BESZÁMOLÓ
az
OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019. évi
elképzelésekről, célkitűzésekről

2

Tartalom
I.
2018. évi beszámoló
Szervezeti élet
Közfeladatok
Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Tájékoztató tevékenység
Vadászati közélet

II.
2019. évi feladatok, célkitűzések
Szervezeti élet
Közfeladatok
Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Tájékoztató tevékenység
Vadászati közélet

III.
2018. évi pénzügyi beszámoló
IV.
2019. évi költségvetési terv

3

Tisztelt Küldöttek!
Kedves Vadásztársak!
Újra eltelt egy esztendő, amikor is megyei szervezetünknek, alapszabályunk és kamarai
törvényünk szerint - jelen beszámoló keretein belül, illetve a küldöttközgyűlésen - a
2019. évi terveken, elképzeléseken túl számot kell adnia az elmúlt évben végzett
tevékenységről, eredményekről és esetleges hiányosságokról is.
Ennek tükrében beszámolónkban egy rövid összefoglalóját adjuk az elmúlt évben végzett
munkának, a közfeladatok elvégzésének, szervezeti életnek, a vadászati közéletnek,
gazdálkodásnak, a fontosabb események, programok és történések kiemelésével,
bemutatásával.
Azt szeretnénk, hogy küldött társaink minél szemléletesebb képet kapjanak az
eredményekről és természetesen problémákról, amelyek a vezetőség és az apparátus
munkáját jellemezték illetve meghatározták az elmúlt időszakban.

2018
I. A megye vadászati élete és vadászati közélete


S z e r v e z e t i

é l e t

A Vadászkamara, a kamarai törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező
köztestület. A törvényességi felügyeletet felette az Agrárminisztérium gyakorolja, állami
feladatait átruházott hatáskörben, átengedett állami bevételekből látja el. Ennek
megfelelően a közfeladatok és a szakmai érdekképviselet hiánytalanságának biztosítása a
két legfőbb funkciója.
Mindemellett demokratikus szabályok szerint megválasztott testületekkel és szervezettel
rendelkezik, feladata a hivatásos és sport vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése.
Szervezetünk testületei az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett
tartották meg. Ezeken az üléseken döntéseiket a megyei vadásztársadalom érdekeinek
szem előtt tartásával hozták meg.
Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is
felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, sőt gazdálkodásunkat
kiegyensúlyozottnak, példaértékűnek minősítette.
A felsoroltakon túl mindenképpen említést érdemelnek a megyei vadásztársadalom
egységének fenntartása érdekében tett lépéseink, valamint - annak ellenére, hogy az
OMVK Központi Apparátusa és az OMVV munkája a korábbi két évtized gyakorlatával
szakítva elkülönült - a megyei Vadászkamara és Szövetség közötti zavartalan és hatékony
együttműködés is.
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A két megyei vadászati szervezetben kölcsönösen együttműködünk a vadászat és
vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés érdekében és együttesen
lépünk fel e célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet színvonalának emelése
érdekében.
Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2018-as év során 4
alkalommal (március 28; május 3; augusztus 14; november 29.) ülésezett.
Ezeken az üléseken a teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkozott:
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- feladatok értékelése, programok, elképzelések
- beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat
- titkári beszámolók
- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- országos 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
- 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 a választásokat
követően vezetőségünk létrehozta a Vadászati hagyományokat ápoló, kulturális
szakbizottságot, mely szakbizottság tagjait olyan formában kérte fel, hogy minden egyes
szakterület – ifjúság, vadászklubos élet, sportlövészet, íjászat, solymászat, kynológia,
vadászkürt, vadászati kultúra - képviselve legyen. Ezen szakbizottság is, a tavalyi évben
is folyamatosan és tevékenyen működött.
Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy üléseiken a meghirdetett napirendi
pontoknak megfelelően tevékenykedtek.
Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal
foglalkoztak:
- országos vadásznap szervezése
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadászatban/vadgazdálkodásban
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- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása
- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen
- sportlövészet, lövészversenyek szervezése
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése
- vadászklub tevékenysége
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése
- szalonka monitoring program
* A 2018. 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.
Mindezek mellett az ülésen Dr. Ujaczki Tibor megyei főállatorvostól a résztvevők
tájékoztatást hallhattak az afrikai sertéspestissel kapcsolatos aktualitásokról. Az ülés
végén pedig az országos vadásznap szervezéséről, a tervezett programokról kaptak
információt a küldöttek.
Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra:
„A Kamarában továbbra is a vadászokat, mint ügyfeleinket udvariasan, gyorsan és
szakszerűen akarjuk kiszolgálni. Az ezzel kapcsolatos legfőbb feladat természetesen a
vadászjegy megújítások idején adódik.
Az elmúlt évben, években a kamarai törvény és egyáltalán a vadászati törvény
létrehozása, annak megváltozása jelentős átalakulásokat hozott a magyar
vadásztársadalomban. Egyik ilyen dolog volt, hogy a haszonbérleti ciklus 10 évről 20
évre nőtt. A másik a vadászterület minimális nagysága megmaradt 3.000 ha-ban. Fontos
dolog azt is, hogy minden megkezdett 4.000 ha-onként kell egy hivatásos vadászt
alkalmazni. Itt jegyeznénk meg, hogy célul tűztük ki, hogy a hivatásos vadászok szakmai
és anyagi elismerése növekedjen.
Nagyon fontos változás volt a törvényben, hogy az országos vadgazdálkodási alapot
létrehozták. Ebből jogaink és kötelezettségeink is keletkeztek. Ezzel együtt felértékelődött
a Vadgazdálkodási bizottság szerepe, munkája.
Megvolt a kamarai országos választás is, ahol a gyűlés Jámbor urat újra választotta az
országos Kamara elnökének. A sportvadász alelnök személye változott, Szolnok megyéből
dr. Kovács Sándor lett. A hivatásos vadász alelnök maradt Fodermayer Vilmos, aki eddig
is volt.
Az országos választásokhoz nem konkrétan tartozik hozzá, de biztosan sokak számára
ismert, hogy a Magyar Állam átadta működésre a hatvani vadászati múzeumot az
Országos Magyar Vadászkamarának. Eredetileg tulajdonjogba akarták átadni, csak
ehhez nem volt meg a szükséges parlamenti többség, kétharmad kellett volna hozzá.
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2021-ig a költségvetését az Állam fedezi ennek a múzeumnak. Ebbe a múzeumba költözik
a Kamarának az apparátusa, az országos Kamarának ez lesz a központja.
Továbbra is együtt akarunk működni az Észak-magyarországi Vadászszövetséggel. Az
együttműködés nagyon fontos mind a Kamara, mind a vadgazdálkodók érdekeit képviselő
Szövetség számára. Egy a célrendszerünk, vadászatért, vadászati közélet tisztaságáért,
kulturált vadászatért tevékenykedünk mindkét szervezetben így a szeretett hobbinkért, a
szórakozásunkért szükséges továbbra is együttműködni.
B.-A.-Z. megyében, kellő kulturáltsággal, kellő tradíció felmutatásával, és megfelelő
biztonsággal vadászunk és ezeket meg is mutatjuk a médián keresztül, a vadásznapokon
keresztül, a nyilvános rendezvényeken keresztül a külvilágnak, akkor még
eredményesebbek lehetünk, és még eredményesebbnek tarthatjuk magunkat. Nem
véletlen, hogy ez a szemlélet, amit mi vallunk, ez azt is hozza, hogy az országban Borsod
megyében van a legtöbb regionális vadásznap, vadételfőző verseny és egyéb rendezvény.
Ebben az évben is, dacára annak, hogy országos vadásznapot is tartunk, nagyon sok
regionális vadásznap lesz, az egyik épp holnapután Füzérradványban.
Nagyon fontosnak tartjuk a fiatalokkal való foglalkozást, kapcsolattartást. Fontos, hogy a
fiatalokat hozzuk be a vadászati társadalomba. Az idén is ki fogunk tüntetni egy erre
érdemes és erre alkalmas fiatalembert a Borsod megye Kiváló Ifjú Nimródja
elismeréssel. De az idős vadászok megbecsülését is Borsod megyében egyértelműen
értéknek tartjuk és értéknek tartjuk az idős vadászokat is közöttünk. Azt mondom, hogy
mutassuk ezt konkrétan is, és ezeket azzal mutatjuk ki, hogy most már évekre
visszamenőleg a megye legidősebb vadászának minden évben jelentős és komoly
vadászati elismerést adunk át.
Büszkén mondhatjuk azt is, hogy ősszel ismét tudtunk jótékonysági vadászatot szervezni,
és a bevételt a kamara kiegészítő támogatásával együtt a B.-A.-Z. megyei Kórháznak
adtuk át, a Gyermek-egészségügyi Központnak. Ezúton szeretném megköszönni a Kossuth
Vadásztársaság elnökének, és valamennyi tagjának, hogy lehetőséget, és helyszínt
biztosítottak a vadászathoz, továbbá nem utolsó sorban köszönöm a vadászaton részvevők
anyagi támogatását is.
Az Országos Magyar Vadásznapokra tudatosan fel akarunk, és fel fogunk készülni.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy az ország számos területéről hozzánk látogató
vadász vendégek, és a rendezvényünket meglátogató civil barátaink jól érezzék itt
magukat és szép emlékekkel, szép élményekkel távozzanak tőlünk. Be kell mutatnunk a
megyénket, annak vadállományát, a vadászati kultúránkat, a szervező készségünket, a
főző tudományunkat, a barátságunkat, és mindent, ami a vadászatot széppé és
kívánatossá teszi számunkra. A Vadászkamara országos vezetésével megállapodtunk,
hogy összekötjük az Országos Vadásznap rendezvényeit az OMVK 20 éves jubileumának
megtartásával, ami emelni fogja rendezvényünk elismertségét, és színvonalát.
2021. évi világkiállításra felkészülve ígéretünk van egy jelentős állami támogatásra. Ezt a
2021-es világkiállításra való felkészüléshez használhatnánk fel, abban a konstrukcióban,
amiket a kiírás megfogalmaz.”


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, vadászati engedélyek
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kiadását és érvényesítését, és a vadász baleset- és felelősségbiztosítás megkötését.
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 2018-as év során is zökkenőmentesen zajlott. A
tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt.
Az elmúlt évben 4436 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően – a
szervezetünk rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé.
Ismeretes, hogy 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. 4300 - 4400 fő - teljes létszáma, tehát
100%-a, több, mint 10 év óta kivétel nélkül tagja a szervezetünknek!
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, 528 darab havi, 1 darab két havi, 2 darab három havi, 3 darab hat
havi, 2 darab hét havi, 2 darab nyolc havi és 16 darab éves külföldi engedély került
átadásra.
Az engedélykiváltás menete mára sokaknak már ismerős, azonban emlékeztetőül,
illetve azok számára, akik még nem igényeltek ilyet, az alábbiakban ismertetnénk:
- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély
iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.
- A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a
megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést,
vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a
vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is.
- Az engedély 30 napos időszakokra váltható ki, de természetesen továbbra is
lehetőség van az éves 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
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bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett
természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz is!
- 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 2018-ben 14 alkalommal szerveztünk, melynek során 115 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.
- Az elmúlt év nyarán hivatásos vadász versenyt is rendezett megyei szervezetünk. A
verseny a szerencsi Levente Lőtéren zajlott, elméleti és gyakorlati feladatok
végrehajtásával. A megmérettetés végén az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Varga László
II. helyezett: Maros László
III. helyezett: Gál István
IV. helyezett: Takács Sándor
V. helyezett: Kosztra Csaba
- Vadászkutya alkalmassági vizsgát három alkalommal rendezett a szervezetünk, ahol
32 kutya tett sikeres VAV vizsgát.
- Vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően minden közfogyasztásra kerülő vad
húsvizsgálatához vadkísérő jegy alkalmazása kötelező. A vadkísérő jegyet, az elejtő
vadász bejegyzésein túl, csak az arra feljogosított, képesített vadhúsvizsgáló töltheti ki.
A megnőtt adminisztrációs terhek miatt, valamint az Afrikai sertéspestissel kapcsolatos
előírások szabályos végrehajtásáért a megyében további hivatásos vadászokat, valamint a
képzés feltételének megfelelő sportvadászokat volt szükséges „beállítani” a képesített
vadhúsvizsgáló minősítés megszerzéséért.
Erre való tekintettel az Állategészségügyi hatósággal közösen szeptember 12-én
megszerveztük és lebonyolítottuk az oktatást, melynek köszönhetően 48 fő tett
eredményes vizsgát.


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 tevékenységünk esetében mindenekelőtt 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.
* Legsúlyosabb probléma az Afrikai Sertéspestis kérdése, mely egész évben folyamatos
egyeztetést igényelt, illetve aktualitása miatt mind a mai napig folyamatos munkát jelent.
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2018. márciusában az országos főállatorvos határozatot adott ki, melynek hatására
megyénkben közepes és magas kockázatú zónák kerültek kialakításra. Ezt követően a
vírus megyei megjelenését követően, október 11-én fertőzötté nyilvánítottak 17
vadgazdálkodási egység teljes területét. Az előbbiek következtében - a 17 fertőzött terület
mellett - megyénk összes vadgazdálkodási egységének teljes területe ASP szempontjából
magas kockázatúvá vált.
Az idő előrehaladtával sajnálatos módon a terjedés nem állt meg, novemberben 22-re,
január elején 34-re, január végére pedig a 122 megyei vadásztársaságból 45-re változott a
fertőzött területek száma. Március 14-én újabb változás történt, így a jelenlegi helyzet
szerint 54 társaság területe fertőzött zónába tartozik, melyből 16 szigorúan korlátozott
terület (SZKT).
Jelen beszámolónk keretein belül az országos főállatorvosi határozatokban foglalt
intézkedésekről, illetve az állategészségügyi hatóság által elrendelt utasításokról,
tennivalókról nem kívánunk írni, mivel azok sajnálatos módon akár napok alatt
változhatnak, így a jelen határozatok tartalma aktualitását vesztheti, vagy akár
félreinformálhatja az olvasót. Másodsorban pedig a hatóságok az érintett vadgazdálkodó
egységeket folyamatosan értesítették és teszik azt napjainkban is.
Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor magyarországi megjelenése rendkívül
komoly gazdasági kárt jelent. A korai felismerése érdekében hozott intézkedések
eredménye attól függ, hogy a sertéstartók és vadászok eleget tesznek-e a bejelentési
kötelezettségüknek.
ASP elleni védekezési feladatok (amelyek a járvány terjedésének megfékezését
szolgálják) valamennyi vadgazdálkodó és vadász számára nagy volumenű feladatot
jelentenek, melyek végrehajtása hozzáértést, szervezettséget és az állategészségügyi és
hatósági szervekkel széleskörű koordinációt igényelnek kamaránk 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 folyamatosan
közreműködtünk és közreműködünk!
A miskolci Egyetemen, 2018. április 18-án egy nagy érdeklődésre számot tartó
továbbképző értekezlet is lebonyolításra került, melyen a vadászatra jogosultak
elnökei/képviselői, a hivatásos vadász(ok) és a szakmai irányítók vettek részt. A szakmai
programon a Nébih két főállatorvosa, valamint a megyei Állategegészségügy munkatársai
tartottak előadást és tájékoztatták a jelenlévőket a teendőkről.
A főállatorvosi határozatok tartalma szerint a fertőzött területeken vadászati
tevékenységet csak olyan vadász végezhet, aki a járványvédelmi képzésen, vagy a
megyei állategészségügyi hatóság által ezzel egyenértékűnek elismert képzésen megjelent
és ott eredményes vizsgát tett. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi
vadászképzés eredményes elvégzését nem tudja igazolni, csak az ilyen képzést
eredményesen teljesített helyi vadász kíséretében vadászhat a fertőzött területen.
Fentiekre tekintettel mind a tavalyi, mind az idei évben – szervezeteink koordinálásával több esetben került megszervezésre ASP járványügyi vadászképzés is, aminek
köszönhetően valamivel több, mint 2700 fő tett már vizsgát és rendelkezik az előírt
tanúsítvánnyal.
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Emellett örömmel mondhatjuk el, hogy megyei kezdeményezésünknek köszönhetően a
Nébih távoktatáson alapuló online képzést is bevezetett, mely 2019. január 14-től indult
el.
***
* A tavalyi évben két alkalommal is módosult a vadászati törvény.
2018. január 2-án hatályba lépő változások legfontosabb pontjait ezúton is közöljük:
- 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 második módosítás 2018. december 27-én jelent meg, ez 2019. január 11-től vált
hatályossá. Ennek megfelelően a változás többek között tartalmaz a tájegységi határok
módosítására vonatkozó és a különleges rendeltetésű területeket is érintő rendelkezéseket,
pontosítja a nem vadászterületen elejtett vad tulajdonjogát, előírja, hogy a vadkárbecslés
időpontjáról és helyéről értesíteni kell a vadászatra jogosultat, eltörli a kötelező lővizsgát
a vadászíjászok, agarászok és solymászok számára, illetve lehetővé teszi az elöltöltő
fegyverrel folytatott társas vadászatot.
A jogszabály módosítása kapcsán örömmel adhatunk számot arról, hogy a vadkárbecslés
időpontjáról és helyéről történő kiértesítés, valamint az ezzel kapcsolatos anomáliák
megszüntetése megyei, ezen belül Bódva-völgyi vadásztársaságok kezdeményezése
alapján került bele a törvénybe.
* 2018. július 1-től változott az áfa alanyok számlákra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettsége is.
2018. július elsejétől elektronikusan – webes felületen - a
- legalább 100 eFt általános forgalmi adót tartalmazó számlák (kibocsátott) adatairól 5
naptári napon belül adatot kell szolgáltatni a NAV-nak
- amennyiben az áfa tartalom legalább 500 eFt, az adatszolgáltatást 24 órán belül meg
kell tenni
Az előbb részletezett áfa tartalmú számlák esetében a vevő adószámát minden esetben fel
kell tüntetni a számlán.
Az adatszolgáltatás a belföldi áfa alanyok közötti számlákra vonatkozik, tehát nem kell
adatot szolgáltatni az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek részére kiállított
számlákról.
Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból
emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése
után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.
Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi
számlázás – esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni.
* 2018. július 3-án a Magyar Közlöny 2018. évi 104. számában megjelentek a
vadgazdálkodási tájegységek vadgazdálkodási terveiről szóló rendeletek. Az öt
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tájegységi terv rendelet megjelenésével megindult a 20 évre szóló vadgazdálkodási
üzemtervezés, melyet a tájegységi fővadászok koordináltak.
* Ugyanúgy, mint az ország nagy részén, megyénkben is jelentős problémát okoz a
vadkár kérdése. Sajnos a vadkárprotokoll mind a mai napig nem készült el, a
vadkárbecslők egységes szakmai képzése sem történt meg, így a gyakorlatban még a régi
„módszerek” működnek.
A törvény vadkárra, annak megelőzésére és megtérítésére vonatkozó, a korábbinál jóval
részletesebb szabályai 2017. március 1-jétől léptek hatályba, így az akkor kezdődő új,
húszéves vadgazdálkodási üzemtervi ciklusban ezen rendezőelvek értelmezték újra a
gazdák és vadászatra jogosultak együttműködését. A változások – a korábbi, minden
felelősséget a vadgazdálkodókra testáló szabályok helyett – mindkét félre
kötelezettségeket rónak.
Mindezekre tekintettel az elmúlt év során összefoglalásra kerültek a legfontosabb
tudnivalók, amelyek ismerete sok esetben egy-egy jogosult részére több százezer forint
megtakarítást eredményezhet.
Ezen tudnivalókkal – aktualitásukra tekintettel - itt a beszámolóban is foglalkozunk.
A gazdálkodó főbb kötelezettségei
- El kell tűrnie a bekövetkezett vadkár 10%-át. (Vtv. 75. § (4))
- A megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodnia kell a vadállomány
kíméletéről. (Vtv. 79. § (1) f))
- A tőle elvárható módon és mértékben védenie kell a megművelt területet. (Vtv. 79.
§ (1) d))
- Ellenőriznie kell a megművelt területet a kritikus időszakban. (Vtv. 79. § (1) d))
- Ha vadkárt vagy annak veszélyét észleli, mielőbb értesítenie kell a vadászatra
jogosultat. (Vtv. 79. § (1) b))
- Érdemben közre kell működnie a károk elhárításában, csökkentésében. (Vtv. 79. §
(1) a))
- Nagy értékű növényi kultúra és fokozottan vadkárveszélyes terület esetén
közreműködni a nemcsak a vadkár elhárításában, de a megelőzésében is. (Vtv. 79.
§ (1) e))
- Hozzá kell járulnia, hogy a vadászatra jogosult – saját költségére – ideiglenesen
vadgazdálkodási berendezéseket telepítsen és használjon a mezőgazdasági táblán
a hatékony vadkárelhárításhoz. (Vtv. 79. § (1) g))
- Erdősült terület mellett az erdő szélétől legalább 5m szélesen olyan kultúrát kell
termesztenie, amely magassága lehetővé teszi a vadkárelhárító vadászatot.
(Vtv.79.§ (1)c))
- Amennyiben a gazdálkodó előírt kötelezettségeinek nem tett eleget, a vadászatra
jogosult nem köteles vadkártérítést fizetni. (79. § (3))
A vadászatra jogosult főbb kötelezettségei
- Ha nem teljesíti az éves vaddisznó és gímszarvas tervet, a következő évben a
bekövetkezett vadkárt teljes egészében köteles megtéríteni. (Vtv. 75. § (3))
- Meg kell adnia egy hivatalos kapcsolattartó elérhetőségeit, akihez vadkárügyekben fordulhat a gazdálkodó. (Vtv. 78. § (1) a))
- Ha vadkárt vagy annak veszélyét észleli, értesítenie kell a gazdálkodót. (Vtv. 78. §
(1) c))
- Elterelő etetést és vadkárelhárító vadászatot kell végeznie. (Vtv. 78. § (1) h), i))
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Ha fokozott a kárveszély, gondoskodnia kell a riasztásról, a veszélyeztetett
területeken megfelelő megelőzést, elhárítást szolgáló berendezést kell elhelyeznie.
(Vtv. 78. § (1) e))
Ha más megoldás nincs, ideiglenes villanypásztort kell telepíteni a megelőzéshez,
amelynek üzemeltetéséről azonban már a gazdálkodóval közösen gondoskodik.
(Vtv. 78. § (1) f))
Ha a villanypásztor sem elegendő, közre kell működnie hatékonyabb módszerek
alkalmazásában, hozzá kell járulnia ehhez. (Vtv. 78. § (1) g))
2018-ban első alkalommal (november 1-jével) a vadkártérítés fedezetének
biztosítására vadkár alapot kell képeznie, amelynek összege megfelel az előző
vadászati évben a gazdálkodóknak kifizetett vadkáréval. (Vtv. 81/B. § (1)-(2))
Ha a vadgazdálkodó nem képez vadkáralapot vagy kártérítési kötelezettségének
nem tesz eleget, a vadászati hatóság törli a nyilvántartásból. (Vtv. 81/B. § (5))
Amennyiben a vadászati hatóság a károsult kérelmére állománycsökkentésre vagy
egyéb intézkedésekre kötelezi a vadászatra jogosultat, és ő ennek nem tesz eleget,
a hatóság az ő költségére hatósági vadászatot rendelhet el. (80. § (4))

Ha a kár bekövetkezik, a kárigényt a kár bekövetkeztétől vagy észlelésétől számított 15
napon belül kell írásban közölni a kárért felelős személlyel. Ezt követően további 15 nap
áll a felek rendelkezésére, hogy egyezségre jussanak a kár megtérítéséről és mértékéről
(Vtv. 81. § (1)).
Vadkárrendezés során törekedni kell a megegyezésre, lehetőség szerint kerülni kell a
peres eljárásokat, mert az senkinek sem jó. Meggyőződésünk, hogy ha mindkét fél
jóhiszeműen, a felsorolt jogszabályi előírásokat betartva jár el, az új üzemtervi ciklusban
a korábbinál sokkalta kevesebb lehet a konfliktushelyzet. Reméljük, hogy az elkövetkező
években már a rövidesen megjelenő vadkárprotokoll és a vadkárbecslők éves
továbbképzése is segíti, illetve könnyebbé teszi a vadkárrendezés kérdéskörét.
* A vadkár kérdésköréhez tartozik az is, hogy a Vadászati törvény korábbi módosításának
értelmében tavaly első alkalommal vadkáralapot kellett létrehozniuk a vadászatra
jogosultaknak. (Vtv. 81/B. §).
- A vadkáralap összegének az előző vadászati évben kifizetett vadkár összegével kell
megegyeznie.
- A vadkáralapot elkülönített számlán kell létrehozni, és kizárólag vadkártérítésre lehet
felhasználni, ha azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel állapították meg.
- Ezt a számlát november 1-jéig meg kellett nyitni és fel kellett tölteni.
- Az összeg elkülönítéséről szóló banki igazolást november 15-éig el kellett küldeni a
vadászati hatóságnak.
Fontos, hogy a vadkárt abban az esetben is meg kell téríteni, ha a vadkáralapban
elkülönített összeg azt nem fedezi! Ez esetben a vadászatra jogosultnak egyéb forrásokból
kell előteremtenie a különbözetet.
Rendkívül fontos, hogy a fenti előírásoktól való eltérés súlyos szankciókat von maga
után. A hatóság törli a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból, ha
- nem igazolja leírtak szerint, határidőre a vadkáralap létrehozását,
- nem fizeti ki a leírtak szerint megállapított vadkárt.
Fentiekhez kapcsolódóan kérdésként merült fel, hogy azon jogosultak, akiknél az elmúlt
vadászati évben nem merült fel vadkártérítési kötelezettség, kötelesek-e vadkáralapot
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létrehozni illetve számlát nyitni? Erre vonatkozóan - az állásfoglalás kérését követően - a
jogalkotó az alábbi tájékoztatást adta:
„A Vtv. vonatkozó rendelkezése nincs figyelemmel a ténylegesen bekövetkezett vagy
kifizetett vadkár tényére, hanem kötelezően előírja az ilyen célú bankszámla nyitását.
Ezzel – a jogalkotói szándék szerint – törvényi szinten is megteremtődik a lehetőség a
magánszemélyekhez hasonlóan a vadászatra jogosultak egyfajta öngondoskodására. A
szabályozás alapvető célja az, hogy mind a vadászatra jogosultak, mind a mezőgazdasági
termelést folytató földhasználók számára egy pénzügyileg stabilabb, kiszámíthatóbb
környezet teremtődjön meg a vadkárok rendezése során.
Ha az előző vadászati évben nem történt vadkárkifizetés, a számlát abban az esetben is
meg kell nyitni, a hatóság felé a vadászatra jogosult benyújt egy nullás igazolást, eleget
téve a Vtv. 81/B. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak.”
* Mára már talán rutinszerű feladattá vált, azonban az elmúlt év során többen
szembesültek azzal, illetve jelentett gondot sokunknak, hogy a vadászati hatóságnál is az
ügyintézés elektronikussá vált.
Ennek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Miskolci Járási
Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya is csak elektronikus formában
fogadja be a kérelmeket, engedélykéréseket, jelentéseket, terveket, stb.
* 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.
Az Alaphoz a legelső évben országosan 836, míg megyénkből 24 pályázat érkezett be. A
Bizottság a felállított szempontrendszer alapján 103 pályázatot (megyénkből 10 db-ot)
utasított el, 206.326.000 forint értékben. A konzorciumi formában beadott pályázatok és
elbírált pályázatok száma 25, amiből 10 pályázatot javasolt elutasításra.
Az Országos Vadgazdálkodási Alap megfogalmazott céljait szem előtt tartva a bizottság
645 pályázatot minősített támogathatónak, összesen 583.079.000 forint összegben.
Az országos szakmai testület javaslatot terjesztett be az OMVK elnöksége részére, amely
2018. január 29-ei ülésén ezt megvitatta, és a 2/2018. számú határozatában elfogadta,
egyben döntött arról, hogy a rendelkezésre álló forrást elsősorban a vadásztársaságok
által benyújtott pályázatok finanszírozására fordítja. Ennek teljesíthetősége érdekében az
állami erdőgazdaságok, a nemzeti park igazgatóságok és az egyéb gazdasági társaságok
pályázatait tartalék listára helyezte.
Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2018. évi pályázati felhívása szeptember 20-tól
vált nyilvánossá. A benyújtásra szolgáló online felületen október 1-től regisztrálhattak a
pályázók, majd október 10. és október 31. között nyújthatták be pályázataikat!
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Megyénkben 14 vadgazdálkodó élt a lehetőséggel.
* A vadászkamarai szervezetben feladatarányos finanszírozási rendszer is bevezetésre
került, 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 2018-ben az alábbiak szerint valósult meg:
- A tagdíjból származó bevételek ugyanúgy maradtak, mint korábban
- A vadászjegyből származó bevételből, (mely 2018-ban még 10eFt volt,) 70%-a
maradt megyénkben.
- 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.
* Rendészeti képzés tekintetében 2018-ban újabb feladatok vártak a hivatásos
vadászokra. A képzésen azoknak kellett részt venniük, akik 2013-ban szerezték meg ezen
jogosítványukat, mely 5 évre szólt, így meg kellett azt újítani, hosszabbítani.
A kiegészítő képzés összesen 16 órás volt, melyből 6 óra e-learning tananyag, mely
vizsgával zárult. A sikeres vizsgát követően érkeztek a jelentkező 10 órás kontaktórára
(ez a gyakorlati képzés). A gyakorlati képzés napját követő napon került sor a vizsgára. A
vizsga elméleti és gyakorlati feladat megoldásából állt.
Az elmondottakon túl beszámolhatunk arról is, hogy jó kapcsolatot ápolunk a
rendőrhatósággal, a megyei és városi rendőrkapitányságokkal. A két szervezet
közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a
rendőrhatóság részéről jó néhány alkalommal hajtottak végre vadászat ellenőrzést és
számos esetben tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos jogsértések felderítése
érdekében. Az ellenőrzések, akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is
felszínre került. Vad-gépjármű ütközések száma sajnálatos módon jelentős volt.
Több esetben a rendőrhatóság éjszakai ellenőrzésein mi is részt vettünk.
* A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi,
rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.
* 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.
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Vadász Hírmondó újságunk, a Vadászszövetséggel közös lapunk több év óta színes
kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő
aktualitásokkal 4300-4400-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.
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 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.
* Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben vadásznapokat tartunk,
amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem
vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról.
2018-ban nagy megtiszteltetés érte megyénket, hiszen országos vadásznap
megszervezésére kaptunk felhatalmazást, mely méltán mondhatjuk, hogy megyénk
történetének legnagyobb vadászati kulturális rendezvénye volt, mindamellett a
visszajelzések alapján nagy-nagy örömmel és büszkeséggel rendkívül sikeresnek
minősíthetünk!
Az eseménynek rengetegen voltak részesei, drónokkal készített légifelvételek alapján 1112 ezer ember fordult meg a rendezvény két napján.
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Mindezek ellenére röviden, egy-egy pár gondolattal ezúton is meg kívánunk emlékezni az
eseményekről:
Szeptember 7-én pénteken az Aggteleki Cseppkőbarlang hangversenytermében teltház
mellett Mága Zoltán és kísérőzenekara, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar
szórakoztatta az előzetesen beregisztrált 1000 fős vendégsereget.
A szombati napon a délelőtti hivatalos ünnepség huszárok, lovasfogatok bevonulásával
vette kezdetét, amely mellett a magyar vadászok zászlaját és a 19 megyei vadászzászlót
Diana vadászhölgyek és az Északerdő ZRt. alkalmazásában álló erdészek helyezték el a
színpad két oldalán.
A putnoki országos vadásznap egyben a 2021-es vadászati világkiállítás első állomása is
volt, hiszen Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az OMVV elnöke és gróf Károlyi
József miniszteri biztos itt leplezte le az „Egy a természettel – vadászati világkiállítás”
logóját!
A díszvendégek közül köszöntő beszédet mondott Kriston Nándor, a megyei
vadászkamara elnöke, Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere, Ríz Gábor, a térség
országgyűlési képviselője, Tibor Leboczky, a szlovák és Dr. Jámbor László, a magyar
vadászkamara elnöke.
Koncz Gábor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes szülöttje, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész mindenkit magával ragadó szavaival
köszöntötte a vadásznapra kilátogatókat.
Az ország minden részéből érkeztek solymászok és vadászkutyások a rendezvényre, és
tartottak bemutatókat az érdeklődőknek.
A vadásztársasági főzősátrak három utcában – Vizsla, Borz és Karvaly – voltak
elhelyezve, ahol a sátrak között/mellett szabadtéri trófeakiállítást is megvalósítottak a
kitelepülők. Megyénk vadgazdálkodói mellett 9 megyéből és Szlovákiából is
képviseltették magukat különböző csapatok.
Számtalan programot kínált a vadásznapi rendezvény. Solymász, vadászkutya, lovasíjász,
állathang imitáló, vadhívó bemutató, fegyverakrobaták és a Készenléti Rendőrségi
zenekar koncertje mellett a térségből a sajóvelezdi néptáncegyüttes is bemutatkozott.
Emellett sokan voltak kíváncsiak a Husqvarna favágó bemutatóra is. A vadásznapi
programok mellett párhuzamosan vadászkutya kiállítás és fogathajtó verseny is
megszervezésre került. A terepjárók szerelmeseinek pedig a 4x4 Land vonultatott fel
különféle autókat, eszközöket és kiegészítőket.
A szabadtérben rengeteg vadászati terméket felvonultató árus, bent a sportcsarnok teljes
területén pedig vadászati- és trófeakiállítás várta a látogatókat. A trófeák között kizárólag
érmes minősítésű vagy abnormális volt látható, sőt kiállításra kerültek a hatvani vadászati
múzeumban látható világrekord trófeák is. Emellett számtalan kiállító a standján várta az
érdeklődőket.
Úgy véljük valóban egy rendkívüli eseménynek adott otthont Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, illetve Putnok városa, melynek megvalósításához ezúton is köszönjük
mindenkinek a segítségét!
***
Az országos vadásznapunk mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet
aktivitást sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével.
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* Ha már Putnok, akkor Gömör Expo. Nem volt ez másképp tavaly sem, hiszen az
országos vadásznap helyszínéül szolgáló város ugyanúgy, mint korábban minden év
májusban most is megrendezte a vadásznappal egybekötött rendezvényét. A május 11-től
kezdődően három napon át tartó programsorozat részeként az érdeklődők többek között
gólyalábasok látványos szórakoztató műsorát, haditechnikai bemutatót, triál extrém
bicikli show-t, és persze hal- és vadételfőző versenyt, valamint az elmaradhatatlan
vadászati és trófeakiállítást is megtekinthették. A programkínálat mellett a színpadon
fellépett Nagyferó és a Beatrice, Kasza Tibi és a Bikini együttes is.
* A szombati eseményekkel egyidőben Fűzérradványon a kastélykertben is ünnepeltek
a zöldruhás vadászok és erdészek, ahol jubileumi ünnepségre került sor a X. Vadételfőző
és Vadásznap alkalmából. Reggel a Bükki Vadászkürtösök szignáljaira nyitotta meg
kapuit a Károlyi kastély, ami után ünnepélyes megnyitó, Hubertus mise, favágó- majd
hagyományos vadászati módok, mint solymászat, vadászíjászat, elöltöltő fegyveres
vadászat bemutatója zajlott. Ezen kívül a gyönyörű időben, fejedelmi helyszínre
kilátogatók interaktív vérebes kutyabemutatót, állathang imitációt, majd az est zárásaként
Völgyesi Gabi – Unique Akusztik koncertjét is megtekinthették.
* Több mint hatvan főzőcsapat részvétele mellett került megrendezésre 2018. június 23án a XVI. Vad- és Halételfőző verseny és vadásznap Sátoraljaújhely társtelepülésén,
Széphalmon. Az ünnepélyes megnyitó után a színpadi és kiegészítő programok sora
következett. A kísérő programok mellett idén is megvalósult a „Vadászok utcája”, ahol a
vadásztársaságok standjainál trófea kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklődők.
Mindenki, aki a verseny résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott,
igazán színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes
kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.
* A tavalyi évben immár másodjára rendezték meg az őzbak trófeaszemlét a Bükkaljataktaközi Vadgazdálkodási Tájegységben, Tiszakesziben. A rendezvény házigazdái,
csakúgy, mint tavaly a Tálóközi Vt., a Keletkeszi Vt. és a Tiszakeszi és környéke Ftk.
voltak.
A résztvevők kora reggeltől már kitették trófeáikat az állványokra, melyet a meghívott
vendégek így már érkezésükkor megszemlélhettek. A szakmai nap alkalmával az
érdeklődők számára Bótáné Batta Olga, a vadászkürtölés hagyományáról, Wallendums
Péter és Bartucz Péter pedig a hosszú távú vadgazdálkodásról tartottak előadásokat.
A szemlén 14 vadásztársaság mutatott be összesen 162 őzbak trófeát. Az év őzbakját a
Matyó Vt. mutatta be, az év rendellenes őzbakját a Mezőcsáti Hubertus Vt. hozta el a
szemlére, az év őzgazdálkodója a Tálóközi Vt. lett.
* Ragyogó napsütéses időt hoztak Bükkzsércre azok a vendégek és érdeklődők, akik
tavaly augusztus 25-én ellátogattak az Agit-tetői rendezvényparkba, a VIII. Regionális
Favágó Verseny és Regionális Vadásznapi rendezvényre.
Amíg a favágó csapatverseny több részszámban is zajlott, a főzőversenyre nevezett
vadászatra jogosultak és számos nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 20
bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a vadból készült ételek.
A vadászok utcájában az idén is trófeakiállítás keretében mutatták be a térségben
zsákmányolt trófeákat, és a különböző preparátumokat és vadászathoz kapcsolódó
képzőművészeti alkotásokat. A versenyszámok után egymást követő műsor kavalkádját
este tűzijáték is színesítette és hajnalra is átnyúló utcabál zárta.
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* A vadásznapok jeles eseménye a kitüntetések átadása, amikor is az arra érdemes
vadászokat különféle elismerésekkel is jutalmazzák.
A 2018-as évben az alábbi kitüntetések kerültek átadásra:
Magyar Vadászatért Érdemérem:

Kriston Nándor

gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:

Bélusvölgye Vt.

Nimród érem:

Demjén Béla
Nagy István
Nagyházi Sándor
Dr. Molnár Tamás
Puruczki István

B.-A.-Z. megye vadászatáért:

Berta Béla
Nevelős Gábor
Szabon Gábor
Szekeres Tamás
Dr. Tóth András Ádám
Tóth Á. Dénes

OMVK aranyérem:

Zay Adorján

OMVK ezüstérem:

Bótáné Batta Olga
Oravecz Attila
Dr. Szalmás Sándor

Kiváló ifjú Nimród vándordíj:

ifj. Bóta István
Tóth Ferenc

Hubertus Kereszt arany fokozat:

Kerülő Gyula
Mérész Lajos

Hubertus Kereszt ezüst fokozat:

Fazekas László
***

* A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került
megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász
verseny. A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és
baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt.
A négyfordulós verseny megyénk három helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán
Pálházán (Koplaló), és Hercegkúton kétszer. 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 az Országos Vadásznapon, Putnokon 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 köszöntötték a résztvevőket - a vadászhimnuszt
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hallgathatta meg, majd ezt követően, még a vacsora előtt a Bükki Kürtösök
szórakoztatták a vendégeket.
Akik emellett más programra is kíváncsiak voltak, érdeklődve tekinthették meg ifj. Bóta
István fotókiállítását, valamint a trófea-bemutatóval is tarkított kulturális témájú színes
tárlatot.
Természetesen az éjfél utáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény és számos
vadkilövés talált gazdára.
***
* 20 év egy vadászatra jogosult életében talán elegendő ahhoz, hogy az eddigi
vadgazdálkodását még magasabb színvonalúra, minőségűre emelje. Emellett könnyen
kiszámolhatjuk, hogy az akár napjainkban született Ifjú Nimródoknak is esélyük van már
ebben a ciklusban vadászpuskával járni az erdeinket.
Mindezek tekintetében a mi feladatunk a helyes úton terelgetni őket, hiszen hamarosan ők
lesznek azok, akik a vadgazdálkodásban tevékenykedni fognak. Életük egyik fontos
állomása lesz a 2021-ben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás, ahol is már
sokan szeretnének közülük tevőlegesen részt venni.
Megyei szervezeteink közös elhatározása, hogy különféle események, táborok
szervezésével és támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő
gyermekek számára rendszeres programokkal kedveskedjünk:
A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói Tábor a Dél-Zempléni Földtulajdonosok
Vadásztársasága közös szervezésben, 2018. júliusának közepén vadásztábort tartott
Baskón, a Dél-Zemplén szívében megbúvó, alig 120 lelket számláló, csendes
zsákfaluban.
Úgy gondoljuk idén is remek, élményekben gazdag hetet adhattunk a gyermekeknek.
Izgalmas programjaink mellett vadászattal kapcsolatos előadásokat tartottak neves
előadók.
A hét során a gyerekek látogatást tettek a Fűzéri Várba, a Pálházi Állami Erdei Vasúton
utazva a Páfrány Tanösvényhez és Kőkapura.
A nyár derekán egy másik táborra is sor került, mégpedig Nógrád megyében, a BárnaVad Kft vadászterületén. Ezen a vidéken még nem jártunk a gyerekekkel, így mindenkin
érezhető volt a várakozás izgalma. A vadaskertben átélt számtalan programot követően a
gyerekek ellátogattak Budapestre a Magyar Természettudományi múzeumba, majd
hazánk egyik leghíresebb vadászfestőjének, Valaczkai Erzsébetnek az otthonában, és az
EGERERDŐ ZRt. Szilvásváradi Erdészetéhez is.
***
*Jótékonysági vadászat
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a négy évvel ezelőtt, hagyományteremtő jelleggel
indult támogató jótékonysági akció, tavaly, november 10-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 nap jótékonysági célkitűzése a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vadászok önkéntesen
személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a részvételért. Az így befolyt összegből a szervezés
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költségei levonásra kerültek, majd a megmaradt összeget a megyei Kamara saját
elkülönített költségvetéséből kiegészíti. Így összesen 500.000 Ft adománnyal, célzott
eszközbeszerzéssel kerül támogatásra a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központja.
***
Továbbra is támogatjuk a megyei vadászkürtös mozgalmakat. Ennek megfelelően 2018
tavaszán egy tanfolyam került lebonyolításra. A képzésen az egyik fő cél 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 résztvevők között számos régi ismerőst, aktív sport és hivatásos vadászt köszönthettük,
de az Ifjú Nimródok is képviseltették magukat. Az első alkalom után még senki nem
merte volna gondolni, hogy az áprilisi vizsgán 17 új vadászkürtöst köszönthetünk
megyénkben.
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.
***

2019
II. 2019. 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 azt már mindannyian tudjuk 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.
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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.
Az ezévi feladatok mellett azt is szeretnénk jelezni a küldött társak felé, hogy jogszabályi
előírásoknak megfelelően, illetve mivel a választások óta két esztendő eltelt, meg kell
tartanunk az osztályüléseket is, mind a sport, mind a hivatásos vadászok részére.
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. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen
időpontig (április 5.) 4185 személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét.
* Állami Vadászvizsgát már négy alkalommal tartottunk.
A vizsgákra 51 fő jelentkezett. Azon személyeknek, akiknek az első alkalmakkor nem
sikerült bizonyítványt szerezni, természetesen pótvizsgákat is szerveztünk, szervezünk.
* Az országos küldöttgyűlésen elfogadottaknak megfelelően jól működik a
Vadgazdálkodási Alap, illetőleg vadgazdálkodási pályázati rendszer, aminek
köszönhetően megyénkben több gazdálkodó támogatásban részesült.
* A feladatarányos finanszírozási rendszernek köszönhetően 2019-ben a központi és
megyei elosztás az alábbiak szerint alakul:
- A tagdíjból származó bevételek teljes egészében megyei szervezetünknél maradnak.
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- A vadászjegyből származó bevételből 50% marad megyénkben. Mivel az év eleji
jogszabály módosításból adódóan a vadászjegy ára 10e Ft-ról 20e Ft-ra emelkedett, ez
személyenként 10e Ft-ot jelent.
- A vadászati engedélyekből származó bevételből (30 napos engedély 10eFt, éves
100eFt) 30% marad a területi szervezetünknél.
Mindezeknek köszönhetően a különféle programokra, eseményekre idén is
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, akár tájegységenként képzéseket
szeretnénk 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.
* A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető
hírportálunk, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás,
információ a legszélesebb nyilvánosság számára is megtalálható.
* A bűnmegelőzés fontos eleme az orvvadászat visszaszorítása, amelyet a
vadászterületeken a vadgazdák és a rendőrhatóság együttműködésének koordinálásával, a
rendészeti feladatok ellátásának szervezésével és támogatásával kívánunk elősegíteni.
Ezen felül, mint ahogyan már az előző évben is végeztük, folyamatosan részt kívánunk
venni éjszakai ellenőrzéseken is.
* Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát az év során, természetesen az igények
függvényében, legalább két alkalommal kívánunk rendezni, sőt szükség esetén
kutyakiképzést, oktatást is megvalósítanánk.
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É r d e k k é p v i s e l e t ,

é r d e k é r v é n y e s í t é s

Az 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 is folytatódnak a teendők.
Azon hivatásos vadászoknak, akik 2014-ben 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 igényeknek
megfelelően a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium folyamatosan végzi.
A teendőkkel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot szervezetünk minden hivatásos
vadász részére megküldte, és természetesen bármiféle kérés esetén készséggel áll
rendelkezésre!
* 2019. január 01-től változott az Általános forgalmi adóra és alanyi adómentességre
vonatkozó szabályozás. Az alanyi adómentesség választására - az egyéb törvényi
feltételek fennállása esetén - abban az esetben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet
megelőző évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg az árbevétele a
törvényben előírt értékhatárt.
Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 8
millió Ft, az új jogszabály szerint 2019-re azonban 12 millió Ft-ra emelkedik, a törvény
átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2018-os évben a 8 millió Ft-os árbevételt
meghaladó, de a 12 millió Ft-os árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az
alanyi adómentesség választásának lehetőségével.
Amennyiben tehát egy vadásztársaság 2019. évre jogosult az alanyi mentesség
választására (tagdíjbevétel nélküli áfaköteles árbevétele a 12 millió forintot várhatóan
nem fogja elérni) és ezzel élni is kíván, ezt a tényt az adóhatósághoz 2018. december 31ig be kell jelenteni.
* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vadegészségügyi kérdésekre.
Mint arról már az előző évi beszámolóban írtunk, sajnálatos módon az afrikai
sertéspestis (ASP) terjedése egyre több helyen valószínűsíthető, ezért mindenki számára
nagy volumenű feladatot jelent, melyek végrehajtása hozzáértést, szervezettséget és az
állategészségügyi és hatósági szervekkel széleskörű koordinációt igényelnek a Kamara és
Vadászszövetség részéről is.
* 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

24
Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattalvadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is
megtalálhatóak.
* A 2019-es 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

Továbbra is nagyon 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.
** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2019-es év
során is. A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését
teszik lehetővé.
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén Bükkzsércen
szeretnénk megvalósítani augusztus utolsó hétvégéjén, augusztus 31-én.
* Ezen felül az idén
az érdeklődőket.
- május 4-én
- május 11-én
- május 18-án
- június 22-én
- szeptember 6-7-én
- szeptemberben

is jó néhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny várja
Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap
Tiszakeszi, Őz trófeamustra és vadásznap
Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi Vad- és Halételfőző verseny

Sukoró-Velencei tó, Országos vadásznap
Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi
vadásznapok további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra
jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni különféle
vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a
jelentkezőket!
* Ez évben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos
vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, több helyszínen újra
koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél
szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön
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tagozat létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lő készség
fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.
* A Vadászszövetséggel közösen február 2-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.
* Az aktualitás függvényében terveink között szerepel vadászati-vadgazdálkodási
konferencia, konferenciák lebonyolítása is.
* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már a szolgáltatási tevékenységek
között ezt is említettük - a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek
tájékoztatása, képzése is. Ennek magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű
bentlakásos és napközis ifjúsági táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.
* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, új
helyszínen, Miskolcon a Szinva terasz mellett található Grund pincében várjuk az
érdeklődőket!
* A klubfoglalkozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a vadászkürtös mozgalom
támogatására, valamint a jótékonysági tevékenységre is. Ennek jegyében terveink között
szerepel újra egy jótékonysági apróvad társasvadászat megszervezése.
* A vadászati közéleti tevékenységek körében – ugyan két év múlva lesz esedékes – de
mindenképpen meghatározó tényezővé válik a 2021-es vadászati világkiállítás témája,
hiszen idén már minden bizonnyal a megvalósítás szakaszába lép ennek a nagyszabású
esemény megrendezésének az előkészítése, melyre a kormány több mint 7 milliárd forint
központi költségvetési forrást biztosít.
A vadászati világkiállítás központi fővárosi területe a Hungexpo lesz, de fontos helyszín
lesz például az Állatkert és a Kincsem Park is. Emellett vidéki helyszíneken is zajlanak
majd az események, illetve valósulhatnak meg különféle beruházások.
Az Országos Előkészítő Bizottság az elmúlt időszakban minden megyétől kért be
javaslatokat az országos programhoz csatlakozó megyei javaslatokról, azok támogatási
igényéről, melyről mindezidáig konkrét döntések nem születtek, de bízunk a lehetőségek
kiaknázásában.

***
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III. 2018. évi pénzügyi beszámoló
- pénzügyi beszámoló 2018. évi terv-tény
- szöveges ismertetés
- egyszerűsített beszámoló mérlege és
eredménykimutatása
IV. 2019. évi költségvetési terv
- 2019. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
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III. 2018. évi pénzügyi beszámoló
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi
Szervezetének 2018. évi pénzügyi beszámolója
Összesítő (eFt-ban)
Terv 2018

Tény 2018

Nyitó pénzkészlet

32082

32082

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Vadászati engedélyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, vadhúsvizsgáló tanf., eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítése
Egyéb (rendezv, támog., hjárulások, bankkamat, stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

30464
2400
16096
3495
1020
20754
74229

31059
2232
16276
4725
1004
24369
79665

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

26601
100830

26626
106291

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

36696
24856
10
12000
500
400
74462

42914
24271
4
0
304
433
67926

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

26211
100673

26699
94625

Záró pénzkészlet

32239

43748
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Részletes (eFt-ban)
Terv 2018

Tény 2018

32082

32082

Országos Vadásznap egyéb bevételek (reklám, helybérlet, stb.)
Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb)
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Vadhúsvizsgáló tanfolyam bevétele
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

30464
2400
3210
100
185
16096
1020
200
12000
0
5000
2169
25
500
700
0
10
150
74229

31059
2232
3700
160
145
16276
1004
286
17310
1619
2000
2169
29
0
675
720
2
279
79665

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások (Kormányhivatalnak)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete, stb.
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

400
13056
5600
6045
1500
0
26601

433
13311
5208
6257
1417
0
26626

Bevételek mindösszesen összesen

100830

106291

1060
400
100
100
150
100
500
350

1433
398
104
74
0
90
469
279

Nyitó pénzkészlet
Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek bevételének 70 %-a
Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítés bevétele
Továbbszámlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek
Központtól és egyéb szervezetektől kapott támogatások (Országos Vadásznap)

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsg. díj szla alapján)
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások, tfkönyvi megjelenés
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány)
Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás
Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
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Vadász Hírmondó és postázása
Kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)
Infrastruktúra bérleti díj
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)
Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Alkalmazott saját gépjármű használata, kiküldetés, parkolás
Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség
Szakmai fórumok, konferencia (ASP, konferencia, képzés)
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyénk által rendezett Országos Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadétel főző, vadfestő tábor
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés, oszt.ülések, terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, kirándulás, előadó saját gkh.,repr.)
Tapasztalatcsere, szakmai tanulmányút
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, posta, saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Továbbszámlázandó tételek
Vadhúsvizsgáló tanfolyam költségei (posta, oktatás)
Anyagjellegű ráfordítások összesen

3250
50
3500
130
3600
350
700
400
500
500
100
500
1481
13000
1500
250
500
100
100
300
500
200
350
200
200
100
60
40
15
60
500
700
200
0
36696

3087
0
3500
120
3632
345
682
377
258
409
69
299
1481
22566
570
228
89
22
93
0
0
188
180
200
0
100
44
36
15
62
293
675
268
179
42914

Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok//naptárak, szállás
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció, szállás kts.
Személyi jellegű ráfordítások összesen

11794
983
5388
1950
3919
432
150
25
165
50
24856

11794
983
5388
1556
3852
432
46
4
168
48
24271

10
10

4
4

Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen

30

Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg

12000

0

500

304

400
74462

433
67926

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i; Groupama, OMVK Kp)

13056
5600
6045

13206
5747
6329

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
(Kormányhivatal)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

1500
10
26211

1417
0
26699

Kiadások mindösszesen

100673

94625

Záró pénzkészlet

32239

43748

Tárgyi eszközök, kisértékű eszk, immat. javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Vadászjegyek 30 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
árának

továbbutalása
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2018. 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 2018. 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.
Fontos megjegyeznünk, hogy 2018-ban megyei szervezetünket érte az a
megtiszteltetés, hogy Putnokon megrendezhettük az országos vadásznapot. Ez az
esemény jelentősen érzékeltette hatását a bevételek és a kiadások tekintetében is.

Bevételek
A 2018. évben realizált összes bevétel (105,41 %), valamint a megyei szintű bevételek
(107,32 %) is jóval a tervezett szint felett valósultak meg, mely összességében 5461 eFtos többletbevételt jelentett. A megyei bevételek 5.436 eFt-tal az előirányzat felett
realizálódtak.
Az 5 millió forint feletti bevétel növekedés több tényező együttes hatásaként jelentkezett,
mint pl: a vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 85 fővel meghaladta (595 eFt);
a tagdíjnál, 180 eFt-os többletbevétel jelentkezett, mely 45 fő kamarai tag tagdíjának
megfelelő összeg; a vadászvizsgáztatás 490 eFt-tal, a vadászkutya vizsgáztatás 60 eFt-tal,
a továbbszámlázások 86 eFt-tal, a kamatbevételek 129 eFt-tal haladták meg a tervezettet.
A tervben nem szerepelt, de szeptember hónapban sikerült megszervezni egy
vadhúsvizsgáló tanfolyam, amely 720 eFt-os többletbevételt jelentett szervezetünknek.
Ezzel szemben egyes tételeknél elmaradás mutatkozik, úgymint pl: vadászati engedélyek
(168 eFt), eljárási díj (35 eFt).
Egyéb támogatásoknál 5 mFt bevétellel terveztünk, amely ténylegesen 2 mFt-ban
realizálódott. Ezzel az összeggel támogatta ugyanis az OMVK Központja az ifjúsággal és
a hivatásos vadászok tevékenységével és a térségi vadásznapokkal kapcsolatos
programjainkat.
Az országos vadásznap lebonyolításával kapcsolatos elfoglaltságok miatt, ill. a vezetőség
ez irányú döntése értelmében tanulmányi kirándulásra nem került sor, így ebből sem
bevételünk, sem kiadásunk nem keletkezett.
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Szervezetünk jótékonysági tevékenységét – mely egy apróvad társasvadászat
lebonyolításával valósult meg - 27 fő vadász támogatta, akik összesen 675 eFt-ot fizettek
be.
Az országos vadásznap bevételeit 12 mFt-ban terveztük, ezzel szemben tényleges
bevételünk 18.929 eFt-ot tett ki. Ebből 17.310 eFt támogatás jogcímen érkezett, 1.619 eFt
pedig az árusok helybérleti díjából, biztosítók, bankok tevékenységének reklámozásából
tevődött össze. Putnok városa 2 mFt-tal, az OMVK Központon keresztül a Nemzeti
Agrárkamara 4,5 mFt-tal, a Groupama Biztosító 1,5 mFt-tal, az OTP Bank Nyrt. 1 mFttal, míg maga a központ 7 mFt-tal támogatta a rendezvényt. A fennmaradó 1.310 eFt
támogatás magánszemélyektől, valamint a térség vállalkozásaitól érkezett be.
Kamarai szervezetünk 2018. évi bevételeinek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be.

Kiadások
A 2018. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük:
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30000
25000
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20000
15000

10000
5000
0

308
433
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A megyei szintű kiadások a bevételek közel 7,32 %-os emelkedésével szemben a
tervezett mérték 91,22 %-át tették ki. E „megtakarításnak” a legfőbb oka az, hogy tavaly
sem került felhasználásra a 12 mFt-ban tervezett, többletfeladatok ellátásához kalkulált
szabadfelhasználású keretösszeg.
Anyagjellegű ráfordítások 16,94 %-kal többet tettek ki, mely főképp abból adódik, hogy
az országos vadásznap kiadásai e jogcímnél kerültek feltüntetésre. A program kiadásait
előzetesen 13 mF-ban határoztuk meg, a kétnapos rendezvény azonban 22.566 eFt-os
ráfordítással valósult meg, de természetesen úgy, hogy a többletkiadásokhoz
megteremtődtek a szükséges bevételek is. A ráfordítások fő csoportjai a következők
szerint alakultak:
 tárgyi eszközök (trófeaállványok, díszkerítés, díszkapu, preparátumok, stb.) 3.399
eFt
 személyi jellegű kifizetések (szállás, ellátás, reprezentáció, saját gépjármű
használat, ajándékok, kitüntetés, jutalom és ezek adóvonzatai, stb.) 5.822 eFt
 igénybevett különféle szolgáltatások (szállítás, posta, bérleti díjak, hirdetés,
nyomdai szolgáltatások, teherautók bérlése, installációs munkák, zsűrizés,
műsorvezetés, programok, zenekarok, egészségügyi biztosítás, biztonsági
szolgálat, szemétszállítás, filmkészítés, stb.) 11.652 eFt
 anyagjellegű kiadások (molinók, információs táblák, épületfa, térképek,
meghívók, bérelt autók üzemanyag, villamos energia, tisztítószerek, virágok,
nádszövet, huzal, facsavar, fenyőgally, stb.) 1.693 eFt
Az országos vadásznap bevételeit és kiadásait összevetve látható, hogy a szervezetünk
saját forrásból 3.637 eFt-ot fordított e nagyszabású rendezvény megszervezéséhez, amely
– a visszajelzések szerint – országos elismerést vívott ki.
A folyamatos ügymenet tekintetében – figyelmen kívül hagyva a vadásznap tervezett és
tényleges kiadásait – az anyagjellegű ráfordítások 3.348 eFt-tal a tervezett alatt valósultak
meg, mely az alábbi tényezők – a teljesség igénye nélkül - együttes hatására következett
be.
A tervezettel szemben nem történt kiadás a következő előirányzatoknál: vadászati
nyomtatványok (150 eFt), kártyanaptár (50 eFt), tapasztalatcsere, tanulmányút (800 eFt,
vadászati kiadványok támogatása (200 eFt). Az előirányzattal szemben kevesebb
ráfordítás történt - a teljesség igénye nélkül - a következő tételeknél: szaklapok,
szakkönyvek (26 eFt), posta, telefon (31 eFt), szállítási költség (71 eFt), Vadász
Hírmondó és postázása (163 eFt), kiküldetés, saját gépjárműhasználat (23 eFt), szakmai
fórumok, konferencia (242 eFt), ifjusági programok (91 eFt), kynológia (31 eFt),
hivatásos vadászok továbbképzése (201 eFt), térségi vadásznapok (930 eFt), sajtó, rádió,
kommunikáció (411 eFt), továbbképzés (78 eft), sportlövészet támogatása (170 eFt).
Előbbiekben részletezett tételek megtakarítása mellett azonban a programok a terveknek
megfelelően megvalósultak.
A bevételeknél már említésre került, hogy a tervezéskor még nem volt konkrétum a
vadhúsvizsgáló tanfolyam megtartása, amely ténylegesen 48 fő részvételével, 179 eFt-os
ráfordítással lezajlott.
A vadászok által jótékonyságra befizetett 675 eFt-on felül szervezetünk még 293 eFt-ot
fordított ezirányú tevékenységére.
Mint ahogy már említettük, szakmai tanulmányútra nem került sor a tárgyévben, így az
erre a célra tervezett összeg (800 eFt) nem került felhasználásra.
Előzőekkel ellentétben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg a
vadászvizsgáztatás költségeinél (373 eft), de ez arányos a vizsgadíjból származó
bevételek emelkedésével, hiszen a vizsgázók száma 25 fővel meghaladta a tervezettet.
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A személyi jellegű ráfordítások összességében 2,36 %-kal, vagyis 585 eFt-tal maradtak a
tervezett szint alatt, amelyet legfőképp az egyéb bérjellegű kifizetések csökkenése és az
ennek hatásaként jelentkező szociális hozzájárulási adó megtakarítás okozott.
Szervezetünk e jellegű kiadásai minden esetben 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 2019-es évet. A
természetbeni juttatások (ajándékok) összességében 125 eFt-tal a tervezett összeg alatt
valósultak meg.
Egyéb ráfordítások soron a tervezett 10 eFt-tal szemben 4 eFt-os kiadás jelentkezett.
A többletfeladatok ellátásához kalkulált szabad-felhasználású keretösszeg (12 mFt) nem
került felhasználásra.
Tárgyi eszközök beszerzésére 500 eFt-ot tervezett küldöttgyűlésünk, mely 304 eFt-ban
valósult meg. Az év során beszerzésre kerültek kisértékű immateriális javak
(vírusvédelem), mobiltelefon, tablet, irodaszék, asztali lámpa, valamint különféle
kisértékű tárgyi eszközök.
A meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 400 eFt-tal szemben 433 eFt-ban
valósult meg.
A 2018. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.

Úgy ítéljük meg, hogy a 2018-as 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 43.748 eFt-os záró pénzkészlet minden eddiginél megbízhatóbb, stabil alapot ad
szervezetünk működéséhez, gazdálkodásához, valamint feladataink maradéktalan
teljesítéséhez.
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IV. 2019. évi költségvetési terv
Nyitó pénzkészlet

43748

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Vadászati engedélyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, vadhúsvizsgáló tanf., eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítése
Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

44370
2250
16276
3750
1000
4957
72603

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

57880
130483

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

21876
25433
10
12000
500
500
60319

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

58710
119029

Záró pénzkészlet

55202
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Részletes (eFt-ban)
Nyitó pénzkészlet

43748

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek bevételének 50 %-a
Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítés bevétele
Továbbszámlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek
Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb)
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

44370
2250
3500
100
150
16276
1000
200
1000
2117
190
500
700
250
72603

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások (Kormányhivatalnak)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete, stb.
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

500
44370
5250
6260
1500
0
57880

Bevételek mindösszesen összesen

130483

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján)
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások, tfkönyvi megjelenés
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány)
Tárgyi eszköz javítása, karbantartása,rendszerkarbantartás
Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hírmondó és postázása
Infrastruktúra bérleti díj
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Alkalmazott saját gépjármű használata, kiküldetés, parkolás

1250
500
120
100
150
100
500
300
3250
3500
130
400
700
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Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)
Szakmai fórumok, konferencia (ASP, konferencia, képzés)
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadétel főző, vadfestő tábor
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés, oszt.ülések, terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, kirándulás, előadó saját gkh.,repr.)
Tapasztalatcsere, szakmai tanulmányút
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, posta, saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Továbbszámlázandó tételek
Anyagjellegű ráfordítások összesen

400
500
500
100
500
1751
1500
1500
250
200
100
200
300
500
200
350
200
200
150
60
40
15
60
400
700
200
21876

Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok//naptárak, szállás
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció, szállás kts.
Személyi jellegű ráfordítások összesen

12386
1032
5388
1800
4000
432
100
25
170
100
25433

Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen
Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg
Tárgyi eszközök, kisértékű eszk,immat. javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

10
10
12000
500
500
60319
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b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

44550
6258
6392
1500
10
58710

Kiadások mindösszesen

119029

Záró pénzkészlet

55202

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, kf-i; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása (Kormányhivatal)
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének
2019. évi költségvetési tervéhez
Tervezett 2019. évi bevételeinket összességében 24.192 eFt-tal a 2018. évi tényadat
felett irányoztuk elő.
A közel 23 %-os bevétel növekedésnek több oka is van, melyeket az alábbiakban
ismertetünk.
Az összbevétel nagyarányú emelkedése ellenére a megyei bevételek összességében 7.062
eFt-os csökkenést mutatnak, amely elsősorban abból adódik, hogy a tavalyi évben
megrendezett országos vadásznap bevételei (támogatások, egyéb bevételek) 18.920 eFttal növelték a 2018-as év forrásait. Ez a bevétel egyszeri volt, az idén ezzel már nem
számolhatunk.
E tényezőt figyelmen kívül hagyva látható, hogy a tervezett megyei bevételek várhatóan
11.237 eFt-tal haladják meg a tényadatot. Ennek legfőbb oka, hogy a vadászjegyek ára
duplájára emelkedett (10 eFt-ról 20 eFt-ra), valamint az, hogy az előző évi 10 eFt 70 %-a
helyett 2019-től a 20 eFt-os vadászjegy árának 50 %-a marad a területi szervezeteknél. A
fennmaradó 50 % az Országos Vadászkamara Központját illeti meg. Előbb említetteknek
megfelelően - az országos küldöttgyűlés határozata alapján - a vadászjegyekből származó
bevételnél 13.311e Ft-os emelkedéssel számoltunk.
Az országos tervek szerint a megyék kiemelt programjait, rendezvényeit a központ
támogatja majd, így a támogatások bevételét 1 millió Ft-ban vettük számításba. A
tervezésnél óvatosan jártunk el, hiszen jelenleg még nem ismertek a központ konkrét
elképzelései, előirányzatai.
A vadászkamarai tagdíj nem változik, az ebből származó bevételt 16.276 eFt-os
összegben tervezzük. A tagdíj kalkulációjánál figyelembe vettük, hogy a 70 éven felüliek
továbbra is mentesülnek a 4 eFt-os tagdíj megfizetése alól. Ki kell emelnünk, hogy 2019.
évtől a befizetett tagdíjak a megyei kamaráknál maradnak, annak egy részét sem kell
továbbutalnunk az országos központ felé.
A külföldi vadászati engedélyekből származó bevételek 30 %-a továbbra is marad
megyénknél, melyet 2.250 eFt-ban vettünk számításba.
Vadászvizsgáztatásból származó bevételnél némileg csökkentett összeggel számolunk. A
vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a vadászkutya vizsgáztatásból származó
bevételt (100 eFt) is. Tárgyév februárjában ismét megrendeztük a vadászbált, mely 2.117
eFt-tal járult hozzá ezévi bevételeinkhez. Az év folyamán is terveink között szerepel egy
szakmai tanulmányút, melynél a résztvevők hozzájárulását 500 eFt-os összegben vettük
figyelembe, míg a jótékonyságra történő befizetéseket 700 eFt-ban irányoztuk elő. Az
értékesítésekből származó bevételünket 190 eFt-ban határoztuk meg. A tényhez képest
megemelkedett összeg oka az, hogy az országos vadásznapon készíttetett „Vadász
faszobor” január hónapban értékesítésre került (165 eFt).
Kamatbevételünket, a banki kamatok folyamatos csökkenése miatt 250 eFt-os összegben
irányoztuk elő, de szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások
fedezetének figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben, egyéves
futamidejű kincstárjegyben tartjuk, bízunk benne, hogy sikerül a tervezett összeget
realizálnunk.
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2019. 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 is tervezzük különféle programok, események megvalósítását, mint pl:
szakmai fórumok (500 eFt), hivatásos vadászok továbbképzése, versenye (500 eFt),
egyéb rendezvények (250 eFt), sajtó, rádió, kommunikáció (500 eFt).
Költségvetésünkben ezévben is pénzt különítünk el a megyei vadásznap (1.500 eFt),
valamint 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 - 700 eFt-ban vettük számításba.
Továbbra is finanszírozni kívánjuk a vadászati kultúrával kapcsolatos
kezdeményezéseket, mint pl: vadászati témájú kiadványok (200 eFt) megjelentetését,
Diana Vadász Hölgy Klub (200 eFt), kürtös mozgalom (200 eFt), Vadászklub (200 eFt)
működését.
Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 150 eFt-ban
tervezzük megvalósítani.
A szállítási költséget 300 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 (400 eFt).
A bevételeknél már utaltunk rá, hogy ez évtől a központ a vadászok által befizetett tagdíj
teljes összegét átengedi a megyéknek, így a tavalyi évben e jogcímen átutalt összeg
(3.632 eFt) tárgyévi forrásainkat gyarapítja.
Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél 5 %-os
emeléssel számolunk, és tervezésre került részükre egy havi bérnek megfelelő jutalom. A
tiszteletdíj összegét az előző évi tényadattal megegyezően vettük számításba. Az egyéb
bérjellegű kifizetéseket 1.800 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 4.000
eFt-ban irányoztuk elő.
Mint ahogy az előző években 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.
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A 2019-es évben 500 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet szükséges
eszközbeszerzéseit.
A költségvetés számszaki és szöveges részének ismeretéből látható, hogy 2019. évi
bevételeink fedezik majd tervezett kiadásainkat.
Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony gazdálkodásunk
eredményeként a 2019-es évet 55.202 eFt-os pénzkészlettel tudjuk majd zárni. Meg
kell jegyeznünk, 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 több mint 67 mFt-os (67.200 eFt) összegben
alakul majd.
Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink valóra
válása esetén ez a pénzkészlet 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.

