, 

eredményekről, hiányosságokról. 

 

Mielőtt azonban ezt tennénk, szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy 

Kamarai szervezetünk köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami 

feladatokat látunk el, átengedett állami bevételekből. A közfeladat hiánytalansága a 

kamarai szervezet egyik fő feladata.  

 

Másrészről a kamara egy törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező 

szervezet, amely a Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alatt áll. 

 

Az egész kamarai szervezetrendszer demokratikus szabályok szerint megválasztott 

testületekkel és szervezeti egységgel rendelkezik, feladata a hivatásos és sport vadászok 

szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítése. A hivatásos apparátus és a vezetőség 

ennek figyelembe vételével, a jogszabályok által előírtaknak megfelelően, biztosítja e két 

fő elvárás egyensúlyát. 

 

Megyei kamarai szervezetünk előző ciklus során tevékenykedő testületei, figyelemmel az 

Alapszabályi előírásokra, és azok maradéktalan betartására az év során megtartották 

üléseiket, azon igyekeztek a megye vadásztársadalma érdekében meghozni a döntéseiket. 

 

Hogy erről minden kétséget kizárólag megbizonyosodjunk független könyvvizsgálót is 

felkértünk szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára, aki 

hiányosságot nem tárt fel, gazdálkodásunkat példaértékűnek minősítette.  

 

A felsoroltakon túl mindenképpen említést érdemelnek a megyei vadásztársadalom 

egységének fenntartása érdekében tett lépéseink, valamint a Vadászkamara és a 

Szövetség közötti zavartalan és hatékony együttműködés is.  

 

A két szervezet kölcsönösen munkálkodik a vadászat és vadgazdálkodás terén a 

leghatékonyabb érdekérvényesítés érdekében és együttesen lép fel e célok megvalósítása, 

a megyei vadászati közélet színvonalának emeléséért.  

 

Előző, illetve a már újonnan megválasztott vezetőségünk – a törvényi előírásoknak 

megfelelően - a 2017-es év során 4 alkalommal (április 26; augusztus 16; november 15; 

december 13-án) ülésezett.  

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

 

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak 

  eseményeiről 

- feladatok értékelése, programok, elképzelések 
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 - beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat 

- titkári beszámolók  

- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 

- hivatásos vadászok helyzetének értékelése 

 - megyei és térségi vadásznapok 

 - megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése 

- megyei küldöttgyűlés előkészítése 

 - kitüntetések adományozása 

- megyei vadászbál előkészítése 

 - vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok 

 - megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése   

  - megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 

- vadászklub tevékenysége 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

- szakmai tanulmányút előkészítése 

- vadászkürtös mozgalom életben tartása, támogatása  

- sportlövészet, versenyek szervezése 

- kynológia, vadászkutyázás  

- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei 

 

 

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, - és az új ciklusban újra megerősítette - 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 
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* A 2017. május 10-én megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános 

ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a 

Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő 

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

eredménykimutatás, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.  

 

Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra: 

 

„- A vadászati közélet szempontjából a megyei aktivitás külön kiemelést érdemel. 

Jónéhány nagyszabású rendezvény, vadásznap, kiállítás vagy akár találkozó zajlott 

és zajlik megyénkben. Kiemelt feladatnak tekintettük és fogalmaztuk meg a 

környezetünk felé való nyitást, tehát a vadászok és a nem vadász környezet 

kapcsolatának a javítását, ami ezeken a vadászati rendezvényeken, vadásznapokon 

teremthető meg igazán. Ilyen szempontból nagyon lényeges elemet hordoz a 

vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, bemutatása és továbbvitele is.  

 

- A vadászati közélet tekintetében másik kiemelt feladat volt és eredményesnek is 

mondhatjuk, az ifjúsági programokat, és egyáltalán a fiatalokkal, gyermekekkel való 

foglalkozást, ami az elkövetkezendő időszakra is fontos feladatként fogalmazódik 

meg.     

 

- A kamarai törvény komoly változásokat hozott a vadásztársadalom számára. 

Kötelező lett a kamarai tagság, ami azt jelenti, hogy az Etikai bizottság javaslatára a 

vezetőség akár a vadászjegy bevonásáról is dönthet. 

Következő ilyen változás volt a külföldi vadászati engedélyek kiadása, 2017. 

márciusától a kamarához került ez a feladat. Ennek a változásnak komoly 

jelentősége van abból a szempontból is, hogy egyszerűsödött a külföldi vadászoknak 

az engedély megszerzése. Harmadik fontos változás, hogy a belföldi vadászjegyek 

bevételének teljes összege a Kamaránál marad és itt az igazi fontos kérdés volt ennek 

az összegnek a megosztása az Országos Magyar Vadászkamara és a megyei 

Vadászkamarák között.  

 

- Az országos Vadászkamara létrehozott egy Vadgazdálkodási Alapot, amiből a 

2017-es évtől kezdődően pályázni lehet a vadászatra jogosultaknak.  

 

- Elindult a tájegységi gazdálkodás, amelyek élén a tájegységi fővadászok 

tevékenykednek. 

 

- Továbbra is együtt kell működni a B.-A.-Z. megyei Vadászszövetséggel. Az 

együttműködés nagyon fontos mind a Kamara, mind a vadgazdálkodók érdekeit 

képviselő Szövetség számára. Egy célrendszerünk van, a vadászatért, a vadászati 

közélet tisztaságáért, a kulturált vadászatért tevékenykedünk mindkét szervezetben,  

 

- Minden vadász, aki ebben a megyében vadászik és részt akar vállalni a megye 

vadászati közéletében, azokkal mi együtt akarunk, és együtt is fogunk működni. Nem 

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

vadászok érdekeit képviseljük, nem a vadgazdálkodók érdekeit, bár ezek azért együtt 

vannak, vagy együttműködnek.  

 

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

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

természetvédelem és vadfajok fenntartása folyamatában is.  
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Ha mi vadászok kellő kulturáltsággal és kellő tradíció felmutatásával, megfelelő 

biztonsággal vadászunk és ezeket meg is mutatjuk a civileknek a médián, a 

vadásznapokon, a különböző nyilvános rendezvényeken keresztül, akkor itt 

eredményt érhetünk el, ezt bizonyítják az elmúlt évek.  

 

- Mindezekkel együtt azt is el kell mondani, hogy a 2017-es év legmeghatározóbb 

tényezője a kamarai választások és a tisztújítás kérdése. Az eredményeink alapja az 

az egység, amit itt a megyében, a vadásztársadalomban meg tudtunk teremteni. A 

megye vadászati közélete egy nagyon szoros összefogást mutatott fel, mutat fel ebben 

az időszakban, ez biztosította a sokszínűséget és tulajdonképpen ez az eredményesség 

váltotta ki a vadásztársadalom elismerését is.” 

 

 

* * * 

 

Ennek tudatában és ezen gondolatok jegyében ősszel került sor a tisztújító 

küldöttgyűlésekre, ahol a sportvadászok küldöttválasztó osztályülésén 83 sportvadász 

küldött, a hivatásos vadászok küldöttválasztó osztályülésén 21 fő küldött került 

megválasztásra. 

 

Ezt követően a tisztújító küldöttgyűlés október 26-án került meghirdetésre, ahol a 

küldöttek titkos szavazás eredményeképpen 2021-ig választották meg a kamara 

tisztségviselőit, és az országos küldötteket. 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemlén megyei Területi 

Szervezete újonnan, négy éves ciklusra megválasztott vezetősége, bizottságai: 

 

Elnök Kriston Nándor 

Tiszteletbeli elnök Dr. Székely László 

Sportvadász osztály alelnöke Nagy András 

Hivatásos vadász osztály alelnöke Buday Péter 

Vezetőségi tag Galambos Kálmán 

Vezetőségi tag Lezák Zoltán 

Vadvédelmi-vadgazd.  Bizottság elnöke Orosz Zoltán 

tagja Bóta István 

tagja Horváth Gábor 

tagja Juhász Ferenc 

tagja Szentléleki Tibor 

Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Szabó Balázs 

tagja Gyurán János 

tagja Dr. Molnár Tamás 

Etikai Bizottság elnöke Dr. Mecser Tamás 

tagja Dr. Antal István 

tagja Balló Attila Károlyné 

tagja Kanyok Zsolt Imre 

tagja Király László 

tagja Szemán Jenő 

 

Országos küldöttek: Bótáné Batta Olga, Buday Péter, Csuhai István, Éles Tibor, 

Galambos Kálmán, Gyurán János, Kanyok Zsolt Imre, Király László, Kriston Nándor, 
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Lezák Zoltán, Dr. Mecser Tamás, Nagy András, Orosz Zoltán, Dr. Szabó Balázs, 

Szentléleki Tibor, Dr. Székely László, Takács Gábor, Tóth Á. Dénes, Varró Zoltán 

Kornél 

 

A tisztújításon vadászkamarai titkár, - aki egyben a vezetőség tagja is - választására nem 

kerül sor, miután Tóth Á. Dénes 2015-ben lett újra megválasztva, így a 10 éves 

ügyvezetői titkári megbízatása jelenleg is hatályos. 

 

A küldöttgyűlés után a megújult vezetőség megtartotta alakuló ülését, ahol az elmúlt négy 

éves munka értékelésén túl döntött a következő évi programokról, tervekről, valamint 

arról, hogy véleményező, szaktanácsadó szervként működő Vadászati hagyományokat 

ápoló, kulturális szakbizottságot - új tagok részvételével - továbbra is felkéri. 

 

A megválasztott szakbizottság elnöke Bótáné Batta Olga, tagjai Rimaszécsi László, Éles 

Tibor, Baló Attila, Nagy Olga Mária, Szabon Gábor, Szekeres Tamás és Galiczáné Dudás 

Judit. A területi vezetőség rögzítette továbbá, hogy a Hagyományápoló és kulturális 

szakbizottság elnöke, vagy megbízott tagja tanácskozási joggal állandó meghívott tagja a 

vezetőség üléseinek. 

 

  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 és vadászati engedélyek 

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

állami vadászvizsgát, a vadászkutya alkalmassági vizsgát valamint igény szerint a 

vadhúsvizsgáló képzéseket. Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és 

sportvadászok érdekeit.  

 

- A vadászjegyek érvényesítése a 2017-es év során is zökkenőmentesen zajlott. A 

tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt. 

Az elmúlt évben 4351 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.  

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

szervezet rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé. 

 

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

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

országos, közbeszerzési pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - a Groupama 

Garancia biztosítóval.  

 

A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást 

kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi 

tevékenységét. Mint az már közismert, 2017. márciusától a vadászati engedélyeket is 

szervezetünk adja ki. Az elmúlt évben, - a 10 hónap alatt - 477 darab havi, 9 darab két 

havi, 2 darab három havi, 1 darab négy havi, 2 darab hat havi, 1 darab darab hét havi és 

12 darab éves külföldi engedély került átadásra. 
 

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

változás: 

- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély 

iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.  

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

megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, 
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vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a 

vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is. 

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

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

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

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

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

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

100 000 Ft 

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

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

engedély a kiadás pillanatától érvényes. 

- Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben 
 

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

vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell 

bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett 

természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz.  

 

- A korábbi megállapodásnak megfelelően a kamara területi szervezetei értékesítik a 

vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad 

gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása is naprakész volt, az 

Állategészségügy felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás. 

 

- Állami Vadászvizsgát 2017-ben 16 alkalommal szerveztünk, melynek során 164 fő tett 

eredményes vizsgát.  

A vizsgabizottság objektív és következetes, 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. 

 

- Vadászkutya alkalmassági vizsgát – a csekély érdeklődésre, jelentkezésre tekintettel - 

mindössze két alkalommal rendezett a szervezetünk, ahol 28 kutya tett sikeres VAV 

vizsgát. 

 

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

nem tartottunk. 

 

 

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

 

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben 

az együttműködések területén volt tennivaló. 

 

- Jó kapcsolatot ápolunk a rendőrhatósággal, a megyei és városi 

rendőrkapitányságokkal. A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás 

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

alkalommal hajtottak végre vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a 

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

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

ütközések száma sajnálatos módon jelentős volt. Több esetben a rendőrhatóság éjszakai 

ellenőrzésein mi is részt vettünk.  
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- A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi, 

rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is. Részt veszünk a B.-A.-Z 

megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában, ahol a megye vadászainak érdekeit 

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

aktív. 

 

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

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

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

javaslataival tevékenyen képviselje a vadásztársadalom érdekeit.  

 

* * * 

 

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

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

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

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

1-jén lépett hatályba. 

 

Az alábbiakban a törvény legfontosabb változásait emelnénk ki: 

 

- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre nőtt. 

- A vadászterületek minimális nagysága 3000 hektár maradt. 

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

haszonbérlet útján lehet hasznosítani.  

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

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

nyilvántartásból. 

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

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

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

következő évben a kár 100 százalékát lesz köteles viselni. 

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

egységes becslési protokoll. 

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

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

megelőző vadászati évben kifizetett vadkár összege lesz. Amennyiben egy vadászatra 

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

- A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles a földhasználók számára 

elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni, 

személyét a vadászati felügyelőségre is bejelenteni! 

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

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

munkaviszonyban alkalmazhatók. 

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

vadászok szakmai irányítását végző személynek legalább középfokú szakirányú 

végzettséggel kell rendelkeznie. 

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

hivatásos vadász. 

- Bevezetésre kerül a tájegységi vadgazdálkodás. Az országosan körülbelül félszáz 

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

fizeti őket. 

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

helyett az OMVK adja ki. 

- Ugyancsak 2017. márciusától megszűnt az egyéni lőjegyzék. 

 

A törvényhez kapcsolódóan 2017. májusában jelent meg a végrehajtási rendelet, 

melynek fontosabb elemeit az alábbiakban emeljük ki. 
 

* A vadászati szakmai irányító esetében könnyítésként bekerült, hogy ezen feladatokat a 

vadászatra jogosult alkalmazásában álló hivatásos vadász is elláthatja. (így nem szükséges 

a vadászmestereknek szakmai középfokú végzettséggel rendelkezniük!) A szakmai 

irányító nevét és elérhetőségét a vadászati hatóságnak írásban be kell jelenteni! 
 

* Eddig a törvény az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai 

lövésre alkalmas célzóeszközök (például éjjellátó célzóberendezések) vadászaton való 

használatát tiltotta, ám most az új rendelet már a vadászaton történő birtoklást is 

megtiltja, amely ezentúl vadászat rendje megsértésnek minősül.  
 

* Az előzetes információkkal szemben az állami vadászjegy kiállításának és 

érvényesítésének díja változatlanul tízezer forint maradt. 
 

* A rendelet 11. számú mellékletben meghatározza azon ruhadarabokat és 

felszereléseket, amelyet a vadászatra jogosultnak a hivatásos vadász számára biztosítania 

kell, továbbá külön kitér a különféle lődíjakra is.  
 

* Új elemként megjelent a szőrmés- és szárnyas kártevők tervszámaitól való elmaradás 

esetén érvényesíthető hatósági szankció. 
 

* Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés a 

vadászati hatóság engedélyével történhet. Ez alól kivételt képeznek a nagyvadfajok 

nőivarú egyedei és szaporulata; a vaddisznó; valamint a 1. § (1) bekezdés b.) pont bb.) 

alpontjában meghatározott egyéb apróvadfajok (szőrmés, szárnyas kártevők). Tehát ezen 

tervszámok a hatóság külön engedélye nélkül is túlléphetők. 
 

* Kötelező előírás lett a megkülönböztető színű szalag vagy jelzés viselése társas 

apróvad-vadászaton. 
 

* Külön rendelkezések jelentek meg a trófeabírálatról, különös tekintettel a szakszerűtlen 

elejtés következményeire. 

 

2017-ben az egészségügyi csomagok vonatkozásában is történt változás, mely szerint: 

Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas vadászat 

színhelyére az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydobozt kell 

vinni. Erről, valamint az elsősegélynyújtó felszerelések szükség szerinti pótlásáról a 

vadászatvezető gondoskodik! 

Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles „A” kategóriájú 

elsősegélycsomagot magánál tartani. /az „A” kategória a „Motoros” 

elsősegélycsomagnak felel meg/  

 

* * * 

 

Az új üzemtervi ciklusban országos szinten 1389, míg megyénkben – a korábbi 119-el 

szemben – 122 vadászterületen gazdálkodnak a különféle vadásztársaságok és néhány 

gazdasági társaság. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy mintegy 40 új 

haszonbérlő egyesület (FTK átalakulás, összeolvadás, új bérlők stb. miatt) jutott 
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vadászterülethez. Emellett 5 vadászterület különleges rendeltetésű, itt csak 2020-ban jár 

le az üzemtervi ciklus. Összességében 14 területen gazdasági társaság (Kft, Zrt.), 108 

területen pedig egyesület tevékenykedik. 

A korábbi vadászatra jogosultak közül, - akiknek nem sikerült vagy nem kívánták újra 

érvényesíteni a haszonbérletet, - nem végleges adatok szerint, mintegy 15 társaság, un. 

bérkilövő vadásztársaságként folytatja a tevékenységét. 

 

2017-ben megtörténtek a vadászati hatóságnál a nyilvántartásba vételek is, hitelesítették a 

vadászati naplókat, a jogosultak átvették a 2017/2018-as vadászati évre az azonosító 

jeleket és megkapták az éves vadgazdálkodási tervjóváhagyó határozatokat is.  

 

Mindemellett, jónéhány helyen történt a hivatásos szakszemélyzet tekintetében is 

változás. A nyilvántartásba vétel folyamata, - a vadászkamaránál történő bejelentés, 

valamint a vadászati hatóságnál történő nyilvántartásba vétel és a rendészeti vizsga 

letétele mellett - a rendőrség hatáskörébe is tartozott. (szolgálati igazolvány, jelvény 

biztosítása) Felvettük ezért a kapcsolatot az illetékesekkel, aminek köszönhetően egy 

átfogó tájékoztató anyag (nyilvántartás, munkaszerződések, munkaköri leírás, bérek, 

járulékok stb.) készült, melyet minden hivatásos vadásznak eljuttattunk, illetve a 

Vadászszövetség a Hírlevél mellékleteként adta közre tagszervezetei részére. 

 

Az alábbiakban ebből emeljük ki a nyilvántartás folyamatát: 

 

Rendészeti nyilvántartás 

* Amennyiben a vadászatra jogosult – munkáltató – neve és az általa foglalkoztatott 

hivatásos vadász személyében változás nem történt, úgy a vadásztársaságnak a 

rendőrség felé teendője nem volt. 

 

* Ha a munkáltató neve változott, de az általa foglalkoztatott hivatásos vadász 

személyében változás nem történt, abban az esetben az igazolvány cseréjét kellett 

kezdeményezni, mivel az tartalmazta a munkáltató nevét.  

 

* Amennyiben a vadásztársaság, vagy földtulajdonosi vadászati közösség jogutód 

nélkül megszűnt, az általa foglalkoztatott hivatásos vadász szolgálati igazolványának 

és jelvényének visszavonását kellett kezdeményezni.  

Ebben az esetben, a munkáltató köteles volt a szolgálati igazolványt és a szolgálati 

jelvényt bevonni és azokat a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 

Igazgatásrendészeti Osztályának – a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

tájékoztatással egyidejűleg – megküldeni. 

 

* Ha új társaság alakult és hivatásos vadászt vett fel, részére új szolgálati igazolvány 

és jelvény kiváltása volt szükséges. Ha a hivatásos vadász korábban már rendelkezett 

szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, de az bevonásra került akkor is új igazolványt 

és jelvényt kellett kérelmezni.  

 

Vadászati hatósági nyilvántartás: 

Minden hivatásos vadásznak (ha nem változott a terület, a munkáltató és a 

munkavállaló személye, akkor is!) az új üzemtervi időszakra tekintettel a vadászati 

hatóságnál is be kellett jelentkeznie nyilvántartásba vételre illetve eskütételre. A 

hivatásos vadászok ekkor kapták meg az új szolgálati naplókat is, amely feltétele volt 

a munkavégzésüknek! 
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A vadászterületek kialakításánál figyelembe kellett venni az újonnan létrejött tájegységi 

határokat is. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 4 tájegység érinti: a Bükki, a Cserehát-

aggteleki, a Bükkalja-taktaközi és a Zemplén-bodrogközi. A vadgazdálkodási törvény 

rendelkezése szerint a miniszter a fenntartható és szakszerű vadgazdálkodással és 

vadvédelemmel összefüggő feladatokat tájegységenként - felsőfokú szakirányú 

végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező - tájegységi 

fővadászok útján látja el. Ennek megfelelően a fővadászok alkalmazásának a 

minisztérium szakmai felügyelete és irányítása alatt álló szervezeti keretek között van 

helye. A fővadászi munkakörök pályáztatása megtörtént, amelynek köszönhetően a 2017-

es év elejétől megyénkben - külön-külön székhely szerint - az alábbi személyek kerültek 

kinevezésre: 

 

- 203-as számú, Bükki tájegység fővadásza: Csirke László (Eger) 

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

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

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

 

* * * 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

jogellenessé vált volna. 

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

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

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

 

* Mint ahogyan fentebb is említettük már, Vadászkamarai törvény módosítás is 

történt, amely értelmében 2017. január 1-jétől ismét kötelezővé vált a vadászkamarai 

tagság a sportvadászok számára.  

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

mind a sportvadászok - évenként változó, kb. 4200 - 4300 fő - teljes létszáma, tehát 

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

 

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

Vadászkamara feladataként a külföldi vadászok vadászati engedélyének kiadását is. 

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

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

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

 

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

költségvetés is az ebből befolyó összeggel, illetve 2017. január 1-jétől a vadászjegyekből 

befolyó összegek 100%-a is az érdekképviseletnél marad.  

 

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

országos küldöttgyűlés el is fogadta azon előterjesztéseket, amelyek radikális 

változásokat hoztak a szervezet munkájában és működésében.  
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Ezek közül a legkiemelkedőbb az volt, hogy tavaly ősztől megkezdte működését a 

Vadgazdálkodási Alap és megvalósulhatott a megyei Területi Szervezetek 

feladatarányos finanszírozása.  

 

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

égisze alatt, amely most újra létrehozásra került a vadászkamara kezelésében.  

A küldöttgyűlésen elfogadottak szerint az országos Elnökség által minden évben 

meghatározott célokra a jogosultak a saját megyéjükben, az OMVK Területi 

Szervezetéhez adják be a pályázataikat, és az elbírálás is helyben történik, majd a megyei 

vezetőség jóváhagyásával kerül a központba. Az Országos Vadgazdálkodási Bizottság 

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

összegek meghaladják a rendelkezésre álló keretet, rangsorolja azokat.  

 

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

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

pályázatban vállalt feladatok nem teljesülése esetén kerülne az ügy a Felügyelő 

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

működését rögzítő szabályzatban foglaltak szerint kell szankcionálni.  

 

Évek óta visszatérő téma a megyei Területi Szervezetek feladatarányos finanszírozási 

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

egyenlőtlenségeket hivatott kiigazítani. A megyéknél maradó bevételek hatására 

biztosított a korábbinál nagyobb, önálló költségvetés, amely fedezi a működést, beleértve 

a fentebb is említett megnövekedett feladatokhoz kötődő többletköltségeket és az eddig is 

megszervezett programokat, rendezvényeket.  
 

Mindez 2017-ben az alábbiak szerint valósult meg: 

- A tagdíjból származó bevételek ugyanúgy maradtak, mint korábban, tehát ebből sem 

többletbevételünk, sem többletkiadásunk nem származott. 

- A vadászjegyből származó bevételből, mely 10eFt, 70%-a maradt megyénkben. 

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

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

30% maradt a területi szervezeteknél.  

 

Úgy véljük, hogy mind a vadgazdálkodási alap, mind a feladatarányos finanszírozási 

rendszer kialakítása, illetőleg az átengedett, megnövekedett pluszbevételek 

mindenképpen pozitív változásokat eredményeztek szervezetünk életében.  
 

* * * 

 

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

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

klasszikus sertéspestis (KSP) fertőzöttségre irányuló, monitoring rendszerű laboratóriumi 

ellenőrző vizsgálata, amely az elejtett vaddisznók meghatározott egyedszámára 

vonatkozik. 

 

Az Országos Főállatorvos 1/2018 sz. határozata új helyzetet teremtett e körben, melyre a 

2018. évi feladatoknál térünk vissza. 
 

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

Hubertus Kft koordinálásában. 
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Az előírásnak megfelelően a vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát 

(aranysakált) kell beszállítaniuk a hatósági állatorvoshoz az immunizálás 

hatékonyságának vizsgálatára.  

 

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

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

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

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

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

oda-vissza történő átvitelével.  

 

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

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

vadászterületükön a kérődző vadfajok 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 megyei vadásztársadalom érdekeit.  

 

 

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

 

Vadásztársadalmunk tájékoztatására megyei szinten az ingyenes Vadász Hírmondónk, 

országosan szinten szintén ingyenes Vadászévkönyvünk szolgált elsődlegesen. Ezek 

minden vadászhoz kivétel nélkül eljutnak.  

 

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

kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal 4300-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december 

hónapokban.  

 

Tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg kell említeni, hogy több éve 

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

minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ 

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

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

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

legalább heti-kétheti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes 

információkat. 

 

Mindemellett az OMVK központi honlapja is megújult, a megyei híradásokkal azon is 

találkozhatunk.  
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Ami a központi kamarai közösségi médiában való jelenlétet illeti, a Magyarországon 

legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebook-on is folyamatosan futnak az aktuális 

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

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

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

elmondhatjuk, hogy vadászattal összefüggő információk közvetítéséhez az egyik 

legfontosabb csatorna a világháló. 

 

Meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász szaklapokban, az interneten, a 

megyei sajtóanyagokban az elmúlt évben számos alkalommal jelent meg híradás a 

megyei tevékenységről. Emellett a Szövetség minden hónap utolsó hetében megjelenő 

Hírlevél szolgáltatásában is szerepelnek kamarai információk is.  

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

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

is igyekeztünk egy igen sokszínű vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle 

rendezvények megvalósítása kapcsán 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. 

 

Éppen ezért az elmúlt évi fontosabb eseményekről az elkövetkezőkben kissé részletesebb 

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

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

hagytak ki. 

 

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

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

a nem vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról. 

 

Tizenötödik alkalommal - június 24-én - rendezték meg Sátoraljaújhely-Széphalomban 

a Nemzetközi Vad- és Halételfőző Versenyt, melyhez idén csatlakozott a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Vadásznapunk is. 

 

Ez a csatlakozás nem volt véletlen, hiszen a rendezvény tizenöt évvel ezelőtti indulásakor 

is, illetve öt évvel ezelőtt a tízedik alkalommal is együttesen került megrendezésre a két 

esemény, hasonlóan nagy sikerrel, mint ahogyan most is történt. 

 

Már a kora reggeli órákban nagy volt a sürgés-forgás a település közepén elhelyezkedő 

parkban, ahol a megye különböző pontjáról érkező vadásztársasági sátrak mellett, közel 

80 különböző - magyar, szlovák, lengyel és erdélyi - alapítvány, egyesület, munkahelyi 

közösség és baráti társaság mérte össze tudását a főzőverseny keretében. 

 

A hivatalos program délelőtt fél tízkor kezdődött a Holdfény Mazsorett Csoport sátrak 

közötti hívogatójával, majd a Bükki Kürtösök üdvözlő szignáljaival.  

 

Ezt követően Vágó Piros a Sláger FM Rádió műsorvezetője, mint a rendezvény 

konferansziéja és háziasszonya üdvözölte, majd szólította a Hubertus Ökumenikus 

istentiszteletre a jelenlévőket. Szabó Attila római katolikus káplán és Oroszi Ákosné 

református lelkésznő celebrálását és méltató szavait követően a Borsodi induló szignálja 

alatt, a megyei vadászok zászlajának bevonulása következett Nimródok és Diana 
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Vadászhölgyek kíséretében. A zászlót kísérve a térség vadgazdálkodói két őzbakot is 

terítékre helyeztek, melynek az Utánkeresők Baráti Körének tagjai vérebeikkel adták meg 

a végtisztességet a ravatal mögött.  

 

Ezen ünnepélyes pillanatokat követően a vadásznap vendégeit elsőként Kriston Nándor 

az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei Területi Szervezetének elnöke 

köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy külön öröm és megtiszteltetés a vadászati 

szervezeteknek, hogy az ország egyik legszebb, legvadregényesebb részén, a Zemplénben 

tarthatjuk a megyei Vadásznapot. Mindemellett utalt arra is, hogy ma már a vadászati 

kultúra nem filozófiai kategória. Egyre jobban beleivódik a vadásztársadalom életébe, 

napjaiba és egyre jobban és egyre többen értékeljük a kulturált vadászat szépségét. Sokat 

igyekszünk tenni azért, hogy a kulturált vadászat minden egyes vadász számára érték 

legyen. Éppen ezért kell szisztematikusan megmutatnunk a kultúra, a tradíció erejét 

mindig, amikor és ahol erre lehetőség adódik. Így egyre többen ismerik fel, hogy a 

vadászat csúcsa nem a vad elejtése, hanem a hozzá vezető út! Tegyünk meg közösen 

mindent, hogy ez a jövőben is így maradjon! 

  

Ezt követően az eseményre kilátogatókat Szamosvölgyi Péter, a rendezvénynek helyt adó 

Sátoraljaújhely város polgármestere, majd Hörcsik Richárd a térség országgyűlési 

képviselője üdvözölte. Beszédükben kiemelték az ilyen jellegű rendezvények 

szükségességét, pozitív hatásait, a vadászat és természetvédelem közös céljainak 

megvalósulását, erősítését valamint a határon túlnyúló kapcsolatokat, amit a térségben a 

hazai és a szlovák vadászok is folyamatosan ápolnak. Az ünnepi beszédeket dr. Bárándy 

Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke zárta és egyben 

megnyitotta a XV. Nemzetközi Vad-és Halételfőző Versenyt és a 2017. évi Megyei 

Vadásznapot. 

 

A délelőtti hivatalos program ezek után ünnepélyes pillanatokkal, országos és megyei 

kitüntetések, elismerések átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új vadászok 

avatásával, esketésével folytatódott, illetve zárult.  

A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, 

programok, miközben a park minden részéből áradó illatok jelezték, a vad- és halételfőző 

verseny résztvevői hamarosan készen állnak a kulináris élmények iránt szenvedéllyel 

érdeklődő Kaszás Géza színművész vezette zsűri általi megmérettetésre. 

 

Sokak számára nagy öröm volt az is, hogy a főzőcsapatok között tévésztárokat is 

üdvözölhettek, hiszen a Barátok közt szereplői közül, a Berényi testvérek, Domokos 

László, R. Kárpáti Péter és Szőke Zoltán is a bogrács mögé álltak. 

 

A rendezvény keretében lebonyolításra került a „2017. év célzóvize” pálinkaverseny is, a 

szervezők pedig az „Ízek udvara”-ban adtak lehetőséget a közönségnek arra, hogy 

megkóstolhassák a főzőversenyen készített remekműveket. 

 

Nagyszámú érdeklődőt vonzott, a már hatodik éve megvalósuló, a helyi F and G Kisgép 

Központ által szervezett népszerű Favágó Verseny is.  

A verseny után Bognár Gyula szórakoztatta a nóta szerelmeseit, előadásával. Az énekszót 

vadászkutya bemutató követte, melyen először Nagy Olga Mária vezetésében az 

agarászok mutatták be az újból életre hívott hagyományos vadászati mód lehetőségeit. 

Őket Szabon Gábor és fia, valamint Kosztra Csaba vérebesek követték kutyáikkal, igen 

részletesen kitérve az utánkeresés eszközeinek ismertetésére és a sebzés utáni helyes 

teendők, tennivalók ismertetésére. 
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Igen népes nézőtábort vonzott Molnár Renátó, Szarvasbőgő Európa bajnoki bronzérmes 

versenyző és Wallendums Péter, a Magyar Vadászlap főszerkesztőjének „Egércincogástól 

a szarvasbőgésig” című bemutatója, ugyanúgy, mint Kisteleki Gergely solymász műsora 

is, aki hollójával, kormoránjával és solymaival szintén nagy feltűnést keltett. 

Mindemellett a park egy másik szegletében Balló Attila és neje egy rendkívül izgalmas és 

interaktív íjászbemutatóval hívta fel a népes közönség figyelmét.  

 

A vadászathoz kapcsolódó bemutatók és előadások mellett, között a rendezők a más 

jellegű szórakoztatásra is odafigyeltek, így Zoltán Erika, neves előadó, énekes, majd 

Márió, a harmonikás és a Berényi testvérek is felléptek a színpadon.  

 

Meg kell hagyni, a rekkenő hőség ellenére rengetegen voltak kíváncsiak az egész nap 

programjaira, a különböző kézműves portékák, főzősátrak és szabadtéri trófeakiállítás 

között egész nap hömpölygött a több ezres tömeg. 

 

A vadásznap programjai ugyan az vad- és halételfőző verseny eredményének 

kihirdetésével hivatalosan befejeződtek, azonban a vadásztársaságok és különféle 

csapatok sátrai alatt a jókedv és hangulat késő estig tartott. A vendéglátó Zempléniek, a 

Sátoraljaújhely-Széphalomba látogató vendégek, családok, barátok és persze nem utolsó 

sorban a vadásztársak körében egyaránt sikeres volt az idei Borsod megyei Vadásznap és 

XV. Vad-és Halételfőző Verseny, mely szervezéséhez ezúton is megköszönjük a 

támogatók, résztvevők segítségét.  

 

* * * 

 

A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és 

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

aktivitást sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével.  

 

A megyei vadásznap mellett a megye több kistérségében jó néhány vadásznap került 

megszervezésre, az ott élő vadászok és vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát 

dicsérve. 

 

* Április 29. – Fűzérradvány 

Hegyközi vadászünnep 

Immár kilencedik alkalommal vették birtokba a vadászok április 29-én a füzérradványi 

Károlyi kastély parkját, a hagyományos Vadételfőző verseny és Vadásznap alkalmából. 

 A szombati vadásznapot megelőzendő péntek délután került sor a „Vadászat 

fényképezőgéppel” című természetfotó-kiállítás megnyitójára, majd Vezényi Elemér 

festőművész vadászati témájú tárlatát tekinthették meg az érdeklődők. Az ünnepélyes 

megnyitót és egyben a Vadételfőző versenyt gróf Nagykárolyi Károlyi László és felesége 

is megtisztelte jelenlétével. 

 

A határ közelségét, valamint a szlovák és magyar vadászok közötti jó kapcsolatot mi sem 

bizonyíthatja jobban, minthogy a megnyitóra a saroglyán fekvő őzbakot a borsodi és a 

szlovákiai Dianák közösen hozták be, a Bükki Vadászkürtösök fanfárjára.  A 

megnyitóbeszédekben Pandák Pál Fűzérradvány Önkornányzata, Tóth Á. Dénes az 

OMVK B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete és a Vadászszövetség, Gyutai Csaba a 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. nevében köszöntötte az egybegyűlteket. 

A borongós, cseppet sem tavaszias idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a vadászati 

programokra. A legsikeresebb előadások a szarvasbőgő-, a vadászkürtös, az agarász- és a 
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solymászbemutató voltak. Ez is bizonyítja, hogy a nem vadászó közönség felé a zenével 

és a vadászati hagyományaink, kultúránk ápolásán keresztül lehet megtalálni az utat.  

 

Az Utánkeresők Baráti Körének köszönhetően, a zömében családostól érkező érdeklődők 

testközelből ismerkedhettek meg a jól képzett vérebek munkájával, gondozásával és nem 

utolsó sorban a félrecsúszott lövés utáni teendőkkel. 

A kastély szintén egész nap nyitva állt azok előtt, akik kíváncsiak voltak a régi „főúri 

életre”, vagy éppen a park növénykülönlegességeire, köztük hazánk legidősebb, 

legvastagabb törzsű platánfájára. 

A gyermekfoglalkoztatóban, és a mászófalon egymásnak adták a „kilincset” a gyerekek, 

akik íjász-, légpuska- és paintball lövészetben is kipróbálhatták magukat. 

Hatalmas érdeklődés kísérte Dávid Gábor produkcióját, aki a magyar fakitermelő 

válogatott tagjaként bemutatta a nemzetközi megmérettetéseken előforduló 

versenyszámokat – a lánccserét, a döntést, illetőleg a gallyazást. Külön érdekesség, hogy 

„szerelésben” az Északerdő Zrt. munkatársaként tevékenykedő fiatalember új 

világcsúcsot állított fel, melyet azonban ezúttal nem lehetett hitelesíteni. 

A főzőverseny díjátadója után a helyi népdal- és néptánckörök szórakoztatták a 

közönséget, majd a Holdviola koncertje zárta a napot. 

 

Május 6. – Tiszakeszi 

Őzbak trófeaszemle Tiszakesziben 

2017. május 06-án, Tiszakesziben őzbak trófeaszemlére került sor. A 205. számú 

vadgazdálkodási tájegység jogosultjai mutatták be a tavasszal terítékre került őzbakok 

trófeáit. A rendezvény házigazdái a Tálóközi Vt. és a Tiszakeszi FTK voltak. 

A trófeaszemlét megnyitotta és a megjelenteket köszöntötte Tállai András parlamenti és 

adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úr és Sipos 

Imre Tiszakeszi polgármestere. 

A trófeaszemlével párhuzamosan az érdeklődők rendkívül színvonalas előadásokat 

hallgathattak meg az őzgazdálkodás témakörében: Vadász István (FM. VG TE. 

Főosztály): Az őz helyzete, terítékadatainak alakulása Európában és Magyarországon. Az 

őzgazdálkodásban lévő potenciális lehetőségek, tartalékok a vadgazdálkodók számára. 

Papp István (A magyar őzért szakmai műhely): Az őzgazdálkodás gyakorlatának 

sarokpontjai. Fiatal korosztály védelmének, kíméletének jelentősége. Rimaszécsi László 

(Kemely és vidéke Vt.): Az őzgazdálkodás gyakorlati tapasztalatai a Kemely és vidéke 

Vadásztársaság területén. Wallendums Péter (Magyar Vadászlap): Az őzvadászat etikája. 

Vendég fogadása, kisérése, lőtt vad birtokba vétele, terítékkészítés. 

 

A szemlén 11 jogosult, 151 bak trófeáját mutatta be, melyből 122, idén elejtett lett 

zsűrizve. A zsűri tagjai Vadász István, Tóth Á. Dénes és Pecze István voltak. 

Az eredményhirdetés alkalmával Vadász István értékelte a szemlén látottakat, ismertette 

a zsűri benyomásait és kihirdette a szemle végeredményét: 

Az év őzgazdálkodója: Hejőmenti Vt., az év őzbakja: Szentistváni „Arany Fácán” Vt., 

közönségdíjas őzbak: Hejőmenti Vt. 

A szakmai programok után a megjelentek oldott hangulatban töltötték a nap hátralévő 

részét.  

 

Május 13. – Putnok 

XI. Nemzetközi Gömöri Vadásznap 

A Gömör Expó szervezői 2017-ben is rendkívül színes programot biztosítottak a vadászó 

és nem vadászó közönség számára. A pénteki nap délelőtti óráiban nyitott meg maga az 

Expó, majd ezt követően a sportcsarnokban a Vadászati kiállítás. A környező vadászatra 
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jogosultak vadgazdálkodási eredményeiként bemutatott trófeák mellett a tárlatot könyv-, 

festmény-, dioráma-, bemutatók színesítették. 

Mindezek után immár 11. alkalommal birtokolhatták hazai és határon túli vadászok a 

Putnok városában megrendezésre kerülő Gömör Expó rendezvénysorozatának vadásznapi 

programját 2017. május 13-án. A sokak számára babonásnak mondható dátum – bár nem 

péntek volt! - a nap végére beigazolódni látszott. A reggeli órák csöpörgős időjárásán 

védelmet nyújtó sátrak dél körül napernyőként szolgáltak, majd délután egy félórás 

viharnak köszönhetően a szomszédban kötöttek ki. Természetesen ezen nem szervezett 

események mellett is rendkívül sok program részesei lehettek a látogatók. 

 

A Vadászünnepen elsőként Dérer Zsolt református lelkész és Cseh István római katolikus 

esperes celebrálásában ökumenikus istentisztelet hangzott el, melyben a szeretet és 

barátság fontosságára hívták fel a „gyülekezet” figyelmét. 

A megnyitóbeszédekben Kriston Nándor az OMVK B.-A.-Z. megyei Területi 

szervezetének elnöke, Dr. Székely László a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak 

magyarországi Területi Szövetségének elnöke, Tamás Barnabás Putnok Város 

Polgármestere, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Bajdik Péter a 

Földművelésügyi Minisztérium Tájegységi Főosztályának főosztályvezetője köszöntötte 

az egybegyűlteket. 

A Bükki vadászkürtösök szignáljai keretében kitüntetések átadására került sor. A 

kitüntetések átadásának emelkedett hangulatát követte az ifjú vadászok avatása. A sikeres 

vadászvizsga letétele után a vadászok zászlója alatt mondhatták el eskütételüket, mely 

egy életen át elkíséri őket. Mindezekért bizonyságul oklevelet vehettek át Kriston 

Nándortól. 

A délután a kissé változékony időjárása ellenére rendkívül sokan tekintették meg a 

vadászati programokat. A vadászkürtösök ebédidőben a sátrak között indulókkal, 

fanfárokkal szórakoztatták a közönséget. A színpadon fellépet az Ózdi Néptánc 

Egyesület, majd az Utánkeresők Baráti Körének tagjai tartottak előadást. Természetesen 

nem maradhatott ki a szarvasbőgő bemutató, a solymász bemutató, valamint az agarászat 

sem. A vadászat iránt kevésbé érdeklődőket Jó Laci Betyár, buborékfoci, lézerharc és 

fogathajtó verseny szórakoztatta. A délután fénypontjaként a vadételfőző verseny 

nevezettjei díjazásban részesültek, bár az igazi elismerést az üresen kongó bográcsok 

jelentették. 

 

Július 29. - Edelény-Császta 

Vadásztalálkozó 

Első alkalommal rendeztek vadásztalálkozót Edelényben, a Császta-szőlőhegyen. Az 

esemény elsődleges célja az volt, hogy az újonnan kialakított vadászterületek vadászatra 

jogosult egyesületei, és azok tagsága bemutatkozzon egymásnak, illetve a régi 

vadászbarátok újból üdvözölhessék egymást ebben a csodálatos környezetben, az időjárás 

tekintetében is ragyogó, és jeles napon.  

A Császta napjainkban a borosgazdák birtoka, de a város számos kulturális programjának 

biztosít helyszínt a szőlőhegy, mely egykor a borsodi földvár várjobbágyainak otthona 

volt.  A lakosság számára egy közösségi teret alakítottak ki, kálváriát, golgotát építettek, 

az Északerdő Zrt. kilátót létesített, és a régi iskola alapjaira új, vendégváró épületet 

húztak. Ezt a helyszínt találták az edelényi vadászok a legalkalmasabbnak egy 

színvonalas, vidám, szakmai elemekkel is színezett rendezvény lebonyolítására. Az 

ünnepélyes megnyitók után, melyeket  Demeter Zoltán országgyűlési képviselőtől, 

Vadász Istvántól a Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi 

Főosztály főosztályvezető-helyettesétől, Kriston Nándortól a B.-A.-Z. Megyei 

Vadászkamara elnökétől, valamint Berta Bélától a Miskolci Járási Hivatal 

Földművelésügyi Osztály osztályvezetőjétől hallhattak a meghívottak, hivatalos keretek 
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között megnyitották a látogatók előtt a császtai közösségi teret. A megnyitót követően 

trófeabírálaton, majd vizsla-, ill. vérebbemutatókon vettek részt a jelenlévők. A jó 

hangulatot Badár Sándor színész-humorista garantálta, majd az éjszakába nyúló, zenés 

mulatsággal zárult az est.  

 

Augusztus 26. – Bükkzsérc 

Favágóverseny és vadásznap 

Az idei évben is ragyogó napsütéses időt hoztak Bükkzsércre azok a vendégek és 

érdeklődők, akik ez év augusztus 26-án ellátogattak az Agit-tetői rendezvényparkba, a 

VII. Regionális Favágó Verseny és Regionális Vadásznapi rendezvényre. Bükkzsérc 

önkormányzata, a helyszín infrastrukturális ellátottságát is tovább gyarapította, innovatív 

ledes térvilágítást és elektromos áram vételi lehetőségeket alakított ki a rendezvénypark 

területén. 

Az Országos Vadászkamara B.-A.-Z. megyei területi szervezet elnöke, Kriston Nándor 

köszöntő szavait - az országos vadásznapi elfoglaltsága miatt, - Galambos Kálmán 

tolmácsolta a résztvevők felé. Ezt követően Vasas Csaba Bükkzsérc község 

polgármestere, majd Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője 

méltatta az erdőt, a fát és a természetszerető embereket.  

A favágó csapatverseny több részszámban is zajlott, amikor is az embert próbáló 

megmérettetésen, a kánikulában a védőfelszerelések viselésével, a motorfűrész és a balta 

súlyával is megbirkóztak favágók és egytől egyig kiváló és balesetmentes versenyt 

produkáltak. 

Amíg a motorfűrészek zúgtak és a balták csattogtak a főzőversenyen nevezett 8 

vadászatra jogosult és 8 nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 20 bográcsban és 

szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból készült ételek. 

A vadászok főzőversenyén indulók számára további feltétel volt, hogy az elkészített étel 

tartalmazzon valamilyen szárított erdei gombát és babot. A vadászuk utcájában résztvevő 

vadászatra jogosultak az idén is trófeakiállítás keretében mutatták be a saját maguk által, 

a térségben zsákmányolt trófeákat, és a különböző preparátumokat és vadászathoz 

kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat. 

A kialakult hagyománynak megfelelően, a nap kezdetén egy nagy méretű rönkből Kiss 

István faszobrász, láncfűrész használatával elkezdte a sorban hatodik, Kond vezért 

megformáló monumentális faszobor elkészítését, ami a nap folyamán végigkísérte a nap 

eseményeit és kora délutánra el is készült a helyszínen, a jelenlévők nagy örömére. Az 

idei Kond vezér faszobra is a település fűutcáján kap helyet a szoborparkban, az eddig 

már elkészült 5 vezér társaságában. 

A délután folyamán a STIHL Timbersports lélegzetelállító és érdekfeszítő bemutatóját is 

megnézhették az érdeklődők. A versenyszámok után egymást követő műsor kavalkádját 

estei tűzijáték is színesítette és hajnalra is átnyúló utcabál zárta. 

 

Augusztus 26. – Mezőberény 

Országos vadásznap 

A Bükkzsérci rendezvénnyel egyidőben zajlott Mezőberényben, az országos vadásznap, 

melyen – mintegy szakmai tanulmányút keretében - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

delegáció is részt vett közel 50 fős létszámmal. 

A részvétel fő apropója a tapasztalatszerzés volt, hiszen jelentős lobbytevékenységnek 

köszönhetően, illetve országos döntés értelmében elnyertük a jövő évi országos 

vadásznap rendezésének jogát. Ez egy rendkívül fontos és megtisztelő feladatot jelent, 

hiszen megyénkben ilyen jellegű esemény még nem került megrendezésre. A rendezvény 

helyszíne - mint arról már korábban több helyen és fórumon említést tettünk - Putnok 

városa lesz, 2018. szeptember 7-8-án. 
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A mezőberényi országos program péntek délelőtt vette kezdetét. 10 órától „Gyakorlati 

apróvad-gazdálkodás” című szakmai konferencia zajlott, ahol a több, mint 300 fős 

szakmai grémium intenzív apróvad-gazdálkodási modell, élőhely és vadgazdálkodási 

gyakorlat átalakításának lehetőségei, apróvad-gazdálkodás nagyvadas jellegű 

vadászterületen és vadászkutyák jelentősége és szerepe az apróvad-gazdálkodásban 

címmel hallgathatott meg rendkívül színvonalas és tartalmas előadásokat. Ezt követően 

Hídvégi Béla, Pantheon díjas vadász, Békés megye szülötte, filmbemutatóval egybekötött 

élménybeszámolója következett a legjobb vadászatairól. Az előadást követően, nyitották 

meg „Az erdők-mezők kincsei” trófeakiállítást a Muzeális Rendezvénytérben, ahol a 

megyei trófeákon kívül a Magyar Mezőgazdasági Múzeumból számos világrekord trófeát 

is bemutattak az érdeklődők számára. 

 

Másnap, szombat reggel szintén 10 órától kezdődtek a vadásznapi események. Hivatalos 

megnyitóünnepség, méltató szavak, kitüntetések átadása, majd különféle vadászati- és 

kulturális programok zajlottak. Ezen eseményekre nagyon sokan voltak kíváncsiak, 

aminek köszönhetően egész nap zsúfolásig tele volt a rendezvény több tíz hektáros 

területe. 

Megyénkből is közel 50 fő vett részt a vadásznapon, így mindenki számára nagy öröm 

volt, hogy közös kamarai és szövetségi sátrunkban mindenkit meg tudtunk vendégelni 

napközben egy-egy kis harapnivalóval, egy tál étellel és hűtött italokkal, ami mellett 

lehetőség adódott a sátor alatt egy kis hűsölésre és baráti beszélgetésekre is.  

 

Feladták a leckét a Békésiek és Mezőberényiek, de hisszük és tudjuk, hogy mint az 

országban a legtöbb vadásznapot szervező és koordináló megye, vesszük az akadályokat, 

és idén szeptemberben egy nagyon színvonalas, nagyszabású, mindenki számára 

elismerést kiváltó, Borsod-Abaúj-Zemplénben megyében megrendezett Országos 

Vadásznappal és annak minden élményével leszünk gazdagabbak! 

 

Szeptember 2. - Koplaló 

VII. Zempléni Családi Lövésznap 

2017. szeptember 2-án került sor a VII. Zempléni Családi Lövésznap megrendezésére. Az 

időpont egy kicsit későnek bizonyult a szeptemberi iskolakezdés miatt, ezért 

gyerekekből, főzőkből és versenyzőkből is kevesebben vettek rész, mint az előző évek 

során. Mindennek ellenére a rendszeresen résztvevő lelkes csapatok megtalálták a 

módját, hogy ne maradjanak le a minden éven jó hangulatban zajló eseményről. 

 

A szokásos reggeli megnyitó, és regisztráció után elkezdődött a gyakorlás a két 

helyszínen, majd utána a verseny. Férfi, női, egyéni és csapatban neveztek a résztvevők. 

Közel negyven puskás regisztrált a lövésznaplóban.  

A lövészverseny mellett a kilátogató vendégeket az Északerdő ZRt. mint házigazda, sült 

hallal látta vendégül.  

 

Szeptember 23. - Szendrő 

V. Szendrői Gazdanap - I. Bódva-völgyi Vadásznap 

Szeptember 23-án került megrendezésre az V. Szendrői Gazdanap, mely első alkalommal 

az I. Bódva-völgyi Vadásznappal egészült ki 10 vadásztársaság részvételével.  

Az eső sem szegte kedvét annak a 32 főzőcsapatnak, akik beneveztek a két kategóriában 

(vadételek és egyéb ételek) meghirdetett főzőversenyre.  

 

A rendezvény a már hagyományos traktoros felvonulással vette kezdetét. Az ökumenikus 

szertartással egybekötött ünnepélyes megnyitón Riz Gábor miniszteri biztos, térségünk 

országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Tóth Á. Dénes a B.-
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A.-Z. Megyei Vadászkamara titkára üdvözlő beszédét követően Hubertusz Kereszt 

díjakat adott át a vadásztársaságok által érdemesnek tartottak részére. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Megyei Szervezete pedig a 2017. évben Szendrő és térségében 

végzett példamutató, sikeres munkáért járó díjait adta át. 

 

A hivatalos ünnepség után gazdag kulturális programok várták a résztvevőket, mely 

mindenki számára kellemes szórakozást nyújtott. A vadásztársaságok trófea kiállításait is 

megtekinthették a résztvevők, melyek közül a legmutatósabbat a rendezvény fővédnöke 

Dr. Nagy István Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára díjazta.  

 

Szeptember 30. - Ózd 

VARETAL – Vadász-rendőr Találkozó 

2017-ben hetedik állomásához érkezett a vadász-rendőr találkozók hagyományteremtő 

szándékkal életre hívott sorozata. Az idei rendezvény különleges alkalomnak számított, 

mert a vadászati hatóság által az elkövetkezendő húsz évre, az Ózdi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén gazdálkodó, a vadászati jog gyakorlására kijelölt vadászatra 

jogosultak képviselőivel, szám szerint 16 egyesülettel írt alá együttműködési 

megállapodást dr. Varga László r. ezredes, kapitányságvezető. 

 

Szeptember 30. napján, reggelre benépesült az Ózdi Strandfürdő és Kemping területe, a 

résztvevő vadásztársaságok, a rendészeti társszervek és az Ózdi Rendőrkapitányság 

csapatai lázasan készültek az aznapi megmérettetésre, ahogy a felkelő őszi napkorong 

egyre magasabbra hágott a keleti égbolton, egyre több „zöld- és kékruhás” nyüzsgött a 

színpad, a rendezvénysátor, a bográcsok és az üstök körül. 

 

A találkozót dr. Varga László r. ezredes, kapitányságvezető és Kriston Nándor, az 

OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének elnöke nyitotta meg. 

 

A megnyitót követően elindultak a délelőtti programsorozatok is, a színpad mellett 

felállított rendezvénysátorban, ahol a szépszámú érdeklődő érdekes és interaktív szakmai 

előadásokat hallgathatott meg olyan előadók, mint Dr. Barta Judit, egyetemi docens, 

Pecze István, vadászati főfelügyelő, Bogacskó József r. alezredes, kiemelt engedélyügyi 

főelőadó és Lakatos István programfejlesztő tolmácsolásában.  

 

Az előadásokkal párhuzamosan, a színpadon színes program-kavalkád megtekintésével 

szórakozhattak a vendégek. Néptánc és ének műsor, rendőrségi bemutató, ütőegyüttes 

koncert, vadászkürtösök, Nemzeti Honvéd Díszegység Különleges Díszelgő 

Csoportjának fegyverrel végrehajtott akrobatikus elemekkel teletűzdelt előadása, 

Készenléti Rendőrség zenekara és sok egyéb program zajlott a nap során.  

 

A fellépőket nagyon hálásan fogadta a közönség, vastapssal, sok esetben állva tapsolva 

köszönte meg a felkészülésre fordított rengeteg időt és az általuk nyújtott csodálatos 

előadásokat. 

 

A délután, amikor a hangulat már kellőképpen emelkedett volt, kezdődött el a sorverseny, 

melyen a kilátogatókból verbuválódott csapatok egy humoros elemekkel átszőtt vetélkedő 

során mérhették össze tudásukat. 

 

A színpadi programokon túl, a VII. VARETAL-on volt főzőverseny, pálinkaverseny, 

íjászverseny, rendőrségi kiállítás, rendőrségi járművek bemutatója, vásár (ötvös, 

késműves, festőművész, könyvkiadó), légpuskás lövészverseny, „air-soft” lövészet is, 

majd késődélután került sor az értékes nyeremények kisorsolására, a tombolahúzásra. 
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A rendezvényt, mondhatni hagyományosan, a „Nagyanyám Blues-a” együttes 

előadásában elhangzott, fergeteges hangulatú rock koncert zárta. 

 

* * * 

 

A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került 

megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász 

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

baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt. 

A négyfordulós verseny megyénk négy helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán 

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

mellett színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért 

köszönet a lőterek vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy 

az érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lő készség 

fejlesztésének lehetősége iránt. 

 

A végeredmény a Megyei Vadásznapon, Sátoraljaújhely-Széphalomban került 

kihirdetésre. 

* * * 

 

Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos 

megyei vadászbál, amikor is Miskolctapolcán – a strandfürdő területén lévő Panoráma 

Étteremben várták a szórakozni vágyókat a mulatságra.  

A népes, szinte már törzsvendégnek számító vendégsereg, a megnyitó előtt – melyen 

Kriston Nándor és Dr. Székely László elnökurak köszöntötték a résztvevőket - a 

vadászhimnuszt hallgathatta meg, majd ezt követően, még a vacsora előtt a Bükki 

Kürtösök szórakoztatták a vendégeket. 

A minden igényt kielégítő, fenséges svédasztalos vacsorakínálatot követően Varga Feri és 

Balásy Betty, a magyar popduó szórakoztatta a táncolni és énekelni vágyókat. 

Akik emellett más programra is kíváncsiak voltak, érdeklődve tekinthették meg ifj. Bóta 

István fotókiállítását, valamint a trófeabemutatóval is tarkított kulturális témájú színes 

tárlatot. 

Természetesen az éjfél utáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény és számos 

vadkilövés talált gazdára. A Nimród módon elkészített töltöttkáposzta elfogyasztása után 

éjfélig tartó tánc és mulatság következett. 

 

* * * 

 

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

elhivatott gazdái és szervezői a Kulturális Bizottság tagozatának tagjai. Megyei 

szervezeteink közös elhatározása, hogy különféle események, táborok szervezésével és 

támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára 

rendszeres programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően több helyszínen és 

időpontban is zajlottak a változatos ifjúsági programok. 

 

* Országos erdőismereti vetélkedő 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Fedezd fel az örökséged!” országos erdőismereti 

vetélkedőt hirdetett középiskolások részére. Miskolcon a Földes Ferenc gimnázium 2 

csapattal nevezett, melynek tagjai Ifjú Nimródjaink közül kerültek ki. 

 

Külön öröm számunkra, hogy a második helyezést elért csapatunk (Bóta István, Szmorad 

Gergő, Németh Dániel, Varga Balázs) nagy múltú erdészeti iskolákat is megelőztek. 
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Most is bizonyíthattuk, hogy nem hiába való az ifjúság nevelése, képzése. Az ország 

minden szegletéből 176 csapat, összesen több mint 500 középiskolás diák jelentkezett. A 

négy hónapon, hat elméleti és egy terepi fordulón keresztül zajló vetélkedő elsődleges 

célja az volt, hogy közelebb hozza a magyar fiatalokhoz az erdőket és az erdészek 

munkáját, a természet szeretetét és a gyakorlati környezettudatosságot.  

A szervezők ezért is döntöttek úgy, hogy nem csak tárgyi nyereményekkel, hanem 

értékes szellemi tőkével, a fenntartható jövőt szolgáló örökerdő-gazdálkodás mélyebb 

megismertetésével is megajándékozzák a nyertes csapatokat. A legjobban teljesítő 

középiskolás csapatok szakvezetéssel Mexikó-pusztára, a Pilisi Parkerdő Zrt. 

„erdőlaboratóriumába” látogathattak, ahol a szakemberek az örökerdő-gazdálkodás 

alapjait és kézzel fogható eredményeit mutatták be a jelenlévőknek.   

 

„Reménykeltő, hogy ilyen sok fiatal figyel természeti környezetünkre, és vette a 

fáradságot, hogy közelebbi ismeretségbe kerüljön az erdőkkel. Korszakunk nagy kihívása 

a klímaváltozás, amely nagy hatással van a természetre, különösen a hosszú életciklusú 

erdeinkre. Erdeink fontos szerepe pedig éppen ebben áll: éppen gondozásukkal, 

erdőtelepítéssel és fák ültetésével tehetjük a legtöbbet Földünk gyógyulásáért” – 

hangsúlyozta Ugron Ákos Gábor állami földekért felelős helyettes államtitkár. 

 

A vetélkedő díjait a szakvezetés után Ugron Ákos Gábor állami földekért felelős 

helyettes államtitkár, Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára 

és Békési János, a Hazai Erdész című TV-műsor szerkesztő producere adta át. 

 

* Őzhívás a Tisza parton 

A Tálóközi és Keletkeszi Vadásztársaság vendégségében augusztus 2-6. között 18 

általános iskolás gyerek részvételével Tiszakesziben rendeztük meg idei „őzhívó” nyári 

táborunkat. 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 megismerkedtek az agancsosok életével, sok újdonságot 

tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban 

csodálhatták meg az egyre kiemelkedőbb őzállományt. A máskor igencsak izgága 

gyerkőcök mindvégig fegyelmezetten viselkedtek. Ennek köszönhetően a hét folyamán a 

vadásztársaság tagjai és vendégei 7 őzbakot hoztak terítékre, valamint egy-egy cserkelés 

során megleshették a terület egyik legkiemelkedőbb, 5-600 grammos őzbakját.  

Mindezek felett természetesen különböző kirándulásokon is részt vettek, mint pl. a 

Hortobágyi Nemzeti Park területén, a Polgári halastavaknál, a Górés tanyai madármentő 

állomáson és a Szarvasi Halkutató Intézet tukai afrikai harcsa telepén.  

 

* Baskói Vadásztábor 

A Kőrös-hegyi Fogadó és a Dél-Zempléni Földtulajdonosok Vadásztársasága közös 

szervezésben, 2017. augusztusának közepén ifjúsági vadásztábort tartott Baskón, a Dél-

Zemplén szívében megbúvó, alig 120 lelket számláló, csendes zsákfaluban.  

A nap, mint nap zajló vadászattal kapcsolatos előadások mellett a résztvevők látogatást 

tettek a Tiszatáj Közalapítvány, Szamárháti-tanyáján található Látogatóközpontjába. Itt és 

a hozzá tartozó tanösvényen a gyermekek felfedezték a pusztában a Kesznyéteni 

Tájvédelmi Körzet jellegzetes tájképi értékeit és egyedülálló élővilágát, az itt élő 

vadfajokat egy pusztabuszos kirándulás keretében.  

A különböző településekről érkező gyerekek már az első napon újra összekovácsolódtak, 

saját elmondásuk szerint egy remek hétben volt részük, és már alig várják, hogy újra 

részesei legyenek ennek az élménynek.  

 



 26 

* Szarvasbőgő hétvége Hejcén 

2017. szeptemberében ismét megszervezésre került a szarvasbőgő hétvége Hejcén, a 

gyönyörűséges Zempléni Hegység szívében. A táborhely és környéke igazi vadász- és 

ezen belül gímszarvas paradicsom, melytől jobbat egy ilyen rendezvény nem kívánhat 

magának. A foglalkozások, programok során az ifjak találkozhattak a helyi botfaragó 

mesterrel, aki megtanított őket arra, hogy az erdőben mindig nyitott szemmel kell járni és 

nem csak az elénk kerülő vadfajok megfigyelése a fontos, hanem az őket körülölelő 

környezeté is. Szombat délutáni program a Pálházai szarvasbőgő vonatozáson való 

részvétel volt. Természetesen nem maradtak el a hajnali és esti leselkedések sem. A helyi 

vadásztársaság elnöke Puskás Gábor, Polgármester Úr és Simkó Milán hivatásos vadász 

kíséretében cserkelhettek a gyerekek a zempléni gímek birodalmában. Szarvasbőgést 

mindenki hallhatott, de a nemes vadat csak a legkitartóbbak - akik vasárnap hajnalban is 

felkeltek - pillanthatták meg! 

A tábori programok mellett egyik délelőtt a csapat felsétált a hejcei repülőgép katasztrófa 

helyszínére, ahol az Ifjú Nimródok koszorút helyeztek el a baleset áldozatainak emléke 

előtt tisztelegve. 

* * * 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a három évvel ezelőtt, hagyományteremtő jelleggel 

indult támogató, jótékonysági akció tavaly, november 4-én folytatódott, amikor is az 

Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezete és a 

Sárospataki Kossuth Vadásztársaság közösen, beteg gyermekek megsegítésére apróvad 

társasvadászatot hirdetett. 

 

A vadászat során a legfőbb törekvés természetesen nem a minél nagyobb teríték elérése, 

hanem egy nemes cél, a Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjának 

támogatása, eszközkészletének bővítése volt. Az osztály a megye és Miskolc város közel 

150 ezer gyermeklakosa számára biztosít fekvőbetegellátási hátteret. Évi betegforgalma 

11-13 ezer közötti fekvő-, valamint 220-250 ezer közötti járóbeteg gyermek. 

 

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

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

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

került átadásra a gyermekközpont számára. 

 

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

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

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

követendőkről. 

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

Rózsás település környezete szolgált, ahol ragyogó napsütésben, nagyon jó baráti 

hangulatban zajlott a példásan megszervezett vadásznap, ahol kivétel nélkül mindenki 

szép vadászélményeket tudott szerezni. 

 

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

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

teríték mellett Kriston Nándor, a megyei Vadászkamara elnöke méltatta a 

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

résztvevőknek a balesetmentes, fegyelmezett vadászatért és természetesen a beteg 

gyermekek megsegítésében nyújtott támogatásukért. 
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Az értékelőt követően a vadásztársaság vezetése is megköszönte a hajtók, kutyások 

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

vadászrészt.  

 

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

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

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

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

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

 

Köszönjük mindehhez a nagy segítséget és támogatást! 

 

Név szerint, ezúton is külön köszönetünket fejezzük ki a támogatóknak: 

Dr. Ary Boldizsár, Bihary Roland, Ész József, Fekete Mihály Zsigmond, Grolmusz 

Csaba, Horváth Dénes, Kanyok Zsolt Imre, Kerchner Gábor, Kerchner József, Kerülő 

Gyula, Dr. Kiss István Béla, Kriston Nándor, Kristóf János, Kujbus János, Mester Barna, 

Monostori Balázs, Monostori László, Nyakas András, Dr. Szabó Balázs, Szabó Dezső, 

Szabó István, Szabó Zoltán, Szűcs Norbert, Tóth Á. Dénes, Varga Balázs, Ifj. Varga 

Balázs, Vass Csobán Kadosa, Vass Gábor és Verhóczki Péter vadásztársainknak. 

 

* * * 

 

Szervezetünk támogatásával, de a Vadászszövetség szervezésében a nyár folyamán 

vadászkürtös tanfolyamra is sor került. A foglalkozások egy héten két alkalommal 

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

Szekeres Tamás trombita szakos tanár és Bótáné Batta Olga a Hagyományőrző és 

Kulturális Szakbizottság elnöke tartotta. A tanfolyam részét képezte az egységes szakmai 

és etikai elvek összefoglalása, valamint összefogása azon csapatoknak, illetőleg 

magánszemélyeknek, sport- és hivatásos vadászoknak, akik elhivatottságot éreznek e 

nemes hagyomány megóvására és továbbadására.  

 

A tanfolyam zárásakor - hagyományteremtő szándékkal - meghívást kaptak a megye 

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

évente egyszer egy szakmai napot szerveznek a megyében, lehetőséget teremtve 

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

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

célért - a vadászati hagyományok ápolásáért - küzdeni. 

 

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

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

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

rendezvényen kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.  

 

Ennek elősegítése érdekében a borsodivadasz honlapunk, „vadászatot segítő 

szolgáltatásai” menüpontja alatt a vadászkürtös adatbázist továbbra is fenntartjuk, 

melynek legfőbb célja az, hogy megismertessük a vadásztársadalommal azon 

személyeket és csapatokat, akik fellépéseket vállalnak különféle rendezvényeken.  

 

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

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

etikai elvek kialakítását és gyakorlati alkalmazását. 
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2018 
 

 

II. 2018. évi feladatok, célkitűzések 

 

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

változásokat hozott az Országos Magyar Vadászkamara számára, melyek 

meghatározzák a területi szervezetek, és közvetve a vadgazdálkodók jövőbeni működését 

is.  

 

Az utóbbi jogszabály változásának köszönhetően – mint ahogyan már a 2017-es 

beszámolórészben is említettük - visszaállt a kötelező vadászkamarai tagság a 

sportvadászok számára is, ami lehetőséget biztosít az etikus magatartás további 

erősítésére. Emellett a külföldi vadászok engedélyeinek kiadása, illetve az ebből és a 

vadászjegyekből befolyó összegek 100%-a is az érdekképviseletnél marad.  

 

Ez továbbra is stabil pénzügyi alapot biztosít a hatékony munkához, aminek 

köszönhetően mindenképpen folytatni kell azt az tevékeny, közös tevékenységet, ami egy 

dinamikus, sokszínű, továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet biztosít a 

különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák és egyéb fontos rendezvények 

megteremtésével.  

 

Természetesen mindezekhez hozzá kívánjuk tenni a küldöttgyűlésünk, vezetőségünk és 

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

szolgáltató és elismerést kiváltó kamarai szervezetet tudjunk fenntartani.  

 

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

között. 

 

S z e r v e z e t i  é l e t  

 

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

mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.  

 

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

benne, hogy újonnan megválasztott bizottságaink és szakbizottságunk nagyobb 

aktivitással, különféle témákkal kezdeményezőbbek lesznek, és hatékonyan vállalnak 

részt a vezetőség és apparátus munkájában, elképzeléseiket maradéktalanul 

megvalósítják. 

 

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, valamint vadászati etikáról és vadászbalesetek megelőzéséről szóló 

http://omvk.hu/hirek/megszavazta-a-vadaszkamarai-torveny-modositast-az-orszaggyules.html
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kiadványokat. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen időpontig 

4226 személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét. 

 

* Állami Vadászvizsgát már 6 alkalommal tartottunk.  

A vizsgákra 66 fő jelentkezett. Azon személyeknek, akiknek az első alkalmakkor nem 

sikerült bizonyítványt szerezni, természetesen pótvizsgákat is szerveztünk, szervezünk. 

 

* Az országos küldöttgyűlésen elfogadottaknak megfelelően tavaly ősztől megkezdte 

működését a Vadgazdálkodási Alap, illetőleg vadgazdálkodási pályázati rendszer, 

aminek köszönhetően megyénkben több gazdálkodó is támogatásban részesült. 

 

* A feladatarányos finanszírozási rendszernek köszönhetően 2018-ban is a központi és 

megyei elosztás az alábbiak szerint valósul meg: 

- A tagdíjból származó bevételek az eddigi gyakorlatnak megfelelően alakulnak 

továbbra is. Ebből sem többletbevételünk, sem többletkiadásunk nem származik. 

- A vadászjegyből származó bevételből 70%-a marad megyénkben, tehát 

személyenként 7e Ft. 

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

30% marad a területi szervezeteknél.  

 

Mindezeknek köszönhetően a különféle programokra, eseményekre idén még 

magasabb összegeket, tervszámokat irányoztunk elő az alábbiaknak megfelelően. 

 

* Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenységet 

folytatunk.  

A vadászati közélet kiemelkedő eseményei:  

- vadásznapok, vadászati kiállítások szervezése, különféle kiadványok kiadása, 

emlékhelyek felkutatása, támogatása, kitüntetések adományozása és a Vadászklub 

működésének további segítése, koordinálása.  

 

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

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

tanulmányutak és képzések megszervezése is, amelyekre folyamatosan nagy figyelmet 

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

 

* Hivatásos vadászaink részére továbbképzést, képzéseket fogunk tartani. Az 

eseményeket az aktualitás függvényében és témájában szerveznénk meg. 

 

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

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

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

iskolai programokba való becsatlakozás. 

 

* Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést is 

megszervezünk. 

 

* Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző tevékenységünk részeként négy havonta, a 

szövetséggel közösen továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet 

a megye valamennyi vadászához továbbra is díjmentesen juttatunk el.  
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* 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.  

 

 

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 érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk a korábbi években nagyon 

jól sikerült eredmények továbbvitelében. Reméljük, hogy a vadászati törvénykezésben 

még további, a vadásztársadalom számára pozitív folyamatok fognak történni.  
 

* A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében idén különféle teendők 

várhatók. Azon hivatásos vadászoknak, akik 2013-ban vettek részt a rendészeti 

feladatokat ellátó személyek képzésén és ott tanúsítványt szereztek, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a tanúsítvány kiállításának napjától számított 5 naptári éven 

belül ún. kiegészítő képzést kell elvégezniük!  

Az új típusú kiegészítő képzéseket, az igények felmérését követően, a Miskolci 

Rendészeti Szakgimnázium 2018. tavaszán/nyarán kívánja elindítani.  

 

A teendőkkel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot szervezetünk minden hivatásos 

vadász részére megküldte, és természetesen bármiféle kérés esetén készséggel áll 

rendelkezésre!  

 

* 2018. januárjában újra módosult a vadászati törvény. Ennek megfelelően az alábbi 

változások történtek: 
 

- Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hivatásos 

vadász munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során éjjellátó 

keresőtávcsövet is használhat.” 
 

- Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki: (A tájegységi fővadász 

szaktanácsadási feladatkörében eljárva) „h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a 

vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.” 
 

- A Vtv. 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a vadászterület legalább 25%-át” szövegrész 

helyébe az „a vadászterület legalább 25%-át, vagy a vadászterületből legalább 300 

hektárt …” szöveg lép. 

 

 

* A vadászatra jogosultak működésén keresztül az egyéni vadászok számára is 

nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok alakulása kapcsán adódó feladatokat 

vadászati konferencia keretében kívánjuk áttekinteni, hogy a legfelkészültebb 

szakemberek közreműködésével tudjunk segítséget adni minden érintettnek. 
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* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre.  

Sajnálatos módon nagyon aggasztó hírek érkeznek az afrikai sertéspestissel (ASP) 

kapcsolatosan, emiatt különféle intézkedések bevezetésére is szükség van.  

Megjelent és egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja össze az 

afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezési feladatokat az Országos Főállatorvos 2018. 

március 8-án megjelent 1/2018-as határozata.  

A határozat célja, hogy az érintettek még hatékonyabban végezhessék el a megelőzést és 

a korai felismerést szolgáló teendőket. Az új, átfogó dokumentumban meghatározták a 

magas-, a közepes- és az alacsony kockázatú területeket és az azokon szükséges 

intézkedéseket. 

 

Az állatorvosokból, vadászokokból és vadbiológusokból álló ASP Nemzeti Szakértői 

Bizottság – az elmúlt időszak európai járványhelyzetének változása miatt – javaslatot tett 

a magas kockázatú területek kiszélesítésre, valamint egy közepes és egy alacsony 

kockázatú terület létrehozására. 

 

A magas kockázatú területen bevezetett intézkedéseket ezentúl már nem csak Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye Ukrajnához közeli területein kell alkalmazni, hanem a megye 

teljes területén, továbbá Hajdú-Bihar megye 5 vadásztársaságának területén, valamint - 

ami számunkra rendkívüli feladatokat hoz - Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti 

részében 49 vadászatra jogosult területe kapott magas kockázati besorolást.  

Ezeken a területeken aktívan keresni kell az elhullott vaddisznókat, valamint mind az 

elhullottan talált, mind a kilőtt vaddisznókból mintát kell venni, amikből a hatóság 

laboratóriumi vizsgálatot végez. A meglőtt vaddisznó addig nem használható fel, míg a 

minta negatív eredménye meg nem jelenik. A meglőtt vaddisznók tárolására külön 

előírások vannak és rendkívüli feladatokat jelent az elhullott és a pozitív mintát jelentő 

tetemek megsemmisítése. 

A vadászati nyomás érdekében a kilövési terven felül + 30% át a vaddisznóknak 

mintavételezés céljából el kell ejteni, melyek – állami kártalanítás mellett – 

megsemmisítésre kerülnek. 

További előírás, hogy vaddisznó társasvadászatot csak a megyei főállatorvos előzetes 

engedélyével lehet tartani, melynek szabályait és állategészségügyi előírásait a rendelet 

részletesen meghatározza.  

Számos egyéb előírás is van, pl. minden vadfarmot, vadaskertet kettős kerítéssel kell 

körbevenni.  

 

A közepes kockázatú területeket is kibővítette a rendelet Hajdú-Bihar, Békés, Heves, 

Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyék meghatározott területeivel, és ami számunkra 

meghatározó: Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi nem magas kockázatú 

területe közepes besorolású lett! 

  

A közepes kockázatú területekre az előzőeknél enyhébb intézkedések vonatkoznak.  

Hasonlóan a magas kockázatú területhez itt is valamennyi vaddisznóból mintát kell venni 

és laborvizsgálatra beküldeni, de itt nem kell megvárni a felhasználással a minta 

eredményét. (Viszont pozitív eredmény esetén fel kell kutatni a maradványokat). 

A megsemmisítésre vonatkozóan ugyanazok a szabályok, de itt a tárolásra nincs külön 

szabály. 

A vadászati nyomás érdekében - ezeken a területeken is - a kilövési terven felül + 30% át 

a vaddisznóknak mintavételezés céljából el kell ejteni, melyek – állami kártalanítás 

mellett – megsemmisítésre kerülnek. 

 

http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
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Az ország további részein – alacsony kockázatú terület – a megtalált vaddisznó hullák 

laboratóriumi vizsgálatát és összegyűjtését, majd ártalmatlanítását írja elő a határozat. 

Emellett az élő vaddisznókat ezekről a területekről sem lehet kivinni, valamint az 

elhullott házi sertéseket is vizsgálni kell. 

 

Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor esetleges magyarországi megjelenése 

rendkívül komoly gazdasági kárt jelentene. A korai felismerése érdekében hozott 

intézkedések eredménye attól függ, hogy a sertéstartók és vadászok eleget tesznek-e a 

bejelentési kötelezettségüknek. Ugyanígy kiemelten fontos, hogy a sertéstartók betartsák 

a moslékkal való etetés tilalmát.  
 

ASP elleni védekezési feladatok (amelyek a járvány terjedésének megfékezését 

szolgálják) valamennyi vadgazdálkodó számára újszerű és nagy volumenű feladatot 

jelentenek, melyek végrehajtása hozzáértést, szervezettséget és az állategészségügyi és 

hatósági szervekkel széleskörű koordinációt igényelnek a Kamara és Vadászszövetség 

részéről is. 

Szükséges a vadászatra jogosultak megfelelő információkkal való ellátása, az elvégzendő 

feladatokra való felkészítése, és a sport és hivatásos vadászok vadhúsvizsgálatra és 

mintavételezésre való képzése, stb… melyeknek szervezésében közreműködünk!  
 

* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel, 

hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások értékelésére, aktualizálására. 

Fontosnak tartjuk, hogy a köztestületi funkciók mellett a vadgazdálkodásban és a 

vadászatban is képviseljük a kamarai tagok érdekeit. 

 

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

 

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

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

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

Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-

vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is 

megtalálhatóak.  

 

* A 2018-as évben – mint ahogyan fentebb ezt is említettük - a Vadász Hírmondó 

újságunkat továbbra is négyhavonta, május, szeptember és december havi 

megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni. 

 

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

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

kereskedelmi médiák részéről, mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az 

érdeklődés a vadászat, vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, 

hogy továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, 

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

lakosság számára.  

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

Fontos feladat, hogy a vadászati közélet továbbra is minél színesebb, tartalmasabb legyen 

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

nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 
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* Vadásznapok megvalósításában talán a legnagyobb szerepet vállaljuk a 2018-as év 

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

hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, 

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

teszik lehetővé.  

 

Mint ahogyan több helyen is jeleztük, nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy megyénk 

történetében először elnyertük az Országos vadásznap rendezésének jogát, melyet 

szeptember 7-8-án, egy kétnapos rendezvény keretében valósítunk meg Putnok 

városában. Az országos rendezvényhez méltóan egyedi és korábban máshol még nem 

látott programokkal, kínálattal kívánjuk színessé tenni a rendezvényt! Célunk, hogy olyan 

összkép alakuljon ki minden egyes vendégben, látogatóban és résztvevőben, amely során 

a megyénkbe először ellátogató vendég is, egy tartalmas nap eltöltését követően jó hírét 

vigye Borsod-Abaúj-Zemplén megyének. Ezen felül a világkiállítás előzménye, méltó 

bevezető programja kell, hogy legyen ez a nagyszabású rendezvény! 

 

Az országos vadásznapon túl, - mely egyben a megyei vadásznap is - az idén is jó 

néhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny is fogja várni az érdeklődőket: 

 

- május 12.   Füzérradvány, Vadételfőző verseny és térségi vadásznap  

- május 13.  Putnok, Gömör Expo és térségi vadásznap 

- május 19.   Tiszakeszi, Őzmustra és vadételfőző verseny  

- júniusban  Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny 

- június 23.  Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi Hal- és Vadételfőző Verseny 

- júliusban  Edelény – Császta, Térségi vadásznap 

- augusztusban Koplaló, Zempléni családi lövésznap és vadfőző verseny 

- augusztus 25. Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny  

- szeptemberben Szendrő, Bódvavölgyi vadásznapok 

- szeptemberben Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap 

 

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi 

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

jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni különféle vadászati 

kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket! 

 

* A Vadászszövetséggel közösen Miskolctapolcán, február 3-án tartottuk megyei 

vadászbálunkat. A fenséges étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, 

vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind 

hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz. 

 

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

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

koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél 

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

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

fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.   

 

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

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

magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos és napközis ifjúsági 

táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.  
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* Az aktualitás függvényében terveink között vadászati-vadgazdálkodási konferencia, 

konferenciák lebonyolítása is.  

 

* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén továbbra is 

várjuk az érdeklődőket! Ezen felül szeretnénk és támogatnánk, ha nem csak Miskolcon, 

hanem a megye más területén is kialakulna egy-egy ilyen kezdeményezés. 

 

* A klubfoglalkozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a vadászkürtös mozgalom és 

a Diana Vadászhölgy Klub munkájának támogatására, valamint a jótékonysági 

tevékenységre is. Ennek jegyében terveink között szerepel újra egy jótékonysági apróvad 

társasvadászat megszervezése. 

 

 

Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink, valamint információink, 

programjaink mindenki számára egy aktív, közös tevékenységet, egy 

sokszínű, dinamikus vadászati közéletet fognak biztosítani! 
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III. 2017. évi pénzügyi beszámoló 

 

- pénzügyi beszámoló 2017. évi terv-tény 

- szöveges ismertetés 

- egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 

 

 

IV. 2018. évi költségvetési terv 

 

- 2018. évi költségvetési terv 

- szöveges ismertetés 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2017. 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 2017. 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 70 %-a, a kamarai 

tagdíj, a külföldi vadászati engedélyek bevételének 30 %-a, 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 e bevételeket 

tovább kell utalnunk az OMVK Központ, és a Groupama Biztosító részére. 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 2017. évben realizált összes bevétel (99,7 %), valamint a megyei szintű bevételek 

(97,7 %) is közel a tervezett szinten valósultak meg. A megyei bevételek 1.342 eFt-tal az 

előirányzat alatt realizálódtak.  

A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 102 fővel meghaladta (714 eFt). A 

tagdíjnál 376 eFt-os többletbevétel jelentkezett. A tárgyévben – a jelentkezők létszámára 

tekintettel – kevesebb vadászvizsga került megszervezésre, melynek következtében a 

vizsgadíjból származó bevétel a tervezettel szemben 1.790 eFt-tal alacsonyabb összegben 

valósult meg. A konkrét programok költségeinek ismeretében került meghatározásra a 

tanulmányúthoz való egy fő által fizetendő hozzájárulás mértéke, mely ténylegesen 188 

eFt-tal maradt az előirányzat alatt. Szervezetünk jótékonysági tevékenységét – mely egy 

apróvad társasvadászat lebonyolításával valósult meg - 29 fő vadász támogatta, akik 

összesen 725 eFt-ot fizettek be, így ez a tervhez képest 125 eFt-tal növelte ezirányú 

forrásainkat. A külföldi vadászati engedélyek 1.932 eFt-tal növelték szervezetünk 

bevételét, a tervezetthez képest 132 eFt pluszbevételt realizáltak. A tárgyévben az OMVK 

Központtól várt 1 millió Ft-os támogatás nem érkezett meg, így ez, valamint az előbb 

említett tételek – a teljesség igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink 2017. évi 

tényadatához. Az egyéb támogatások, jutalékok azonban összességében 539 eFt-ban 

realizálódtak (239 eFt többlet), mely a központtól érkezett 285 eFt-os támogatásnak, 

valamint a Nissan 254 eFt-os jutalékának köszönhető. 
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A bevételek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

Kiadások 
A 2017. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 

A megyei szintű kiadások a bevételek 2,3 %-os elmaradásával szemben 23 %-kal, míg az 

összkiadások a 0,3 %-os bevételkieséssel szemben, 17,4 %-kal a tervezett szint alatt 

maradtak.  

 

Anyagjellegű ráfordítások 6,8 %-kal kevesebbet tettek ki, de részleteiben nézve látható, 

hogy egyes tételeknél tervezett szint alatti megvalósulás, míg másoknál többletráfordítás 

mutatkozik. Összességében az anyagjellegű ráfordításoknál 1.523 eFt a megtakarítás, 

mely az alábbi tényezők – a teljesség igénye nélkül - együttes hatására következett be. A 

tervezettel szemben nem történt kiadás a következő előirányzatoknál: szakmai fórumok 

(250 eFt), hivatásos vadászok versenye (350 eFt), kynológia (100 eFt), vadászklub (100 

eFt), vadászati múzeum (200 eFt). Az előirányzattal szemben – a teljesség igénye nélkül - 

kevesebb ráfordítás történt a következő tételeknél: vadászvizsgáztatás (593 eFt), megyei 

vadásznap (252 eFt), tapasztalatcsere, tanulmányút (453 eFt). Előbbiekben részletezett 

tételek megtakarítása mellett azonban a programok a terveknek megfelelően 

megvalósultak.  

Előzőekkel ellentétben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg pl. a 

következőknél: vadászati nyomtatványok (119 eFt), szállítási költség (128 eFt), Vadász 

Hírmondó és postázása (86 eFt), térségi vadásznapok, festőtáborok támogatása (100 eFt), 
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egyéb rendezvények, osztályülések (125 eFt). A vadászok által jótékonyságra befizetett 

725 eFt-on felül szervezetünk még 297 eFt-ot fordított ezirányú tevékenységére.  

  

A személyi jellegű ráfordítások összességében 1,8 %-kal, vagyis 437 eFt-tal maradtak a 

tervezett szint alatt. Részleteiben történtek ugyan mindkét irányba csekély elmozdulások 

a tervezett összegtől, de e kiadásaink a küldöttgyűlés és a vezetőség határozatainak 

megfelelően következtek be. Meg kell azonban említeni, hogy a december havi 

kifizetéseket terhelő adókat, járulékokat a szervezet még a tárgyévben átutalta az 

adóhatóság részére, így ebből adódó kötelezettség nem terheli a 2018-es évet.  

 

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 8 eFt-tal szemben nem keletkezett kiadás. 

 

A többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg (12 mFt) nem 

került felhasználásra. 

 

Tárgyi eszközök beszerzésére 600 eFt-ot tervezett küldöttgyűlésünk, mely 609 eFt-ban 

valósult meg. Az év során beszerzésre kerültek kisértékű immateriális javak 

(vírusvédelem), fényképezőgép, mobiltelefon, navigációs készülék, vízadagoló automata, 

sörpadok, irodaszék, valamint különféle kisértékű tárgyi eszközök.  

 

A meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 300 eFt-tal szemben 359 eFt-ban 

valósult meg. 

 

A 2017. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.  

 

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

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

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

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

tárgyi eszközeinek állománya és záró pénzkészlete.  

 

A 32.082 eFt-os záró pénzkészlet minden eddiginél megbízhatóbb, stabil 

alapot ad szervezetünk működéséhez, gazdálkodásához, valamint az előttünk 

álló új feladatok maradéktalan teljesítéséhez. 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 
 2018. évi költségvetési terve 

 
  Összesítő (eFt) 

 
  

  

  

 

Terv 2018 

  Nyitó pénzkészlet 32082 

  

  Bevételek 
 a.) Megyei bevételek 
 Vadászjegyek 30464 

Vadászati engedélyek 2400 

Tagdíjbevétel 16096 

Vizsgáztatás, eljárási díj 3495 

Vadászfelelősség biztosítás kts.tér. 1020 
Egyéb (rendezv, támogatások, hjárulások, bankkamat, 
stb.) 20754 

a.) Megyei bevételek összesen 74229 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 26601 

Bevételek mindösszesen 100830 

  

  Kiadások 
 a.) Megyei kiadások 
 Anyagjellegű ráfordítások 36696 

Személyi jellegű ráfordítások     24856 

Egyéb ráfordítások 10 
Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelh. 
keretösszeg 12000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 500 

Értékcsökkenési leírás 400 

a.) Megyei kiadások összesen 74462 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 26211 

Kiadások mindösszesen 100673 

  

  Záró pénzkészlet 32239 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

 2018. évi költségvetési terve 
 (részletes) eFt 
 

 

Terv 2018 

  Nyitó pénzkészlet 32082 

  B e v é t e l e k 
 

  a.) Megyei bevételek 
 Vadászjegyek bevételének 70 %-a 30464 

Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a 2400 

Vadászvizsgáztatás 3210 

Vadászkutya vizsgáztatás 100 

Eljárási díj bevétele 185 

Tagdíjbevétel 16096 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (költségtérítés) 1020 

Továbbszámlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek 200 

Központtól és egyéb szervezetektől kapott támogatások (országos vadásznap) 12000 

Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb) 5000 

Vadászbál bevétele 2169 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 25 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 500 

Befizetések jótékonyságra 700 

Kerekítések 10 

Kamatbevétel 150 

a.) Megyei bevételek összesen 74229 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek   
 Écs miatti  kiegyenlítő bevétel 400 

Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak 13056 

Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak 5600 

Vadász felelősségbiztosítás (belföldi, külföldi; Groupama, OMVK Kp) 6045 

Vadkísérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások (Kormányhivatalnak) 1500 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  26601 

  Bevételek  mindösszesen összesen 100830 

  K i a d á s o k 
 

  a.) Megyei kiadások 
 Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján) 1060 

Nyomtatvány, irodaszer 400 

Egyéb segédanyagok, szolgáltatások 100 

Szaklapok, szakkönyvek 100 

Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy, bizonyítvány) 150 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás 100 

Posta, telefon 500 

Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 350 
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Vadász Hírmondó és postázása 3250 

Kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 50 

Infrastruktúra bérleti díja 3500 

Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja 130 

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

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 350 

Alkalmazott saját gépjármű használata, kiküldetés, parkolás 700 

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

Szakmai fórumok, konferencia 500 

Ifjúsági programok (tábor, kirándulás) 500 

Kynológia (vadászkutyás programok) 100 

Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia 500 

Vadászbál 1481 

Megyénk által rendezett Országos Vadásznap 13000 

Térségi vadásznapok, vadétel főző, vadfestő tábor 1500 

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

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR 500 

Oktatás, továbbképzés  100 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,reprezentáció) 100 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 300 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút  500 

Kürtös mozgalom, támogatás 200 

Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap 350 

Diana VHK 200 

Vadászati kiadványok támogatása  200 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 100 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló) 60 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán, posta, saját gk.h.) 40 

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

Honlap készítés, fenntartás, domain 60 

Jótékonysági tevékenység 500 

Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység 700 

Továbbszámlázandó tételek 200 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 36696 

  Alkalmazottak munkabére, megbízási díj 11794 

Jutalom 983 

Tiszteletdíj 5388 

Egyéb bérjellegű kifizetések 1950 

Szociális hozzájárulási adó 3919 

Étkezési hozzájárulás  432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/naptárak 150 

Csekély értékű ajándék 25 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj) 165 

Reprezentáció 50 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 24856 

  Illetékek, hatósági díjak, kerekítés 10 

Egyéb ráfordítások összesen 10 
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Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg 12000 

  

Tárgyi eszközök, kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése 500 

  Értékcsökkenési leírás 400 

a.) Megyei kiadások összesen 74462 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások 
 Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak 13056 

Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak 5600 

Vadász felelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i; Groupama, OMVK Kp) 6045 

Vadkísérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása (Kormányhivatal) 1500 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 10 

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 26211 

  Kiadások mindösszesen 100673 

  
 Záró pénzkészlet 32239 

 



 52 

Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2018. évi költségvetési tervéhez 

 
Tervezett 2018. évi bevételeinket összességében 16.364 eFt-tal a 2017. évi tényadat 

felett irányoztuk elő. 

 

A több mint 19 %-os bevétel növekedésnek több oka is van. Elsőként említjük meg - 

melyről már a tavalyi évben is tájékoztattuk Önöket -, hogy a módosított jogszabályok 

szerint 2017. január elsejétől a vadászjegyek árából származó bevétel teljes egészében az 

Országos Magyar Vadászkamarát illeti. Ennek alapján az országos küldöttgyűlés úgy 

határozott, hogy ezen bevételből a területi szervezeteknek 70 %-ot ad át. (2016. évig a 

vadászjegyekből származó bevételek 50 %-a volt a megyei szervezetek bevétele.)  

2017. március elsejétől a külföldi vadászok vadászati engedélyét is a Vadászkamara 

területi szervezetei adják ki, központunk küldöttgyűlése e bevételek 30 %-át bocsátja a 

megyék rendelkezésére (1.800 eFt). E bevételt is némileg megemelt összeggel 

szerepeltetjük, hiszen számolunk a tárgyév január-február hónapjának ezirányú 

bevételével is.  

Az országos tervek szerint a megyék kiemelt programjait, rendezvényeit a központ és 

egyéb szervezetek is támogatják majd, így a támogatások bevételét összességében 17 

millió Ft-ban vettük számításba, hiszen idén megyénk rendezi az országos vadásznapot is.  

A vadászkamarai tagdíj nem változik, az ebből származó bevételt 16.096 eFt-os 

összegben tervezzük. Vadászvizsgáztatásból származó bevételnél az előző évi tényadattal 

megegyezően számolunk.  A vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a vadászkutya 

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

a vadászbált, mely 2.169 eFt-tal járult hozzá ezévi bevételeinkhez. Az év folyamán is 

szerepel a terveink között egy szakmai tanulmányút, melynél a résztvevők hozzájárulását 

500 eFt-os összegben vettük figyelembe, míg a jótékonyságra történő befizetéseket 700 

eFt-ban irányoztuk elő. Az értékesítésekből származó bevételünket 25 eFt-ban határoztuk 

meg. Kamatbevételünket, a banki kamatok folyamatos csökkenése miatt 150 eFt-os 

összegben tervezzük, 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.  

 

2018. 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 – 3.250 

eFt-os összeggel vettünk számításba.  

A vadászvizsgáztatás költségeit a vizsgázók létszámával arányos összegben irányoztuk 

elő.  Az idén még magasabb összeggel tervezzük különféle programok, események 

megvalósítását, mint pl: szakmai fórumok (500 eFt), hivatásos vadász továbbképzés, 

verseny (500 eFt), sajtó, rádió, kommunikáció (500 eFt). 

Költségvetésünkben ezévben több pénzt különítünk el a térségi vadásznapok, vadfestő 

táborok (1.500 eFt), a sportlövészeti (350 eFt) és az ifjúsági (500 eFt) programokra. A 

szakmai tanulmányút költségét – a résztvevők hozzájárulásával együttesen - 800 eFt-ban 

vettük számításba. Megyénkent érte az a megtiszteltetés, hogy elnyertük az országos 

vadásznap megszervezésének jogát, így ezt kiemelt feladatnak tekintjük. A rendezvény 

költségeit 13 millió forintban irányoztuk elő. 
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Továbbra is finanszírozni kívánjuk – megemelt összeggel - a vadászati kultúrával 

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

megjelentetését, Diana Vadász Hölgy Klub (200 eFt), Vadászklub (100 eFt) működését. 

Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 100 eFt-ban 

tervezzük megvalósítani. A szállítási költséget 350 eFt, az alkalmazott saját 

gépjárműhasználatának várható költségeit 700 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek 

utazási költségeit 400 eFt-ban irányoztuk elő.  Az infrastruktúra bérleti díját – mely 

tartalmazza a fűtés, víz, világítás, vezetékes telefon, internet, gondnok, takarítás valamint 

a székház és a kiszolgáló helyiségek (garázs, pince) teljes használatát – mint ahogy a 

korábbi években - 3.500 eFt-os értékben vettük számításba. Fentiek mellett idén is forrást 

különítünk el – az e célú befizetéseken felül - jótékonysági tevékenységre (500 eFt).  

 

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél 4 % 

bérfejlesztéssel számoltunk és tervezésre került részükre egy havi bérnek megfelelő 

jutalom. A tiszteletdíj összegének tervbe vételénél az elmúlt évi mértékkel kalkuláltunk. 

A tiszteletdíjat 144 eFt-tal megemelt összegben jelenítjük meg, mert ezévtől a Kulturális 

Szakbizottság elnökének tiszteletdíját is a bizottsági elnökök tiszteletdíjának mértékében 

kívánjuk meghatározni Az egyéb bérjellegű kifizetéseket 1.950 eFt-ban irányoztuk elő.   

Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított „kedvezményes 

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

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

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

egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.919 

eFt-ban irányoztuk elő. (A tavalyi 22 %-os mérték 19,5 %-ra csökkent.) 

 

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

valamint területi szervezetünk előtt álló tevékenységek (pl. pályázatok megvalósításának 

ellenőrzése, felügyelete), feladatok költségvonzata, eszközigénye még nem teljesen 

ismert előttünk. Az ezzel kapcsolatos költségek fedezetére 12.000 eFt-ot kívánunk 

elkülöníteni, melyet költségvetésünkben Többletfeladatok ellátásához kalkulált 

szabadfelhasználású keretösszeg megnevezéssel szerepeltetünk. 

 

A 2018-as évben 500 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet szükséges 

eszközbeszerzéseit.  

 

A költségvetés számszaki és szöveges részének ismeretéből látható, hogy 2018. 

évi bevételeink fedezik majd tervezett kiadásainkat.  

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony 

gazdálkodásunk eredményeként a 2018-as évet 32.239 eFt-os pénzkészlettel 

tudjuk majd zárni, amely 157 eFt-tal több mint az előző évi. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy a fent említett 12 millió Ft-os elkülönítés 

felhasználása csupán egy lehetőség az esetlegesen felmerülő többletkiadások 

fedezetére. Ennek fel nem használása esetén a záró pénzkészletünk akár 44 

mFt-os (44.239 eFt) összegben is realizálódhat. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink 

valóra válása esetén ez a pénzkészlet továbbra is egy biztonságos szintet jelent 

gazdálkodásunk, folyamatos működésünk tekintetében és egyben fedezetet is 

nyújt a jelenleg még nem teljesen ismert, ezért pontosan nem kalkulálható és 

váratlan kiadásokra is. 


