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Tisztelt Küldöttek!
Megyei Területi Szervezetünk életében idén ősszel lezárul egy négy éves ciklus, amikor
is a küldöttválasztó osztályülések után tisztújításra is sort kell keríteni.
Ezt megelőzően azonban - alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint - az ezévi
terveken, elképzeléseken túl a tavaszi ülésen számot kell adnunk az elmúlt évben végzett
tevékenységről, eredményekről és esetleges hiányosságokról is.
Ennek jegyében, a jelen beszámolóban, mintegy rövid összefoglalóját adjuk az elmúlt
évben végzett munkának, a közfeladatok elvégzésének, szervezeti életnek, a vadászati
közéletnek, gazdálkodásnak a fontosabb események, történések kiemelésével és a
tendenciák bemutatásával.
Szeretnénk, hogy a Tisztelt Küldöttek minél szemléletesebb képet kapjanak az
eredményekről és természetesen problémákról.

4

2012
I. A megye vadászati élete és vadászati közélete


S z e r v e z e t i

é l e t

A Vadászkamara olyan köztestület, amely törvény által előírt struktúrával és szabályzattal
rendelkezik, és a Vidékfejlesztési Minisztérium törvényességi felügyelete alatt áll. Állami
feladatait átengedett állami bevételekből, átruházott hatáskörben látja el.
Ennek megfelelően a közfeladatok hiánytalanságának biztosítása a kamarai szervezet
egyik fő funkciója.
Másik fő funkciójaként a kamara szakmai érdekképviselet is, mely demokratikus
szabályok szerint megválasztott testületekkel és szervezettel rendelkezik, feladata a
hivatásos és sport vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése.
A hivatásos apparátus és a vezetőség ennek figyelembe vételével, a jogszabályok által
előírtaknak megfelelően, biztosítja e két fő elvárás egyensúlyát.
Szervezetünk testületei az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett
tartották meg. Ezeken az üléseken döntéseiket a vadásztársadalom érdekeinek szem előtt
tartásával hozták meg.
Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is
felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat
kiegyensúlyozottnak minősítette.
Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2012-es év során 4
alkalommal (március, június, október, november) ülésezett. Ezeken az üléseken a
teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkoztak:
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, az elmúlt időszak eseményeiről
- titkári beszámolók
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- 2011-2012. évi feladatok értékelése, 2012. évi programok, elképzelések
- beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról, 2012. évi költségvetési tervjavaslat
- megyei küldöttgyűlés,
- megyei vadásznap,
- megyei vadgazdálkodói konferencia,
- szakmai tanulmányút előkészítése
- megyei vadászhonlap létrehozása
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése (Vtv, Vhr)
- térségi vadásznapok támogatása
- vadászklub támogatása
- vadászkürtösök támogatása
- Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei
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Szervezetünkben a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a Felügyelő és az Etikai Bizottság,
mint, alapszabály és törvény szerint meghatározott három állandó bizottság működik.
Ezen felül javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként szintén három, területi
szakbizottság – Kommunikációs, Kulturális és Kynológiai szakbizottság - is
tevékenykedik.
Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy üléseiken a meghirdetett napirendi
pontoknak megfelelően tevékenykedtek.
Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal
foglalkoztak:
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadgazdálkodásban
- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása
- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése
- vadászklub tevékenysége
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése
- szalonka monitoring program
A 2012. április 19-én – a Vadászszövetség választmányi ülésével közösen - 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 eredménylevezetés, valamint a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló is.
Előzőeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra:
- Országos gyakorlat, ezért megyei szinten is kívánjuk alkalmazni, hogy az egyéni
vadászokat képviselő Kamara és a vadgazdálkodó szervezeteket tömörítő Szövetség
megyei vezető testületei, mint egy programalkotó, célmeghatározó megyei vadászati
fórumon az előző év eredményeit, következő év feladatait közösen határozzák meg.
Vannak ugyan olyan specifikus tevékenységek, amelyek eltérnek egymástól, akár a
szervezeti élet témáira gondolunk, vagy a Kamaránál a közfeladatokra, a Szövetségnél a
szolgáltató tevékenységre, de ugyanakkor a két szervezetnek megyei szinten is,
országosan is meghatározó tevékenységei, mint akár az érdekképviselet, vagy a vadászati
közélet összehangolt tevékenysége, közös feladat.
- Több fontos tennivaló van, amelyeket kiemelten kell a kamarai közéletünkben,
tevékenységünkben hangsúlyozni. Ebben első és mindenekelőtt a legfontosabb a
hatékony érdekérvényesítés, amely mind a jogszabályi, mind pedig a hatósági és civil
kapcsolatrendszerben nagy jelentőségű.
Az érdekképviselet egyik nagy eredménye a fegyvertörvény pozitív változása volt az
elmúlt időszakban.
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- A vadászati közéletről is örömmel tapasztaltuk meg, hogy egy példaértékű aktivitás
tapasztalható mind országosan, mind megyei szinten is.
A hagyományos vadászati kulturális rendezvények, a vadásznapok mellett számos olyan
rendezvény, konferencia, összejövetel színesítette a mindennapokat, amelyek
megmozgatták a vadászati közösségét az országnak. Ez az aktivitás megyei szinten is
érezhető, hiszen a megyei vadásznapon túl jónéhány helyen tartanak vadászati kistérségi
napokat, kiállításokat, rendezvényeket, amely mindegyike nem csak a vadászok, hanem a
szélesebb, a nem vadászó nagyközönség számára is élményt nyújtott, és népszerűsíti a
vadászatot.
- Az eddigi folyamatok továbbvitele, sokszínű aktivitás folytatása a cél és ehhez
szükséges az a segítő együttműködés, ami a vadászok legkülönbözőbb szintű szervezetei,
tényezői között kialakult és működik megyénkben. Fontos a megváltozott társadalmi,
közigazgatási környezetben továbbra is a jó irányú, új kapcsolatrendszerek kiépítése és a
megfelelő együttműködés keresése.
- Komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek szervezeteink a vadászati törvény
módosítására illetve a nemzeti vadgazdálkodási program kialakítására vonatkozóan. Az
az álláspont, hogy nem a vadászati törvény módosításában, hanem új vadászati törvény
jóváhagyásában célszerű gondolkozni.
A vadászattal kapcsolatos törvényalkotás aktivizálódásában meghatározó szerepe van az
országos Védegylet elnökének, Semjén Zsolt úrnak, akinek ez irányú aktivitása és
meghatározó tevékenysége részese ennek a folyamatnak, ezért mindenképpen köszönet
illeti ezért a tevékenységért.
- Nem a vadászati jogalkotással függ ugyan össze, de számos új jogi szabályozás is életbe
lépett. Ezek közül egyik legfontosabb a 2011. évi CLXXV. civil törvény, amely hatályon
kívül helyezte a 89. évi II. egyesületi törvényt. A jogszabályban foglalt változások
jelentősen érintik a társaságok alapszabályát is.
- Örömteli, hogy jelentősen javult a szakmai együttműködésünk az Északerdő Zrt-vel,
amelynek erősítése, továbberősítése nyilván szükséges minden szinten.
- Nagyon fontos a Kamara és a Szövetség közös honlapjának, a borsodivadász.hu-nak a
megalkotása, működtetése.
- Kiemelten szerepeltetjük az ifjúsági feladatok megvalósítását, a gyermekprogramok
sokirányú támogatását és szervezését, a vadásznapi és táboroztatási feladatokat.
- Mindenképpen előrelépés szükséges ugyanakkor a kommunikációs munkában, mert e
tekintetben sajnos egy törést találunk. Ennek mind a személyi mind a szervezési
feltételeit meg kell teremteni.


K ö z f e l a d a t o k

A kamara közfeladatként, mint ahogyan azt az előzőekben is említettük, elsősorban az
állam által átruházott feladatokat végzi, úgymint, a vadászjegyek kiadását és
érvényesítését, a vadász baleset- és felelősségbiztosítást. Szervezi továbbá az állami
vadászvizsgát és a vadászkutya alkalmassági vizsgát. Mindemellett természetesen
képviseli a hivatásos és sportvadászok érdekeit.
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- A vadászjegyek érvényesítése a 2012-es év során is zökkenőmentesen zajlott.
Tagnyilvántartásunk az előírásoknak teljes körűen megfelel, naprakész.
Az elmúlt évben 3730 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően rendszeresen továbbítottuk a Vadászati Hatóság felé.
Tagjaink az elmúlt évben továbbra is változatlan és rendkívül kedvező áron, 1000 Ft-ért
köthették meg a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az országos, közbeszerzési
pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - az OTP Garancia Biztosítóval.
A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást
kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi
tevékenységét.
- Múlt év során a korábbi megállapodásnak megfelelően már a kamara területi szervezetei
értékesítik a vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad
gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása naprakész, az Állategészségügy
felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás.
- Állami Vadászvizsgát 2012-ben 5 alkalommal szerveztünk (márciusban 2 alkalommal,
júniusban, szeptemberben és novemberben), melynek során 254 fő jelentkezőből 151 fő
tett eredményes vizsgát.
Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők nagyrésze sikertelenül zárta a
megmérettetést. Vizsgabizottságunk szigorú, de úgy gondoljuk, hogy szükség van arra,
hogy megköveteljük a megfelelő tudásszintet, hiszen egy vadászvizsga bizonyítványt
szerzett személy, akár már másnap kiválthatja vadászjegyét, mellyel teljes jogú tagjává
válik a vadásztársadalomnak.
- Szakmai konferenciaként, illetőleg hivatásos vadászaink részére két alkalommal
tartottunk továbbképzést.
Az első július 3-án versennyel egybekötve zajlott. Itt a továbbképzés témái voltak a
fegyvertörvény hivatásos vadászokat érintő változásai, valamint a hivatásos vadászok
törvényes intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill. bűncselekmény elkövetésének
észlelésekor.
A szakmai előadásokat követően hivatásos vadász verseny lebonyolítására is sor került.
A versenyzők először elméleti tudásban (témakörök: vadászat, vadgazdálkodás,
természetvédelem, vadászati kultúra), majd gyakorlati feladatokban (trófeabírálat,
ragadozómadár-, koponya-, nyom-, hullaték-, növényfelismerés) mérték össze tudásukat.
A lövészetre a következő napon a Tomori sportlőtéren került sor.
A megyei megmérettetésen az I. helyezést Mérész Gergő érte el. II. helyezett
Demetrovits Tibor lett, harmadik helyen végzett holtversenyben Csató Gábor és Gál
István.
Az országos versenykiírásnak megfelelően a Gemenc ZRt-nél megrendezésre kerülő
országos hivatásos vadász szakmai napon Mérész Gergő, a Zempléni II. Rákóczi Vt.
hivatásos vadásza képviselte megyénket. Mellette részt vesz a versenyben Varga László,
az Északerdő ZRt. erdész-hivatásos vadásza is, aki a korábbi országos megmérettetésen
III. helyezést ért el, és ezzel automatikusan jogosult volt a vetélkedőre.
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A Karapancsai Kastély és Majorban 18 megye 20 legjobb versenyzője bizonyította
szakmai rátermettségét, ahol megyei versenyzőink a 7. és 9. helyet szerezték meg.
Második konferencia és továbbképzés november 29-én volt, amikor is a társas
nagyvadvadászatok szervezéséről, lebonyolításáról, valamint a vadászati balesetek
elkerüléséhez szükséges tudnivalókról hallgathattak meg filmvetítéssel egybekötött
előadást az érdeklődők. A program második felében az utánkeresés gyakorlati
ismereteiről kaphattak ízelítőt a résztvevők.
- Június 14-én ugyan nem kamarai szervezésben, de részvételünkkel és támogatásunkkal
zajlott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 30. évfordulója
alkalmából megrendezett „A vadászat aktuális jogkérdései” című tudományos
konferencia.
A rendezvényre az országban első alkalommal került sor, ami jól példázza a Miskolci
Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara országosan is kiemelkedő vadászati jogi oktatási
kezdeményezéseit. A szervezőket dicséri továbbá, hogy a konferencia előadói köre a
jogelmélet és a jogalkalmazás kiválóságait; a konferencia meghívott résztvevői pedig a
vadász szakma, a vadásztársadalom teljes keresztmetszetét reprezentálták.
A tanácskozás jól választott előadásainak tematikája – a vadászetika, az orvvadászat, a
vadkár, a fegyvertartás, a vadászati jog, a vadásztársaságok működésének gyakorlati
jogkérdései - körültekintően lefedték a vadász szakmát leginkább foglalkoztató
területeket és adtak választ sok aktuális kérdésre.
A konferencián elhangzott előadások írott és szerkesztett változatából az Intézet egy
tanulmány kötetet készített, amely - országos és megyei szervezetünk anyagi
támogatásával - a miskolci Novotni Alapítvány kiadásában jelent meg.
Mint a kiadvány támogatói, reméljük, hogy e tanulmánykötet tartalmas és szakmailag
hasznos olvasmány lesz mind a vadászok, mind a jogászok és a joghallgatók számára.
- Vadászkutya alkalmassági vizsgát 2012-ben két alkalommal rendeztük meg, amikor is
az elmúlt évekhez képest szép számban jelentek meg vizsgázni szándékozó ebek, amik
közül 28 tett sikeres VAV vizsgát.
- Vadhúsvizsgáló képzést az elmúlt évben nem tartottunk.


É r d e k k é p v i s e l e t ,

é r d e k é r v é n y e s í t é s

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben
az együttműködések területén volt tennivaló.
A partner szervekkel leginkább az együttműködési megállapodások foglalják keretbe a
közös munkát:
- Ennek megfelelően nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és ápolunk a rendőrhatósággal, a
korábbi együttműködési megállapodásunk alapján. A két szervezet közötti
információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő.
A rendőrhatóság részéről az elmúlt év során több mint 50 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.
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- Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk továbbra is a megyei vadászok érdekeinek védelmét,
képviseletét. Ebből kifolyólag az Északerdő ZRt-vel és a természetvédelem területén a
Nemzeti Park Igazgatóságokkal is tartjuk a kapcsolatot, emellett napi, rendszeres
kontaktust ápolunk a személyi összetételében is megújult Vadászati Hatósággal.
- A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Ezért, mint ahogyan korábban is írtuk, nagy hangsúlyt fektettünk a
Vadászszövetséggel való együttműködésre, egységes fellépésre is. Ez látható országosan
is a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet működésének összehangolásában.
A jogalkotás, jogérvényesítés területén sajátos módon a kamarai érdekérvényesítés nem
megyei, hanem alapvetően országos illetékességű. A kamara központja egyedül jogosult
a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe
való bekapcsolásra.
Ezek részeként az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában mégis jónéhány
lehetőségünk adódott az elmúlt év során, melyet vadászszervezeteinknek sikerült is
kedvezően kihasználni.
Szervezeteink kezdeményezésére számos törvénymódosítás, jogszabályváltozás jelent
meg, melyekről a megjelenések időrendjében illetve az azonos témák összekapcsolásával
az alábbiakban adunk tájékoztatást.
** Első és egyik legfőbb eredmény a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2012. évi XIII.
törvény valamint annak végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet
megjelenése.
A megjelent jogszabálynak köszönhetően
- A fegyvertartási engedély visszavonásig lett érvényes, nem kell ötévente
megújítani.
- Akinek már van fegyvertartási engedélye, új fegyver vásárlásakor nem lesz
szüksége a rendőrségtől előzetesen vásárlási engedélyt kérni, elég a fegyvert egy
adás-vételi szerződéssel megkötött vásárlás után a rendőrségen bemutatni, hogy
bejegyezzék a megszerzést a fegyvertartási engedélybe.
- Változott azon bűncselekmények és szabálysértések köre, amelyek elkövetése
miatt a lőfegyvertartási engedélyt bevonják, és csökkent az az idő, ameddig valaki
nem kaphat fegyvertartási engedélyt.
- A lőfegyverátadás új szabályokhoz kötött, nem kell bemenni a rendőrségre
jegyzőkönyveztetni a szándékot, az átadó és az átvevő magánokiratban rögzítheti a
puska átadását.
- A puskák szállításakor azokat a gépkocsi lezárt csomagtartójában lehet hagyni,
amikor a tulajdonos ideiglenesen (pl. benzinkút) elhagyja az autót.
- A hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása során a szükséges
közlekedés közben puskájukat szállíthatják úgy, hogy az nincs szétszedve és tokban
elhelyezve. A sportvadászokat ugyanez a kedvezmény a társasvadászatok esetén, az
egyes helyszínek felkeresése során szintén megilleti.
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- Nem szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a lemezszekrény, elegendő a
külső erőhatásnak ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen
egyéb szekrény is.
- A fegyver tartására jogosult az állandó lakcímén kívül – ott tartózkodása alatt –
üdülőjében, vadászházban, is tárolhatja lőfegyvereit.
A jogszabály, vadászokat érintő legfőbb rendelkezései 2012. május 1-jétől léptek
hatályba.
** Ugyanezen jogszabály lehetővé teszi a házilagos lőszer újratöltési lehetőséget is,
annak, aki előzetesen a rendőrségnél erre vonatkozó vizsgát tett. Erre vonatkozóan
tájékozódtunk a megyében, hogy hány olyan személy van, aki ezzel kíván foglalkozni,
azért, hogy részükre a vizsgát megelőzően a tanfolyam szervezésébe
bekapcsolódhassunk. Érdeklődés hiányában, - országosan ugyanez a helyzet megyénkben ilyen irányú képzés nem valósult meg.
** A fegyvertörvényhez kapcsolódóan további egyeztetések folytak a
fegyvervizsgáztatást illetően is, aminek köszönhetően megjelent a fegyverek,
lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM
rendelet módosítása, a 12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet, majd a 226/2012. (VIII. 23.) sz.
Kormányrendelet módosítása is.
A rendeletek vonatkozó paragrafusai szerint már nem kötelező a fegyverek műszaki
vizsgáztatása, azt anélkül is lehet használni.
Ezeket a lőfegyvereket csak abban az esetben kell vizsgálatra (műszaki vizsgára)
bemutatni, ha a fegyvert értékesítik, vagy a fegyveren fődarabcserét, vagy a teherviselő
elemén, az elsülő és biztosító szerkezetén javítást hajtottak végre. Ebben az esetben a
bemutatási kötelezettség a javítást végzőt, az értékesítés, illetve megszerzés esetén – a
felek eltérő rendelkezése hiányában – a fegyvertől megváló személyt terheli.
A mindenképpen pozitív változások után, a további érdekérvényesítő munkának
köszönhetően megjelent a nemzetgazdasági miniszter 30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete
is, amely megerősítette azt, hogy fegyver vásárlása esetén sem kell műszaki vizsgára
vinni azt, csak abban az esetben, ha már nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal!
** A 2012-ben a vadazonosító jel formájában történt változás, valamint más egyéb
szükséges aktualizálás miatt két esetben is szükség volt a Vtv. végrehajtási rendeletében
is módosításokat végrehajtani. Ennek köszönhetően a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet,
valamint a 72/2012 (VII.24.) VM rendelete módosította a 79/2004. (V. 4.) FVM
rendeletet.
A módosítások értelmében az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a
horgasínat (Achilles-ín) befoglalóan – a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be
kell helyezni. A behelyezéskor az elejtés, illetve a birtokbavétel hónapját és napját az
azonosító jelről el kell távolítani.
Következő módosítás volt, hogy újólag felsorolásra kerültek a vadászható állatfajok, az
ezekkel kapcsolatos kiegészítő szöveges rendelkezések, illetve az új vadászati idények,
melyekben jelentős változások kerültek előírásra!
Ezen túl a rendelet meghatározta, hogy kik mentesülhetnek az állami vadászvizsga
letétele alól, olyan formában, hogy a mentesség nem vonatkozik a fegyverismeretre és
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használatra, azaz a lőtéren ezen személyeknek is eleget kell tenni a vadászvizsga
szabályzatban a kamara által előírt gyakorlati vizsgakövetelményeknek.
** Sokáig problémát jelentett egyes külföldön elejtett trófeás vadak hazaszállítása,
valamint tartása, melyen a megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet nagyban segített.
A jogszabály értelmében bizonyos fajok külföldön történt elejtése, illetve azok trófeáinak
szállítása, tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból történő kivitele
természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.
** Testi kényszert és vegyi eszközöket is alkalmazhatnak a hivatásos vadászok, ha a
törvényben meghatározott feladataikkal összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén
érnek valakit - egyebek mellett erről is rendelkezik a rendőrségi törvény július 12-én
elfogadott módosítása, amely 2013. január 1-jétől hatályos.
Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító indítványa egységesítette a rendészeti
feladatot ellátók – így a hivatásos vadászok mellett a természetvédelmi őrök, az
erdővédelmi szolgálat tagjai, a hegyőrök, az erdészeti szakszemélyzet tagjai, a halászati
őrök, a közterület-felügyelők, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a mezőőrök intézkedési jogait.
A felsoroltak felszólíthatják a tetten ért személyt cselekménye abbahagyására,
megakadályozhatják annak folytatásában, épületet zárhatnak le, szükség esetén testi
kényszert és vegyi eszközt alkalmazhatnak, valamint a rendőrség megérkezéséig – de
legfeljebb két órán keresztül – visszatarthatják a tetten ért, a személyazonosságának
igazolását megtagadó vagy az előállításnak ellenszegülő embert.
A szabályok szerint a belterületnek nem minősülő, a település elsősorban mezőgazdasági,
erdőművelési célra szolgáló részén – a szolgálati feladatok ellátása során nyíltan viselve –
a mezőőr, a hegyőr és a halászati őr sörétes lőfegyvert, az erdővédelmi szolgálat tagja, az
erdészeti szakszemélyzet és a természetvédelmi őr önvédelmi célból maroklőfegyvert, a
hivatásos vadász pedig vagy maroklőfegyvert, vagy vadászlőfegyvert tarthat magánál.
Ahhoz azonban, hogy mindezt a hivatásos vadászok jogszerűen végezzék, az idén több
jogszabály által előírt dolognak is meg kell felelniük. Ezen előírásokat és tennivalókat –
hiszen mostani aktualitású - a beszámoló 2013. évi érdekképviselet címszava alatt
részletezzük.
** Az Országgyűlés az elmúlt év során, többszöri kezdeményezésre elfogadta az új
büntető törvénykönyvet (Btk.) is, amely az eddiginél sokkal hangsúlyosabban,
határozottabban és pontosabban ad választ a természetet károsító bűncselekményekre,
valamint az orvvadászatra és orvhalászatra.
Az új büntető törvénykönyv elfogadásával 2013. július 1-től bűncselekménnyé válik az
úgynevezett külső és belső orvvadászat, a vad tiltott eszközökkel történő elejtése, amely
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az új Btk. a
hatályostól eltérően külön – az állatkínzásból kiemelt – tényállásokként értelmezi az
orvvadászatot és orvhalászatot. Előbbinek már nemcsak a vad elejtése számít, hanem az
is bűncselekmény, amikor a vad elejtése még nem történt meg, de a magatartás erre
irányul.
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Büntethető lesz az úgynevezett külső orvvadászat (amikor az orvvadászatot nem vadász
követi el) és a belső orvvadászat is, amikor a vadászok idegen vadászterületen végeznek
vad elejtésére, elfogására irányuló tevékenységet anélkül, hogy bérvadászként,
vendégvadászként erre engedélyük lenne.
Büntetendő az a magatartás is, amikor vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét
ejtik vagy fogják el. Orvvadászatnak minősül továbbá, ha valaki külön jogszabályban
meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy kíméleti területen
zsákmányol vadat.

** Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és
Közgyűlésének döntése értelmében az érdekképviseleti szervezetek az elmúlt év során
egy széleskörű konzultációt kezdeményeztek a vadászati törvény módosítását
illetően is.
A konzultáció célja, hogy kerüljön felszínre és lásson napvilágot minden olyan építő
gondolat és javaslat, mely elsősorban a vad érdekét szolgáló vadászati törvény
módosítását, illetőleg egy új törvény megalkotását segíti elő.
A megfogalmazott felhívás alapján a törvénymódosításhoz megadott szempontokat, a
vadgazdálkodásban és vadászatban érintett valamennyi szervezetnek, illetve a
megyében szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos vadásznak eljuttattuk azzal, hogy
véleményüket, javaslatukat küldjék meg a megyei (területi) szervezetek részére, hogy
azokat összesítés után a megye véleményeként az országos szervek felé
megküldhessük.
Az eddigi eredmények után ismét egy olyan fontos és jelentős súlyú munkába
kezdtünk a törvénymódosítás előkészítésével, melynek reményeink szerint az idei év
végén vagy legkésőbb jövő tavasszal sikerrel kell zárulnia.
A terveknek megfelelően - az elmúlt év vége felé -, egy közös vezetőségi-elnökségi
ülésünkön összegeztük a beérkezett anyagokat, majd továbbítottuk azokat az OMVK
és OMVV vezetése felé.
Megyei szervezeteink álláspontja szerint a vadászati törvénykezés megújítását
alapvetően nem a jelenlegi törvény módosítgatása, hanem – a szabályozás pozitív
elemeit megtartó – új vadászati törvény megalkotása szolgálná.
Ezzel együttesen úgy ítéljük meg, hogy a vadászati törvénykezés előkészítésének jelen
társadalmi nyilvánossága és a megvalósult széleskörű társadalmi vita nagymértékben
hozzájárul a vadásztársadalom egységének növeléséhez. A megfogalmazott javaslatokban
igyekeztünk minden beérkező véleményt figyelembe venni és tolmácsolni. A nyilvánvaló
érdekviszonyokból adódó - egymással szemben álló – véleményekből a többségi
álláspontot képviseltük.
A megyei összesített javaslatokat – a kialakított szempontrendszer szerint – mint azt az
előzőekben is jeleztük, továbbítottuk a központunkon keresztül a jogalkotók felé, melyből
a teljesség igénye nélkül a lefektetett alapvető sarokpontokat közöljük.
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Alapvető sarokpontként rögzítésre került, hogy
- a vad maradjon továbbra is az állam tulajdona!
- a vadászterület minimális mérete maradjon 3000 ha!
- ne legyen különbség téve apróvadas és nagyvadas terület között, hiszen a mai
viszonyok között az, hogy egy terület milyen jellegű, egyértelműen már nem
határozható meg!
- vadazonosító jelek használata továbbra is maradjon kötelező érvényű, hatóság
által nyilvántartva, ellenőrizve!
- A földtulajdonosi közösségeknek, azok vezetőinek, képviseletének nincs
rendezve a jogi helyzete, nincs törvényességi felügyeletük, melyen a jogszabály
módosítás alkalmával mindenképpen változtatni szükséges, akár egy önálló,
földtulajdonosi közösségek működését szabályozó rendelet létrehozásával!
- Vadkár esetében ragaszkodni kell az 50-50%-os, igazságos kármegosztás
bevezetéséhez a földtulajdonosok és vadászatra jogosultak között! Ezen felül a
megelőzésben a törvénymódosítás során mindenképpen tételesen fel kell sorolni a
földtulajdonosok kötelességeit is!
- A vad-gépjármű ütközéseket egyértelműsíteni kell, különös tekintettel az
autópályán bekövetkezett káresemények vonatkozásában. Kerítéssel védett
útszakaszon nem terhelheti felelősség a vadászatra jogosultat!
- A vadásszá válás gyakorlati menetének elősegítése érdekében többlépcsős
vadászvizsga rendszert kell kidolgozni!
- A ragadozó madarak állományszabályozásának, természetesen bizonyos
korlátok között, de meg kell teremteni a lehetőségét!
***
Ugyan az alábbi intézkedések és változások az egyéni vadászokat csak áttételesen a
vadgazdálkodó egységeken keresztül érintik, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy
szükséges ezen beszámolóban is kifejteni a következőket:
** Több hónapos ügyintézés, levelezés után, melyet megyei és központi szervezeteink
folytattak a vadászatra jogosultak érdekében, - sem sikerült elintézni, hogy a
vadgazdálkodó szervezeteknek ne kelljen élelmiszerlánc felügyeleti díjat fizetni.
A folyamatos egyeztetések és tárgyalások ellenére a VM kitartott azon álláspontja
mellett, hogy a vadászatra jogosultak a vadhús értékesítés révén mindenképpen az
élelmiszerlánc szereplőivé váltak, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására és
megfizetésére ők is kötelezettek.
A vadászati tevékenység önmagában nem felügyeleti díj köteles, azonban a vad, a vadhús
értékesítés (illetve amennyiben van, pl. terményértékesítés) igen, ezért az ezekből a
tevékenységekből származó nettó árbevétel (jövedelem) után élelmiszerlánc-felügyeleti
díjat köteles minden gazdálkodó fizetni! A díjat évi két egyenlő részletben kell
kiegyenlíteni, melynek mértéke az ezekből származó nettó árbevétel 0,1%-a! (ezer
forintra kerekítve)
** 2012. július 12-én elfogadta az Országgyűlés a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt (Agrárkamarai törvény). A jogszabály
legfontosabb célja, hogy egy olyan egységes agrárkamarai szervezet jöjjön létre,
amelyben kötelező módon tagok a mezőgazdasági termelők, a termékeket feldolgozók és
a kereskedők is. Mindez növeli az ágazat hatékonyságát és versenyképességét is.
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E törvény értelmében a vadászatra jogosult szervezetek olyan gazdálkodó egységnek
minősülnek, amelyek az Agrárkamara létrejöttének napján annak tagjává válnak a
törvény erejénél fogva.
Ez alól azonban - amennyiben a vadgazdálkodáson kívül más agrárgazdasági
tevékenységet nem folytatnak – a Magyar Vadászkamarának, vagy más vadászati
szakmai szervezet országos, vagy területi szervének (pl. megyei vadászszövetség) tagjai
kivételek, őket nem terheli ez a kötelező tagság.
** Az iménti előírások mellett, a Civil szervezetekre vonatkozó 2011-ben megjelent,
de 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályok a vadásztársaságokat és ezáltal a
vadászokat számos lényeges kérdésben érintik.
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról.
- 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.
- 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet (módosítás)
A jogszabályváltozások alapján fontos előírások:
* A 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról…) hatályon kívül helyezte 1989. évi
II. törvényt (egyesületi törvényt), így a vadásztársaságokra, mint civil szervezetekre az
új jogi szabályozás vonatkozik. Ennek megfelelően a szervezeti üléseiken hozott
döntéseket (alapszabály, szabályzatok, adatok módosítása) az új törvényi előírások
figyelembevételével kell megtenni.
- A civil szervezetek könyvvezetésére, beszámolási rendjére vonatkozó szabályok is
változtak, de továbbra is előírás, hogy az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú), ill. a
vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket, költségeket, ráfordításokat elkülönítetten
kell nyilvántartani. Fontos változás, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag
kettős könyvvitelt vezethet!
* 2011. évi CLXXXI. törvény szerint a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék
veszi nyilvántartásba a civil szervezeteket. A változásbejegyzésre is a
nyilvántartásba vétel szabályai az irányadók!
A beadványokat egy példányban – a törvényszék honlapján megtalálható – űrlapon kell
benyújtani.
- Az új szabályok szerint civil szervezet (egyesület) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja
megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. A
vadásztársaság tehát nem elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet.
Ennek annyiban van alapvető jelentősége, hogy amennyiben a szervezet éves összes
bevétele 60 %-át eléri, vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből
származó bevétele és ezt az adóhatóság megállapítja, úgy köteles mérlegelés nélkül a
civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezni a
törvényességi felügyeletet végző ügyészségnél. Nem minősül ugyanakkor gazdaságivállalkozási tevékenységnek az alapszabályban rögzített célszerinti tevékenységek
bevétele. Ezért lényeges, hogy az Alapszabályban a vadásztársaság célszerinti
tevékenységénél a TEAOR számok megjelölésével felsorolásra kerüljenek e
tevékenységek.
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- Az egyesület bevételeit a Civil tv. 19.§. (1). bek. a./ - g./ pontjai szerinti részletezésben
(tagdíj, gazdasági – vállalkozási tevékenység bevétele, adomány, egyéb bevétel, …, stb.),
költségeit, ráfordításait (kiadásait) pedig a 19.§.(2). bek. szerinti részletezésben (alapcél
szerinti tevékenységhez kapcsolódó költségek, gazdasági – vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódó költségek, a szervezet működési költségei, egyéb költség, …, stb.)
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
- Ugyancsak új szabály, hogy az egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább
egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot (az általa használt tájékoztatási
eszközökön keresztül, így különösen honlapján, hírlevelében, …, stb.). Az egyesület éves
költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000(XII.19.)
Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Az
egyesületnek az ésszerű gazdálkodás elve szerint kell eljárnia, éves költségvetését úgy
kell megterveznie, hogy kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.
- Az egyesület a jövőben köteles a jogosult testület (általában a taggyűlés) által
elfogadott beszámolóját, valamint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni (az Országos Bírósági Hivatalnál, /1363
Budapest, Pf. 24/1./) és közzétenni. (Amennyiben saját honlappal rendelkezik, úgy
kötelezettsége kiterjed a saját honlapon történő elhelyezésre is és biztosítania kell a
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második
üzleti évre vonatkozó közléséig.) A beszámoló adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni.
- Új szabály, hogy vállalkozási tevékenységet is folytató szervezet a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló
elkészítésével olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve alkalmazni, aki
okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel,vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
(illetve ezzel egyenértékű szakképesítéssel) és a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel rendelkezik; vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles
megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
megbízott tagja, alkalmazottja megfelel a fenti követelményeknek (342/2011(XII.29.)
Korm. rendelet 33.§.)
* 2012. január 1-jétől rendeletmódosítás értelmében korszerűsíteni kellett a
vadásztársaságok számviteli politikáját és pénzkezelési szabályzatát is.
A fentiekben ismertetett előírások többek között szükségessé tették az alapszabályok
módosítását is, melyre jónéhány fórumon felhívtuk a vadgazdálkodók figyelmét!

Végezetül a gazdálkodással kapcsolatosan három NAV állásfoglalást és jogszabály
értelmezést is tájékoztatásul meg kívánunk osztani:
** A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása a vadásztatásról és a vadhús
értékesítésről:
„Az 1996. évi LV. vadászati törvény 40. §-a szerint vadgazdálkodásnak minősül a
vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a
vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység. Ily módon a vadgazdálkodás
körébe tartozik a vadállomány szinten tartása, azaz a vadállomány mennyiségi
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szabályozásával kapcsolatos tevékenység, amely a vadgazdálkodási üzemtervben
meghatározott keretek között végrehajtott vadászatot jelenti (akár bérvadásztatás útján).
A vadhús a vadgazdálkodási tevékenység sajátos végeredménye, mivel a
vadgazdálkodásnak a része a vadállomány szabályozása, a vadvédelem, azaz a
vadállomány túlszaporodásának, ugyanakkor az adott vadfaj fennmaradását veszélyeztető
túlzott vadkilövéseknek a megakadályozása.
A vadásztársaságok - a Vtv. 16. § (1) bekezdése szerint - egyesületi formában működő,
elsődlegesen a fenti célok megvalósítására létrejött vadászatra jogosult szervezetek,
amelyek társasági adókötelezettségére a Tao. tv. egyesületekre vonatkozó szabályai az
irányadóak. Tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél szerinti
tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, azok
körében a vadászatot, vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését,
ezért ezek a tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből
következően - a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a
vadásztatás során a vadásztársaság által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti
tevékenység költségét, illetve a külső vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a
cél szerinti tevékenység bevételét képezi, továbbá az üzemtervben meghatározott
mennyiségű elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – értékesítéséből származó bevétel is a
vadásztársaság cél szerinti tevékenysége bevételének minősül a Tao. tv. 6. számú
melléklete „A" fejezetének 1. pontja alapján.”
** Bérvadásznak nyújtott vadászati szolgáltatás adókötelezettsége
„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.)
85. § (1) bekezdés m) pontja alapján adómentes az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos
szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít
.ma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében veszi igénybe,
vagy
.mb) olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy javára
történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az uszoda- és strandfürdőszolgáltatást, a sportesemény megtekintését, valamint a sportolást, testedzést szolgáló
ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását. Az Áfa-törvény 85. § (1) bekezdés m) pontja nem
tartalmaz hivatkozást statisztikai besorolási számra, ezért az adómentesség
alkalmazhatósága szempontjából a TEÁOR’08/TESZOR szerinti besorolásnak nincs
jelentősége. A vendégvadásznak illetve bérvadásznak nyújtott olyan vadászati
szolgáltatások, mint pl. az egyéni lesvadászat trófeás vadak elejtésére, egyéni lesvadászat
nem trófeás vadak elejtésére, csoportos vadászat nem trófeás vadak elejtésére, az Áfa tv.
alkalmazásában
nem
tekinthetőek
sportolással,
testedzéssel
összefüggő
szolgáltatásoknak, így azokra az Áfa-törvény 85. §. (1) bekezdés m) pontja nem
alkalmazható. Következésképpen ezeket a szolgáltatásokat az Áfa-törvény 82. § (1)
bekezdése alapján 27 %-os mértékű általános forgalmi adó terheli.
[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228732513 – NGM Jövedelem és
Forgalmi Adók Főosztály 5364/2011
** NAV állásfoglalása a kompetencia adójogi megítélésével kapcsolatosan.
„Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem minősül bevételnek a
magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási
tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott
szolgáltatás, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján,
a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében
nyújtja. Abban az esetben, ha az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytat – pl. a
vadászházat hasznosítja, terményt értékesít, traktorjával bérmunkát végez stb. * –, akkor
az egyesület tagjainak a tagdíjra, a hozzájárulásra, a felajánlásra tekintettel adott juttatás
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esetén az Szja tv. 7.§ (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, vagyis ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy a kompetencia (vadászrész) juttatása ilyen esetben adókötelessé
válik.
Vállalkozási tevékenység végzése esetén az adókötelezettség megállapítása kétféle
jogcímen történhet. Abban az esetben, ha a juttatás nyújtása olyan magánszemély részére
történik, akinek a vadásztársaságtól az adóévben nem származik más jövedelme, a
vadásztársaság a juttatást csekély értékű ajándéknak minősítheti, feltéve, hogy a juttatott
termék, szolgáltatás értéke alkalmanként nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát [az
Szja tv. 70. § (3) bekezdés a) pontjának utolsó fordulata szerint]. Csekély értékű ajándék
egy magánszemélynek évi három alkalommal adható. Ilyen esetben a kifizető a juttatás
szokásos piaci értékének 1,19-szerese után 16 százalék személyi jövedelemadó és 27
százalék egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles.
Amennyiben az említett rendelkezés bármely okból nem alkalmazható, a
magánszemélynek a juttatás szokásos piaci értéke szerint megállapított összeg
figyelembevételével az Szja tv. 28. §-a szerinti egyéb jövedelme keletkezik. A
vadásztársaságnak az adóelőleget meg kell állapítania és azt szerepeltetnie kell a 08-as
bevallásban.
Pénzmozgás hiányában a vadásztársaságnak igazolást kell adnia magánszemélynek a
kompetencia címén megszerzett juttatás szokásos piaci értékéről, valamint a
befizetendő adóelőleg összegéről annak érdekében, hogy a magánszemély eleget
tudjon tenni a negyedévet követő 12-éig az adóelőlegfizetési kötelezettségének és a
vadásztársaságnak pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást
kell fizetnie.”

* „Az egyéb tevékenységek, tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet
cél szerinti tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátását, azok körében a vadászatot, vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű
kilövését, ezért ezek a tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből
következően - a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a
vadásztatás során a vadásztársaság által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti
tevékenység költségét, illetve a külső vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a cél
szerinti tevékenység bevételét képezi, továbbá az üzemtervben meghatározott mennyiségű
elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – értékesítéséből származó bevétel is a vadásztársaság cél
szerinti tevékenysége bevételének minősül a Tao. tv. 6. számú melléklete „A" fejezetének
1. pontja alapján.”

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.
Újságunkat évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő
aktualitásokkal jelentettük meg, május, szeptember és december hónapokban. Lapunk
3800-as példányszámban jelenik meg.
Állandó rovataink: Vadászkamarai hírek, Vadkár és megelőzése, Vadászati etika-etikett,
Természet és környezetvédelem, Jogi információk, Kynológiai hírek, Eseménynaptár,
Programok, tanfolyamok ismertetése, valamint a megyében történtekről beszámolók.
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A Miskolci Naplóban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében jelenik meg, 2012-ben két
megjelenésről is számot adhatunk. Az első cikkben kamarai titkárunkról, megyei
fővadászról, Tóth Á. Dénesről jelent meg egy rövid portré, másodikként pedig a
vadászatról, vadgazdálkodásról, vadvédelemről szólt egy cikk.
Ezt követően az Észak-magyarország napilapban a
fegyvertörvény változásai is híradást kaptak.

már

korábban említett

Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de tájékoztató tevékenységeink között
mindenképpen meg kell említeni, hogy a tavalyi évtől kezdődően
www.borsodivadász.hu néven egy internetes információs portált hoztunk létre,
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 folyamatosan frissítsük az oldalt és legalább heti
rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes információkat.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban és az interneten továbbra is számos alkalommal jelent meg híradás rólunk.
Mindezekkel együtt azonban más mértékadó eseményről e tekintetben nem tudunk
számot adni, így kijelenthetjük, hogy tájékoztató tevékenységünk nem volt maradéktalan.
Ebben természetesen közrejátszik az is, hogy sajnálatos módon a média sokszor az
„átlagos” vadászati eseményekre nem tart igényt, az számukra nem hír értékű.


V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Közfeladataink ellátása mellett az elmúlt évben is igyekeztünk egy igen sokrétű vadászati
közéleti tevékenységet kialakítani. A különféle rendezvények megvalósításával
igyekeztünk a megye összes vadásza részére szakmai programot, különféle eseményt,
vagy éppen kikapcsolódást nyújtani.
* A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap.
2012-ben kiváló időjárás, változatos színpadi műsorok, rengeteg program és minden
eddiginél több látogató jellemezte a megyei rendezvényt, mely a X. Nemzetközi
Vadételfőző Verseny társrendezvényeként, három napon keresztül, SátoraljaújhelySzéphalomba csábította a vendégeket.
Első nap, június 15-én, pénteken, mintegy bemelegítésként, óránként a Kossuth Lajos
Művelődési Központ mozitermében a „Vad Magyarország” című természetfilm vetítése
várta az érdeklődőket.
Másnap, szombaton, a rendezvény főnapján, a hivatalos program délelőtt fél tízkor a
Dohánygyári Fúvószenekar hívogató zenéjével vette kezdetét. Ezt követően a Borsodi
Vadászkürtösök üdvözlő szignáljának kíséretében a térség vadgazdálkodói saroglyán
három őzbakot helyeztek terítékre, melyet a Hubertus Ökumenikus istentisztelet
keretében Gubala Róbert plébános és Halász Dániel református esperes szentelt meg.
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A mise után a vendégeket és az elnökségben helyet foglalókat, dr. Székely László, az
Országos Magyar Vadászkamara alelnöke, az Észak-magyarországi Vadászszövetség és
Kamara Területi Szervezetének elnöke köszöntötte. Üdvözlő köszöntőjében szólt a
természetvédelem és vadászat közös céljainak fontosságáról, valamint tolmácsolta Dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet
elnökének szavait, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott a vadásznapon részt venni.
Ezt követően a rendezvénynek helyt adó Sátoraljaújhely város polgármestere,
Szamosvölgyi Péter, majd Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője
üdvözölte a megjelenteket. A rendezvényt Dr. Bárándy Péter, az Országos Magyar
Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke nyitotta meg.
Ezt követően Tóth Á. Dénes megyei fővadász szólította színpadra a térség és a megye
legkiválóbb szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették
át kitüntetéseiket. Az elismerések átadása mellett idén először a megyei kamara által, - az
ifjúság vadásszá válásának ösztönzésére - alapított kitüntetés, a Kiváló Ifjú Nimród
Vándordíj is gazdára talált.
Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már hagyományosan a közelmúltban
vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított
avatására került sor.
A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók,
programok, miközben a kert alsó részéből áradó illatok jelezték, a - rendkívül nagyszámú,
több országból érkező, több mint 100 nevezett ételt felvonultató - vadételfőző verseny
résztvevői hamarosan készen állnak a megmérettetésre.
Sok érdeklődőt vonzott a vadászkutya-, a vadászíjász-, valamint állathang bemutató és
szarvasbőgés imitáció is, csakúgy, mint az ezeket követő látványos solymász műsor is.
Jól szórakozhattak egész nap a zenét és táncot kedvelők is, amelyről a Borsodi
vadászkürtösök, a KLMK Kamara Néptáncegyüttes, a KLMK Színjátszók, az ABBA
SISTERS és a BLACKRIDERS együttes tagjai gondoskodtak.
A színpadi programok mellett érdekes és látványos bemutatókkal szolgáltak a Colonia
Rostallo, Sátorelő Íjászklub és az Abaújvár Vitézei hagyományőrző csapatok is.
Az egésznapi programok mellett mindenképpen meg kell említeni azt a „Vadászok
utcája” elnevezéssel illetett újszerű kezdeményezést is, mely a látogatók nagy-nagy
érdeklődését és elismerését váltotta ki. Ez egy rendhagyó, szabadtéri vadászati és
trófeakiállítás is volt egyben, melyet ezévben valósítottak meg először a térség, illetve a
megye vadgazdálkodói a vadászkamara és vadászszövetség irányításával. A többszáz
agancs, mufloncsiga, agyar és vadbőr minden egyes vadgazdálkodó sátra mellett különkülön volt kiállítva, bizonyítva ezzel a térség kiváló adottságát, kiemelkedő természeti
kincseit, vadállományát.
A szabadtéri kiállítás mellett gombabemutató, vadászgörény simogató, magyar termékek
vására, kézműves kuckó és vadászvásárosok hada várta a rendezvényre kilátogatókat.
Igaz ugyan, hogy a vadásznap programjai a vadételfőző verseny eredményének
kihirdetésével hivatalosan befejeződtek, azonban a társaságok főzősátrai alatt a hangulat
tovább folytatódott, megalapozva a másnapi megmérettetésre az erőt és a jókedvet, hiszen
a programok vasárnap is folytatódtak.
A jelentkezőknek ezen a napon „vadmalac teljesítménytúrán” és favágó versenyen kellett
bizonyítaniuk a helytállásukat. Emellett a nem versenyzők tűzoltó bemutatót tekinthettek
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meg, valamint részt vehettek és bekapcsolódhattak a „jó ebédhez szól a nóta” színpadi
előadásban. A program a RetNewRock zenekar koncertjével ért véget.
Annyi bizonyos, hogy egy nagyon tartalmas vadásznapi rendezvényt tudhatunk
magunkénak, amely jónéhány ember önzetlen munkájának, támogatásának volt
köszönhető. Ezúton is köszönjük segítségüket. Remélhetőleg a megye területéről és
máshonnan idelátogatók is jól érezték magukat!
* A megyei vadásznapok mellett - részben vadászszövetségi és kamarai támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet
aktivitást sikerült kialakítani. Ez különösen a mai felgyorsult világunkban fontos, amikor
is egyre gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati
kultúránkat megvédjük. Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények,
melyek a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.
* A gömöri térség vadászai és vadgazdálkodói immár hatodik alkalommal rendezték
meg vadásznapjukat, mely idén is hagyományosan Putnokon, a Gömör-Expo keretében,
annak társrendezvényeként, három napon keresztül nyitva tartó vadászati kiállítással
egybekötve valósult meg.
Az áprilisi utolsó hétvége társadalmi eseményeinek értékét tovább növelte és gazdagította
az is, hogy ezen alkalommal került lebonyolításra a három éves múltra visszatekintő,
országos hírű, Vadász-Rendőr Találkozó, a VaReTal is. Ezen felül nagy fontosságú,
hogy más vadásznapoktól eltérően a putnoki rendezvény nem csupán a magyar vadászati
kultúra szolgálatát tűzte zászlajára, hanem a szlovák-magyar vadászati kapcsolatok
megerősítését is.
A rendezvény első napján, pénteken délelőtt nyitott a több száz agancsot, agyart és
szarvat számláló kiállítás, mely a térség vadászható fajainak bemutatásán túl erdei-mezei
életképet, valamint egzotikus trófeákat is felvonultatott. A bemutató mellett szintén
három napon keresztül festményeket, egyedi vadászbútorokat, könyveket is láthattak az
idelátogatók, valamint megtekinthették a népes díszmadár és hüllőkiállítást is.
Délután, hirdetve a vadász-rendőr találkozó miértjét és a szakmai-baráti együttműködést,
a Kazincbarcikai kapitányság és térségének vadgazdái – követve az Ózdiak példáját írták alá azt a megállapodást, mely a szakmai ismeretek bővítése, a személyes
kapcsolatok elmélyítése révén, célul tűzte ki az etikus vadászmagatartás kiszélesítését, az
egyre terjedő orvvadászat visszaszorítását.
Az együttműködési megállapodások aláírását követően szakmai konferencia került
összehívásra, ahol elsőként Bogacskó József megyei fegyverügyi főelőadó szólt a
közelmúltban változott fegyverjogszabályról. A tanácskozáson őt követte a
vadászíjászatról szóló előadásával Baló Attila a Magyar Vadászíjász Szövetség alelnöke,
majd Wallendums Péter vadászújságíró, aki a vadászati etikáról tartott igen tartalmas és
mindenki számára érdekes beszámolót.
Másnap, szombaton, a rendezvény főnapja a reggeli Hubertus-ökumenikus
istentisztelettel kezdődött, ahol Cseh István kanonok, és Dérer Zsolt református lelkész
hirdetett igét és köszöntötte a vendégeket. A szentmise előtt a térség vadgazdálkodói
fenyőágyon egy őzbakot helyeztek a terítékre, utalva ezzel is az őzbak vadászati idény
kezdetére.
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Ezt követően az ünnepélyes megnyitón Dr. Székely László elnök, üdvözlő köszöntőjében
szólt a természetvédelem és vadászat közös céljainak fontosságáról, valamint arról is,
hogy az orvvadászat elharapódzása miatt, annak visszaszorítása az egész társadalom
ügyévé vált. Hangsúlyozta emellett, hogy törvénytervezet készül a hivatásos vadászok
jogállásának, hatáskörének kiszélesítésére, valamint, hogy napirenden van az új
Vadászati törvény és a Nemzeti Vadgazdálkodási Program kimunkálása, amely
hosszútávra fogja a vadászat társadalmi helyét és jövőjét kijelölni.
Az ünnepi köszöntőt követően Ríz Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke, Tamás
Barnabás, Putnok város polgármestere és Jan Valentik, a Szlovák vadászkamara rozsnyói
térségének elnöke üdvözölte a vadászokat és a vadásznap résztvevőit, beszédükben
kiemelve az ilyen rendezvények fontosságát.
A megnyitó után Tóth Á. Dénes megyei fővadász hasonlóan a megyei rendezvényhez
szólította színpadra azokat a vadászokat, akiket tevékenységük elismeréseként
kitüntetéseket vehettek át.
Mindeközben a hagyományokhoz ragaszkodva a vadételfőző verseny résztvevői már
sürögtek-forogtak, hogy Mátyás Rudolf, Oscar díjas mesterszakács vezette zsűri az ő
főztjüket értékelhesse a legjobbnak.
Igaz, hogy az illatok és az embert próbáló hőség sokakat csábított a sátrak alá, ennek
ellenére mégis szép számú érdeklődő gyűlt össze a délutáni, színpadi programokra is,
mely minden generációnak nyújtó szórakozási lehetőségekkel volt átszőve.
Természetesen volt solymász, rendőr és munkakutya, valamint állathang imitáló, vadhívó
bemutató is. Emellett nagy sikert arattak a népi együttesek és a vadászkürtösök is. A
színpadi programok fénypontja Haumann Péter színművész volt, aki történeteit,
élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel.
Mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy a vadásznap, a számos programon és
lehetőségen túl egy másik fontos találkozónak is színteret adott. A fennállásának 20.
évfordulóját a közelmúltban ünneplő Vadászati Kulturális Egyesület képviselői ezen a
napon itt tartották találkozójukat, ahol regionális képviselők megválasztására is sor
került.
Dicséret illeti a szervezőket, hiszen mindannyiunk nevében elmondhatjuk, hogy kitettek
magukért, minden tiszteletet megérdemelt az impozáns kiállítás, a számtalan kulturális
program, valamint a vadászgasztronómia ízvilága és a színes vadásznapi forgatag.
* Ugyanezen hétvégén zajlott Fűzérradványban a Hegyköz-völgyi vadászünnep is. A
kastélyba, és annak gyönyörű parkjába az év minden napján érdemes ellátogatni, április
29-én azonban különösen sokan tették tiszteletüket, hogy részt vegyenek a negyedik
alkalommal megrendezett nemzetközi vadételfőző versenyen és vadásznapon.
A védnökök, dr. Székely László, a megyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke, dr.
Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők, Zay Adorján, az Északerdő
Zrt. vezérigazgatója és dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának
igazgatója egyaránt örömmel fogadta a felkérést.
A pompás helyszínen a szervezők a vendégek között köszönthették gróf Károlyi Lászlót
és Herceg Esterházy Antalt is. A szép számban érkező vadászokat és „civileket” ezen a
nyárias tavaszi napon vadászkürtök hangja fogadta. A terítékre hozott őzbakok mellett
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lobogó máglya fénye ünnepélyes, emelkedett hangulatot varázsolt a színpad környékére,
amelyet csak tovább fokozott a felcsendülő Vadászhimnusz is.
Az ünnepélyes megnyitót követően a kastély egyik hűs termében a zempléni muflon
helyzetéről, állományáról dr. Lenár György tartott szakmai előadást. Ezen felül persze
számtalan egyéb program is szórakoztatta a résztvevőket.
Bizonyosan állítható, hogy az érdeklődőket nem csupán a négynapos ünnep, a jó idő, a
kellemes környezet vagy a sokszínű eseményfüzér csalogatta ki a Károlyi-kastélyhoz,
hanem az a sajátos hangulat, amely csak ezeket a vadásznapokat jellemzi.
* XIII. Országos Vadételfőző Verseny és Fesztivál volt július 2-án a csodálatos
természeti környezetű Kácson. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először. Azóta a
kácsiak e rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a vadászok ünnepének is szánják. Az
evéssel, ivással, gasztronómiai bemutatókkal, versenyekkel gazdag rendezvényen a jó
hangulatot változatos kísérőprogramok garantálták.
* Július 28-án immáron 3. alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt. területén
található Koplalói lőtéren a családi lövésznap, amely a korábbi évekhez hasonlóan most
is amatőr sportvadászok, hivatásos vadászok és erdészek részére volt meghirdetve.
A regisztráció után gyakorlás majd egyéni és csapatversenyek zajlottak. Idén először a
lövészet főzőversennyel is kiegészült, mivel jónéhány társaság is képviseltette magát. Sőt,
elmondható, hogy „nemzetközivé” nőtte ki magát ez a kis rendezvény, mivel megtisztelte
a résztvevőket a rozsnyói erdészet területi igazgatója, valamint erdészeti és vadászati
munkatársai is.
A programok közt elmaradhatatlan volt a gyermekek számára a kézműves foglalkozások,
az íjászat, légpuska lövészet, valamint a virtuális vadászat, mely a felnőtteknek is
kellemes szórakozást nyújtott. A késő délutáni eredményhirdetés szoros eredményeket
hozott mind egyéni, mind csapatban is.
* Augusztus 20-án, immáron negyedik alkalommal, a hagyományt folytatva -, a Négy
Évszak Vt. és a Perkupai Egyetértés Vt. vadászai is vadásznapot tartottak. A közös
rendezvény helyszínéül ezúttal a Lászi-pusztai vadászház szolgált, ahol vadételfőzés,
különféle programok és trófeamustra is várta az érdeklődőket.
* A rendezők szándékának és kitartó munkájának köszönhetően, a tavalyi
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként zajlott,
augusztusának 25. napján, Bükkzsércen, a II. Országos Favágó Verseny és Regionális
Vadásznap.
A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének megnyitója után, Tállai András
belügyminisztériumi önkormányzatokért felelős államtitkár méltatta az erdőt, a fát és a
természetszerető embereket, ezt követően dr. Székely László, a B.-A.-Z. megyei
Vadászkamara és a Vadászszövetség elnöke emelte ki a rendezvény fontosságát.
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A favágó csapatverseny négy számban zajlott, ahol is a favágóknak nemcsak a
motorfűrész és a balta súlyával, hanem a 34 fokos hőmérsékletben, kellemesnek nem
nevezhető védőfelszerelések viselésével is meg kellett birkózniuk.
Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen nevezett 12
vadászatra jogosult és 5 nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 22 bográcsban és
szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból készült ételek.
A résztvevő jogosultak a település művelődési házában nagyszabású 425 darabos
trófeakiállítást alakítottak ki, a saját maguk által, a térségben zsákmányolt vadak
trófeáinak felsorakoztatásával. Ugyan e helyen külön kerültek bemutatásra, a „hazánkban
nem lőhető vadak” trófeái is. A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor
kavalkádja közül, mindenképpen kiemelendő az a szarvasbőgő bemutató, amitől zengett
Bükkzsérc és a Bükk hegység környező erdei.
* Szeptember 14-én és 15-én „VII. Arlói Vadásznap” elnevezésű rendezvény zajlott
Ózd térségében.
Az első napon, szeptember 14-én, pénteken 15.00 órakor találkoztak a környék vadászatra
jogosultjai a „Vadászat és Állatvédelem” témakörében megtartott konferencián.
A konferencián az érdeklődők előadást hallhattak a vadászat és állatvédelem
kapcsolatáról, a vadvédelem hatósági szempontjairól, a nemzeti park és a vadászatra
jogosultak összehangolt tevékenységének fontosságáról, a fegyvertartás és tárolás új
szabályairól, a vadászathoz kapcsolódó elkövethető bűncselekményekről, és a Cerberos
Állatvédő Szervezet és az Ózdi Rendőrkapitányság között fennálló együttműködés
bemutatásáról.
A második nap, a kikapcsolódásé, a szórakozásé volt. A rendezvénynek méltó helyszínt
ezúttal is az Arlói-tónál lévő csodálatos Suvadás-liget adott.
A rendezvényre kilátogató felnőttek és gyermekek a Hazatérő Hagyományőrző
Lovasíjász Egyesület tagjai előadását láthatták, aki pedig kedvet kapott, maga is
benevezhetett az íjászversenyre. Emellett légpuskás lövészetre is nyílt lehetőség.
A versenyek időtartama alatt a vadásznapra benevezett főzőcsapatok sem unatkoztak,
több mint 10 kondérban főtt a finomabbnál finomabb étel.
Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a trófeabírálati versenyt is, a nevezett
versenyzők gím-és őztrófeák bírálatában mérhették össze tudásukat.
* Július 20-27-ig került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható IV. Nyári
Ifjúsági Vadásztábor Telkibányán. Őzhívás, trófeabírálat, vadbiológiai ismeretek,
különböző élőhelyek bemutatása, hagyományápolással kapcsolatos tevékenység várta az
érdeklődő gyerekeket.
Az első napon az este már mindenkit a magaslesen, vadmegfigyelésen talált. Másnap a
Hernádmenti Vadász-Horgász Egyesület felajánlásában horgászattal telt el.
Következő napokban kétnapos túrára indult a gyereksereg, a Bélusvölgye
Vadásztársasághoz. A vadászházig egy akadálypálya teljesítésével jutottak el, ahol
többféle feladat várt rájuk. Az éjszakát eztán a szabad ég alatt töltötték. Napközben
magasles és kézműves ajándékok készítésében jeleskedhettek a gyerekek.
Egyik nap a Sárospataki Kossuth Vadásztársaságnál vendégeskedtek a gyerekek, ahol
kihelyezett trófeabírálat is zajlott. Kilátogattak a fácánnevelő telepre is, ahol
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betekinthettek a félvad rendszerű nevelés technológiájába, majd héjacsapdát és
rókacsapdát láthattak működés közben.
A táborozás végén összefoglalva a hét folyamán tanultakat Kadlicsek János és Godzsák
Tibor tartott előadást az őzbakról, megyénkre és azon belül a különböző régiókra
levetítve.
* Másik ifjúsági programként bekapcsolódtunk a miskolci Fazekas úti Általános Iskola
által szervezett gyermek kirándulásba is.
A négynapos táborozás alatt a gyerekek meglátogatták a boldogkőváraljai várat, részt
vettek egy kisvonatozáson, Vizsolyban nyomdászkodtak, valamint megtekintették a
környék látnivalóit, nevezetességeit.
Az általunk szervezett napon a gyerekek előadást hallhattak az erdőgazdálkodásról,
fakitermelésről, vadászati munkákról, a Zemplén vadállományáról. Ezt követően
következett egy aranybánya meglátogatása, ahol három csoportban, fejlámpával
felszerelkezve nézhette meg mindenki, hogy milyen nehéz munkájuk volt a régmúltban
az aranybányászoknak. A bánya után egy tanösvény majd egy külszíni ásványgyűjtés
következett.
A nap utolsó programjára került sor, a vadmegfigyelésre és szarvasbőgés hallgató túrára,
ahol minden gyerek nagyon jól érezte magát.
Úgy gondoljuk, hogy a kisiskolások számára sikerült felejthetetlenné tenni a
táborozásukat, valamint sikerült felkelteni érdeklődésüket a vadászat iránt is.
Kamarai szervezetünk fontos küldetésének tartja az ilyen és ehhez hasonló programokban
való részvételt, ezért a későbbiekben is szívesen kapcsolódunk az ilyen rendezvényekhez.
* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara az Észak-magyarországi
Vadászszövetséggel közösen október 4-5-én szakmai tanulmányutat szervezett a két
szervezet vezetőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak.
Október 4-én megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az Abádszalóki Hubertus
Vadásztársaság fácánnevelőjét. A Tiszaszőlősi szállás után másnap a delegációnk a
Nyírerdő ZRt. Gúthi Erdészeténél vendégeskedett, ahol Bartucz Péter igazgató
személyesen mutatta be a Gúthi erdészet - méltán sikeres - erdő és vadgazdálkodási
koncepcióját, gyakorlatát és eredményeit. Az előadás után vadmegfigyelés és barcogás
hallgatás volt a további program.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2012ben is a Népkerti Vigadó Étterem adott helyet. Elmondhatjuk, hogy igen szép számban
gyűltek össze a farsangi szezonban a vadászok, szimpatizánsok és baráti társaságok, hogy
elbúcsúztassák az elmúlt vadászati évet és eltöltsenek együtt egy kellemes estét.
A 160 résztvevő, mely a megye különböző területeiről érkezett, a megnyitót követően,
még a vacsora előtt a Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg.
A vacsora után került sor a főműsorra, amikor is Ihos Jószef, alias Kató néni humorista
szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű hangulatot és jókedvet az est
hátralévő részére.
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* A tavalyi évben hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió
településein élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző
versenyén is, ahol minden kategóriában szép eredményeket értek el versenyzőink.
* A rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk küldöttsége
Szlovákiában, Gömörhorka településen részt vett egy bírálattal egybekötött trófea
szemlén is. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során elejtett trófeás
vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is.
A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon –
részletesen ismertették a bemutatott trófeákat.
* Az Északerdő Zrt. október 19-én, a Társaság Hidegpataki Vadászháza környezetében
rendezte meg a 2012. évi szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak,
immár hagyományosnak mondható bemutatóját, a soron következő IV.
Trófeamustráját. A házigazda szerepét a Tállyai Erdészeti Igazgatóság látta el.
A Társaság vadászterületei közül az idei évben a Tállyai Erdészeti Igazgatóság és a
Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság által kezelt vadászterületek emelkedett ki, ahol a
terítékre került bikák érmes aránya 50, illetve 55 %-os volt. A tállyai vadászterületről
származik a Társaság legnagyobb trófeasúlyú (8, 48 kg) bika is. Mindkét vadászterületen
az elejtett bikák 15%-a az idős korosztályból került ki.
A verőfényes, késő őszi időben, kellemes és tanulságos szakmai programban volt része
minden érdeklődőnek.
* Bár főleg vadászszövetségi feladat, de az elmúlt évben is részt vettünk a szalonka
monitoring programban is. A program célja, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük
össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló
megbízható adatokat, információkat. A program során mind tavasszal, mind ősszel több
héten keresztül kellett a megfigyeléseket dokumentálni.
* Az idén 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését továbbra is
támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követék egymást a
rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a
vadászati kultúra értékeinek megőrzésében.
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S z e r v e z e t i

é l e t

Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is a jogszabályi előírások maradéktalan betartása
mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.
Fontos kitűzés, hogy a szervezeti élet érdemibb kommunikációval párosuljon. Ennek
megfelelően nyomatékkal hívjuk fel a bizottságaink figyelmét, hogy nagyobb aktivitással,
több témával legyenek kezdeményezőbbek, vállaljanak nagyobb részt a vezetőség
munkájában. Ezen felül már az év elején felhívjuk figyelmüket az üléseik megtartására és
munkatervük meghatározására.
A javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként működő szakbizottságok
munkáját és segítségét is igényeljük továbbra is.
A vezetőség munkaterve és feladatai között a hivatásos vadászok helyzetének,
képviseletének, valamint az ifjúság, a fiatalok helyzetbe hozásának még nagyobb
hangsúlyt kell kapnia. Szükség van minél több fiatal szakember közéletbe történő
bevonására, egyes feladatok átadása révén.
Erre azért is nagy szükség van, mert - mint, ahogy beszámolónk elején is utaltunk rá –
idén ősszel, október-november hónapokban kamarai választásokat, tisztújítást kell
tartanunk.
A választás első lépéseként mind a sportvadász osztály, mind a hivatásos vadász osztályt
vezető alelnök összehívja küldöttválasztás céljából a kamarai osztályok ülését.
Az itt megválasztott küldöttek egy következő ülésen, a tisztújítás során titkos szavazás
keretében választják meg a kamara új tisztségviselőit a következő négy éves időtartamra.
A választás pontos időpontjáról természetesen időben fogunk értesítést küldeni a megye
vadászainak, vadgazdálkodó szervezeteinek.


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.
Állami Vadászvizsgát idén először március végén, többnapos vizsga keretében tartunk.
A vizsgára minden eddiginél nagyobb számú vadászjelölt, több mint 100 fő jelentkezett,
ami annak köszönhető, hogy – hosszas egyeztetést követően - az év első felében változik
az Állami Vadászvizsga Szabályzat. Ez a jelenlegi rendszertől eltérően nagyobb
hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek képzésére, és a balesetvédelmi előírások fokozott
betartására. Előzetes információink szerint a vizsga mellett felkészítő tanfolyam
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elvégzése is kötelező lesz, ahol tanpályán, terepi vadgazdálkodási ismeretekből is fog
oktatás zajlani.
A központi tematikájú képzés nagy valószínűséggel emelt óraszámmal, ezáltal magasabb
költségekkel fog megvalósulni, ami magyarázata a mostani, ilyen mértékben történő
jelentkezésnek.
Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést
tartani.
Az első ilyen továbbképzés március 25-én már meg is valósult, amikor is a résztvevők
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatos tájékoztatót hallgathattak meg,
valamint képet kaphattak a 2012. évi tavaszi - őszi szalonkavonulás tapasztalatairól és
egy bemutatóval egybekötött csapdázásra alapozott ragadozógazdálkodásról.
Ez a továbbképzés szakmai konferenciaként is meghirdetésre került, így ennek
megfelelően minden megyei vadászt és vadgazdálkodót is invitáltunk a programra.
Második továbbképzésként a már hagyományos, és kedvelt „Hivatásos vadászok
zöldbetűs vadásznapja” rendezvény szolgálna a nyár derekán.
Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát az év során, természetesen az igények
függvényében, legalább két alkalommal kívánunk rendezni, sőt szükség esetén
kutyakiképzést, oktatást is megvalósítanánk.


É r d e k k é p v i s e l e t ,

é r d e k é r v é n y e s í t é s

Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk a tavalyi évben nagyon jól
sikerült eredmények továbbvitelében.
Továbbra is reméljük, hogy a különböző feltételek javulásának hatására a vadászati
törvénykezésben még további, a vadásztársadalom számára pozitív elmozdulás fog
történni.
Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy az elmúlt év végén benyújtott
jogszabálymódosító javaslataink megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a
vadászati törvény és végrehajtási rendelet esetében.
* Mint azt beszámolónk első részében is jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó
személyek tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A 2012. évi CXX. Törvény célja, hogy megteremtse az egységes szabályozást és
követelményrendszert mindazon személyek vonatkozásában, akik rendészeti feladatokat
is ellátnak. Ebbe a kategóriába a törvény alapján beletartoznak a hivatásos vadászok is!
A törvény a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört ad,
többek között az alábbi jogköröket is biztosítva:
- jogosulatlanul megszerzett dolgot visszatarthatja,
- igazoltatási jogkört gyakorolhat,
- érintett személyek csomagját átvizsgálhatja,
- járművet megállíthat, átvizsgálhat,
- meghatározott dolgokat ideiglenesen elvehet.
A fenti tevékenységek ellátásához a hivatásos vadász a jogszabályban rögzített módon
testi kényszert, vegyi eszközt (könnygázszóró palackot) is használhat, illetve új
rendelkezésként ún. „rendőrbotot” is viselhet.
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A törvény hatálybalépésével a hivatásos vadászok – mint rendészeti feladatokat ellátó
személyek - szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő ellátása átkerül a rendőrség (a
megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálata) hatáskörébe.
Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a
szakmai felügyeletet és ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja. (iskolai végzettség-,
munkaszerződés meglétének vizsgálata, nyilvántartás vezetése, esküokmány-, szolgálati
napló biztosítása, stb.)
A rendőrségi nyilvántartásba vétel új szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény
kiállításával történik, amit a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében is a
munkáltatónak kell kezdeményeznie! A törvény előírása alapján a szolgálati
igazolványok és jelvények cseréjének 2013. május 1-jéig meg kell valósulnia!
A rendészeti feladatokat ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővülnek,
hanem a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság
is erőteljesebbé válik, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az
orvvadászat visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a
jogszabály kötelező, vizsgához kötött képzést is előír, annak érdekében, hogy ezen
intézkedések során az eljárás jogszerű legyen, és az eljáró személyek ne lépjék túl a
lehetőségeik kereteit, mert annak számukra nézve szabálysértési, büntetőjogi
jogkövetkezménye lehet. Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató
vadászatra jogosultaknak - az előzetes információk alapján - 2014. január 1-jéig 40 órás
tanfolyamra is be kell iskoláznia!
Tudjuk, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülése mellett számos új adminisztrációs feladatot jelentenek, amelyek nem a Vadászkamara előírásai,
de a végrehajtásuk megkönnyítése érdekében szervezetünk felvette a kapcsolatot a
megyei Rendőr-Főkapitányság illetékeseivel, aminek köszönhetően egy részletes
tájékoztató anyagot adtunk ki minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult számára,
felhívva a figyelmet az abban foglaltak pontos betartására, még akkor is, ha az azokkal
való egyetértésünk nem maradéktalan!
* Örömmel tájékoztatjuk a küldötteket, hogy sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi
könnyítések után idén sem vezetnek be korlátozásokat. A vaddisznók KSP fertőzésre
irányuló monitoring vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám megyénk teljes területén
minimális szintre csökkent.
* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel,
hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások értékelésére, szükség szerinti
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

A 2013-as évben Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május,
szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára
elérhetővé tenni.
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Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen meg kell említeni, a mindenki
számára nyilvános, a tavalyi évtől nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet
a www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a Vadászkamara és
Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással
kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is megtalálhatóak.
Jelentős erőfeszítéseket teszünk a korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért
sikerek újraélesztésére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, amit a 2012es részben is említettünk, hogy a kereskedelmi médiák részéről, mindenféle
erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a vadászat, vadgazdálkodással
kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk , hogy továbbra is az aktuális információk
összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a
vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.


V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Fontos feladat, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, és a nem
vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket.
* Február 2-án új helyszínen, minden eddiginél nagyobb létszámmal tartottuk megyei
vadászbálunkat a Miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében. A megye különböző
területéről érkezett több mint 180 résztvevőt Dr. Székely László elnökünk köszöntötte.
Ezt követően került sor a vacsorára, majd a műsorra, ahol Erdei Sándor, alias Rokker
Zsolti, számtalan Tv és rádióműsor humoristája szórakoztatta a közönséget, megteremtve
ezzel a nagyszerű hangulatot az est további részére is. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli
menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.
* Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2013-es év során is.
A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a
szimpatizánsok, érdeklődők bevonása révén.
* A Gömör-Expo részeként, Putnokon a Vadászati és trófeakiállítást április 26-tól 28ig, hagyományosan, immáron hetedik alkalommal ezévben is megszervezzük.
A kiállítás mellett a térség vadgazdálkodói együttműködve a szlovák vadászbarátokkal a
szombati napon térségi vadásznapot is szerveznek.
* Következő héten, május 11-én a szintén hagyományos Fűzérradványi vadételfőző
verseny és térségi vadásznap várja az érdeklődőket.
* Június 22-én Sátoraljaújhely-Széphalomban Nemzetközi vadételfő verseny, július 13án pedig Galyatetőn az országos vadásznap csábítja a látogatókat.
* Ezen túlmenően idén is pályázatot hirdettünk 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!
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén a tervek szerint
két helyszínen is szeretnénk megvalósítani.
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Első helyszínül a Bódvavölgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére Edelényt
választottuk, ahol augusztus 3-án szeretnénk a rendezvényt megszervezni.
Második helyszín augusztus 31-e Bükkzsérc, ahol országos favágóversennyel együttesen
valósulna meg a vadásznap.
A tervek szerint mindkét helyszínen a vadásznap látogatói több napon keresztül a
tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is
megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár is
színesítené a programokat. A vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések
átadásán, és az új vadászok avatásán túl számos műsor, fellépő, bemutató,
vadászkürtösök, vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és természetesen jónéhány
főzőcsapat teszi majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára.
* Ezévben is támogatnánk a sport és hivatásos vadászok részére a Koplalói lőtér családi
lövésznapját is. Bízunk benne, hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer egy
bizonyos lövészmozgalom, illetve a megye más részén is kedvet kapnak hasonló
rendezvény megvalósítására.
* A lövészmozgalom kiterjesztésére terveink között szerepel egy külön tagozat
létrehozása is. Meggyőződésünk, hogy az egyes balesetek, a számos, de „napvilágot”
szerencsénkre nem látott sörétezés, az „akaratlanul” elsült fegyverek mind arra
vezethetőek vissza, hogy a kezdő/gyakorlatlan vadászok nem szereznek minimális
ismeretet sem a fegyver-használat következményeiről, sem a vadászati szituációkban
rejlő
veszélyekről.
Ezek
kiküszöbölésére,
valamint
egy
mozgalmasabb
sporttevékenységre adna lehetőséget egy ilyen jellegű szakmai tagozat, bizottság
létrehozása.
* A terveink között szerepel továbbá hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb
korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is. Ennek magvalósítása
érdekében ifjúsági tábort, iskolai képzést vagy akár a hivatásos vadászok napja melletti
gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének
kialakítását.
* Az elsoroltakon túl céljaink, terveink között szerepel még az év során egy megyei
vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása is, melynek témáját az idő és
aktualitás függvényében választanánk meg.
* A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is támogatni kívánjuk. Ez annál is inkább
fontos feladatunk, mivel idén megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepli a klub.
Ennek tiszteletére az év során ünnepélyes keretek között egy megemlékezést szeretnénk
tartani.
Ezen felül szeretnénk, ha nem csak Miskolcon, hanem a megye más területén is
kialakulna egy-egy ilyen kezdeményezés, melynek köszönhetően az érdeklődők több
helyszínen és rendszeresen találkozhatnának országos, neves szakemberekkel,
előadókkal.
A csatolt eseménynaptár – közel sem a teljesség igényével – a különféle programokra
kívánja felhívni a figyelmet.
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2013. évi eseménynaptár tervezet
Január:
- Vadászjegy érvényesítés
- Szalonka monitoring szervezése
Február:
- Vadászjegy érvényesítés
- Megyei vadászbál (Park hotel, febr. 2.)
- FEHOVA látogatás (febr. 14.)
Március:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam (március 4-24.)
- Szalonka monitoring program
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Szlovákiai trófeaszemle (március 17.)
- Vadgazdálkodói szakmai konferencia (márc. 25.)
- Állami vadászvizsga (március 27-28.)
Április:
- Bizottsági ülések
- Szalonka monitoring program
- Kamarai küldöttgyűlés, Szövetségi választmányi ülés
- Gömör Expo vadászati kiállítás (április 26-április 28.)
- Nemzetközi Gömöri Vadásznap, Putnok (április 27.)
Május:
- Fűzérradványi térségi vadásznap (május 11.)
- Vadász Hírmondó megjelenése
Június:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny (június 22.)
Július:
- Nyári ifjúsági vadásztábor
- Lövészprogramok
- Országos vadásznap, Galyatető (július 23.)
Augusztus:
- Megyei vadásznap, Edelény (augusztus 3.)
- Vadász Hírmondó megjelenése
- Hivatásos vadászok napja, versenye
- Térségi vadásznap, Bükkzsérc (augusztus 31.)
Szeptember:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
Október:
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
- Szalonka monitoring program
- Térségi vadásznap, Arló
- Kamarai osztályülések, küldöttválasztás
November:
- Kamarai tisztújító választás
- Szalonka monitoring program
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
December:
- Vadász Hírmondó megjelenése
- Vezetőségi, elnökségi ülés
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III. 2012. évi pénzügyi beszámoló
- szöveges ismertetés
- pénzügyi beszámoló 2012. terv-tény
- 2012. évi mérleg és
- eredménylevezetés

IV. 2013. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
- 2013. évi költségvetési terv
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III. Szöveges ismertetés az OMVK BAZ. megyei Területi
Szervezetének
2012. évi pénzügyi beszámolójához

2012. évi költségvetésünk és tényleges bevételeink, kiadásaink számszaki részét –
továbbra is a már korábbi években megszokott formában készítettük el, vagyis a Megyei
bevételek címszó alatt hozzuk azon saját jogon beszedett bevételeket, amelyek kamarai
szervezetünk úgynevezett tiszta, ittmaradó bevételei. A teljesség igénye nélkül ezek a
következők: a vadászjegyek kiváltásából származó bevétel 50 %-a, a kamarai tagdíj, a
vadászfelelősség biztosítás után a biztosítótól kapott költségtérítés, a vizsgadíj, az eljárási
díj, stb. Átfutó, kiegyenlítő – továbbutalandó - bevételek között találhatók meg azon
bevételeink, melyek csak egy rövid ideig vannak nálunk, hiszen a vadászjegyek 50 %-át
tárgyhót követő 5-ig át kell utalnunk a Vadgazdálkodási Bevételek elnevezésű számlára.
A vadászfelelősség biztosítást szintén fenti időpontig kell befizetnünk a Groupama
Garancia Biztosítónak. 2011. évtől új tételként jelennek meg a vadkísérőjegyek,
melyekből származó teljes bevételt tárgynegyedévet követő 5-ig kell eljuttatnunk a B-AZ. megyei Kormányhivatalnak. Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő – továbbutalt kiadások között jelenítettük meg, míg a szervezetünk működésével kapcsolatos
kiadásainkat a Megyei kiadások címszó alatt.

Bevételek
2012. évben realizált összes bevételünk (104 %) valamint megyei szintű bevételeink
(104 %) is meghaladták a tervezettet. Megyei bevételeink 1.368 eFt-tal emelkedtek az
előirányzotthoz képest.
A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 33 fővel meghaladta (165 eFt), ennek
következtében tagdíjbevételünk is – ugyan nem arányosan -, de 45 eFt-tal nagyobb
összegben realizálódott. A vadászvizsgára jelentkezők száma emelkedett, ami 775 eFt
többletbevételt jelentett szervezetünknek. A Vadászszövetség hozzájárulása 25 eFt-ban
valósult meg, mely összeggel a Vadászklub működését támogatta. Itt ugyan látszódik egy
75 eFt-os elmaradás, de a tényleges adat a valós elszámolást mutatja, hiszen a közös
rendezvények költségei az elnökségi-vezetőségi határozatoknak megfelelően 50-50 %ban kerültek fedezésre. A kétnapos tanulmányút résztvevői 555 eFt-tal járultak hozzá
bevételeinkhez, mely összeg a tervezéskor alacsonyabb összegben (400 eFt) került
figyelembevételre. A vadászok felé értékesíteni kívánt könyvek, kitűzők bevételénél
csupán 1 eFt-tal kevesebbet, míg az eljárási díj bevételénél 115 eFt-tal több realizálódott.
Vadászkutya vizsgáztatás 62 eFt-tal, a biztosító költségtérítése 11 eFt-tal, míg a
kamatbevétel 118 eFt-tal több forráshoz juttatta szervezetünket. Mindezek – a teljesség
igénye nélkül - járultak hozzá megyei bevételeink 1368 eFt-os emelkedéséhez. Átfutó
bevételeink 1.214 eFt-tal növekedtek, melynek legfőbb oka a vadkisérőjegyekből
származó többletbevétel. A jegyeket teljes évben először 2012-ben értékesítettük a
vadászatra jogosultak felé, igy a tervezés során nehéz volt megbecsülni annak várható
értékét.
Bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be.
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Kiadások
2012. évi kiadásaink megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük:

Megyei szintű kiadásaink a bevételek 4 %-os emelkedése mellett 99 %-os szinten
valósultak meg. Kiadásaink összességében 1,57 %-os emelkedést mutatnak, melynek oka
a bevételeknél már említett - átfutóként jelentkező -, közfeladatainkból adódó bevételeink
növekedésének kiadási vonzata.
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Anyagjellegű ráfordításainknál mutatkozik összességében egy 152 eFt-os
költségnövekedés, mely több tényező együttes hatására következett be. A
vadászvizsgázók megnövekedett létszáma miatt 433 eFt-tal több forrást igényelt a lőszer,
lőtérhasználat, míg 115 eFt-tal többet a számlát adó vadászvizsgáztatók költsége. 2013.
évben a vadászok több mint 50 %-ánál cserére szorulnak a vadászjegyek, e
nyomtatványnak a költségét még december hónapban átutaltuk a központ részére, mely
252 eFt többletkiadást jelentett. A Vadász Hírmondó és postázása 79 eFt-tal, a szállítási
költség 34 eFt-tal, a Vadászklub működtetése 27 eFt-tal haladta meg a tervezettet. A
megyei és a térségi vadásznapokat összességében 900 eFt-os költséggel terveztük,
melyek ténylegesen 917 eFt-ban valósultak meg. A kétnapos szakmai tanulmányút
előirányzott költsége szintén 900 eFt volt, ráfordításai 1.018 eFt-ot tettek ki, mely
többletet teljes egészében fedeztek a résztvevők befizetései. Előzőek mellett egyes
soroknál megtakaritás jelentkezett, melyek a teljesség igénye nélkül a következők:
nyomtatvány, irodaszer (35 eFt), posta, telefon (22 eFt), központnak fizetendő tagdíj (42
eFt), bankköltség (13 eFt), alkalmazottak saját gépjármű használata (166 eFt), kiküldetés
(47 eFt), szakmai fórumok (73 eFt), ifjusági tábor (93 eFt), hivatásos vadászok
rendezvényei (121 eFt), egyéb rendezvények (70 eFt), kommunikációs költségek (40
eFt), továbbképzés (46 eFt).
Az alkalmazottaknak adott SZÉP kártyával kapcsolatban nem merült fel kezelési költség
(40 eFt), nemzetközi kapcsolatok (50 eFt), kynológia (50 eFt) területén nem volt
ráfordítás, így ezek tervezett költsége is megtakarításként mutatkozik. Elkészült
szervezetünk honlapja, melynek fenntartása, üzemeltetés 19 eFt-tal kevesebb összegben
valósult meg.
A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakultak. Csekély
értékű ajándék (25 eFt), kamarai aranyérem az idén nem került átadásra (154 eFt). A
vadászvizsgáztatásból adódóan 206 eFt-os túllépés jelentkezett az egyéb bérjellegű
kifizetéseknél. A szociális hozzájárulási adó némi megtakaritással a tervezettnek
megfelelően alakult, meg kell azonban említenünk, hogy a december havi kifizetéseket
terhelő adókat, járulékokat szervezetünk még a tárgyévben átutalta az adóhatóság részére,
így ebből adódó kötelezettség nem terheli a 2013-as évet. A bér- és bérjellegű kifizetések
a vezetőség és a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően kerültek kifizetésre.
Egyéb ráfordítások soron a tervezett 15 eFt-tal szemben 3 eFt kiadásunk keletkezett.
Tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt-ot terveztünk, mely 204 eFt-ban valósult meg. Az
év során 33,5 eFt értékben kerültek beszerzésre kisértékű immateriális javak
(pénztárkezelő program, vírusvédelem), 29 eFt értékben egy bankjegyvizsgáló, sztereo
hangszóró (22 eFt), 1 db asztali nyomtató (36 eFt), 1 db Nokia mobiltelefon (38 eFt), 1
db irodaszék (17 eFt) és 28 eFt értékben egyéb kisértékű tárgyi eszközök.
Szervezetünk a működéshez tartalékolt előirányzatot (300 eFt) nem használta fel, de az új
vadászvizsga várható kiadásaira tervezett keretből 180 eFt-ot felhasznált, melyből a
következő eszközök kerültek megvásárlásra: kisgolyós lőfegyver (107 eFt), céltávcső (29
eFt), fegyverszekrény (44 eFt).
Meglévő eszközeink értékcsökkenési leírása a tervezett 242 eFt-tal szemben 243 eFt-ban
valósult meg.
2012. évi gazdálkodásunk főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.
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Úgy ítéljük meg, hogy kamarai szervezetünk 2012. évi gazdálkodása
várakozáson felül teljesült. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és vezetőség által
meghatározott feladatainkat, az elvárt bevételeket teljesítettük, bevételeink
fedezték a kiadásainkat, növeltük a tárgyi eszközök állományát. Mindamellett
egy tartalmas és eseménydús évet tudhatunk magunk mögött úgy, hogy záró
pénzkészletünket a várakozáson felül, a tervhez képest 1.664 eFt-tal növelni is
tudtuk.
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2012. évi pénzügyi beszámolója

Összesítő

eFt-ban

Terv 2012

Tény 2012

Nyitó pénzkészlet

7565

7565

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

18505
10521
2355
787
2571
34739

18670
10566
3307
798
2766
36107

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

23357
58096

24571
60678

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

18835
15363
15
200
700
242
35355

18987
15361
3
204
180
243
34978

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

23165
58520

24460
59438

Záró pénzkészlet

7141

8805
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2012. évi pénzügyi beszámolója
(részletes) eFt

Terv 2012

Tény 2012

7565

7565

18505
2200
50
0
105
10521
787
105
100
0
1178
20
400
10
758
34739

18670
2975
112
0
220
10566
798
116
25
0
1171
19
555
4
876
36107

Levont-befizetett adók kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen

242
18505
4110
500
0
23357

243
18670
4205
1453
0
24571

Bevételek mindösszesen összesen

58096

60678

1000
350
420
60
0
80
100
700
100
1950
1436
3120
0
3205
160
40

1433
315
413
61
0
332
100
678
134
2029
1436
3120
0
3163
147
0

Nyitó pénzkészlet

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek 50 %-os bevétele
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is)
Továbbszámlázás, elnöki kts. tér. (telefon OMVK és más)

Vadászszövetség hozzájárulásai (Vadászklub)
Hirlevél/Vadásznap támogatás bevétele
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen
b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek
Écs miatti kiegyenlitő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba
Vadászfelelősségbizt. Group-Garancia Biztositónak (kf-i is)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg.

Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev
Szaklapok, szakkönyvek
Vadhúsvizsgáló tanf kts-ei: tankönyv, vizsg., előadói díj
Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány,naptár)

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás

Posta, telefon, mobilinternet
Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hirmondó, kártyanaptár és postázás

Évkönyvek (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)
Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés)
Könyvelőprogram bérleti díja
OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Étkezési utalványok/SZÉP kártya kezelési költsége

39
850
600
130
300
50
300
1019
600
300
100
100
100
50
100
500
400
100
0
0
40
10
15
350
100
18835

684
553
57
207
0
179
1019
516
401
30
60
54
0
127
463
555
100
0
0
32
28
15
465
81
18987

7716
643
2100
200
950
3085
432
25
25
157
30
15363

7716
643
2100
46
1156
3066
432
23
0
154
25
15361

Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités
Egyéb ráfordítások összesen

15
15

3
3

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.

200

204

Költségvetési tartalék működéshez
Költségvetési tartalék új vadászvizsga várható kiadásaihoz
Költségvetési tartalék összesen

300
400
700

0
180
180

242
35355

243
34978

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata, távolsági buszbérlet,kiküldetés

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

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia
Ifjusági programok (tábor, kirándulás)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok tovképz, osztályülések, lőverseny
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi, országos Vadásznapok, kiállít, Zléni lőverseny támogatása

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

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, jogi konf. Kiadvány
Oktatás, továbbképzés (gazd. vez.továbbképzése)
Nemzetközi kapcsolatok
Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr, fehova belépő)

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút)
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút önrész
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkavéd.)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán,birók saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Vadászvizsgáztatás dija szla alapján
Honlap készítés, fenntartás, domain
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Alkalmazottak munkabére
Jutalom
Tiszteletdij
Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek
Egyéb bérjellegű kifizetések

Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció
Személyi jellegű ráfordítások összesen

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

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba
Vadászfelelősségbizt. Group-Garancia Biztositónak
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen

18505
4110
500
50
23165

18670
4337
1453
0
24460

Kiadások mindösszesen

58520

59438

Záró pénzkészlet

7141

8805
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Adószám: 18427273-1-05

OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete
3526 Miskolc Tass út 18.

Beszámoló
az egyszeres könyvvitelt vezető köztestület részére

Beszámolási időszak:

2012. január 01. – 2012. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Miskolc, 2013. március 13.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.
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OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete
Adószám: 18427273-1-05

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető köztestületek részére
Beszámolási időszak: 2012. január 01. – 2012. december 31.
1000 HUF

Előző év
2011

01.

A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)

06.

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.

III. Értékpapírok

09.

Előző év(ek)
helyesbítése

Tárgyév
2012

379

243

379

243

7773
208

9002
197

IV. Pénzeszközök

7565

8805

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)

8152

9245

11.

C. Saját tőke (12-16. sorok)

8019

9245

12.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

13.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

8065

8010

14.

III. Lekötött tartalék

15.

IV.
Tárgyévi
tevékenységből)

-46

1235

-127

-33

260

33

260

33

8152

9245

eredmény

alaptevékenységből

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20+21. sor)

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

Miskolc, 2013. március 13.

(közhasznú

A gazdálkodó képviselője
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OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete
Adószám: 18427273-1-05

Eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető köztestületek részére*
Beszámolási időszak: 2012. január 01. – 2012. december 31.
1000 HUF

Előző év
2011

A.

Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek

Korábbi
év(ek)
módosítása

Tárgyév
2012

33986
33986

36107
36107

10491
116
23379

10566
25
25516

34447
31333
1963
736
415
2238
-2699
-46
0
-46
0
-46

35256
33141
1210
521
384
2582
-1731
1235
0
1235
0
1235

ebből:
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- egyéb bevételek
II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B.

Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)

III.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

IV.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

V.

Ráfordítást jelentő elszámolások

VI.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

C.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)

D.

Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]

E.

Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)

F.

Fizetendő társasági adó

G.

Adózott eredmény (E-F)

H.

Jóváhagyott osztalék

I.

Tárgyévi eredmény (G-H)

* A szervezet vállalkozási tevékenységet nem végzett
Tájékoztató adatok

Megnevezés
Előző év
A.

Központi költségvetési támogatás

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

D.

Normatív támogatás

Korábbi
év(ek)
módosítása

Tárgyév
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E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
kiutalt összeg

F.

Közszolgáltatási bevétel

G.

Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú
tevékenység bevétele

H.

Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú
tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I.

Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi
jellegű ráfordítás (kiadás)
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

14834
2681

14548
2653

Miskolc, 2013. március 13.

A gazdálkodó képviselője
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IV. Szöveges ismertetés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének
2013. évi költségvetési tervéhez
Tervezett 2013. évi bevételeinket összességében 5411 eFt-tal a 2012. évi tényadat felett
irányoztuk elő.
Ez nagyrészt abból ered, hogy a vadászok által fizetett kamarai tagdíj összege
megemelkedett (4374 eFt), kisebb részben pedig annak köszönhető, hogy a biztosító által
visszafizetett költségtérités összege is emelkedik a kétféle felelősségbiztosítás miatt (52
eFt). Tényként mondhatjuk el, hogy a vadászbált is jóval többen tisztelték meg
jelenlétükkel, ami szintén növelte bevételeinket (328 eFt).
2011. december 1-jétől jogszabályváltozás eredményeképpen a vadkísérőjegyeket és az
apróvad gyűjtőigazolásokat is kamarai szervezetünk bocsájtja a vadászatra jogosultak
rendelkezésére, így annak bevételi oldala is jelentősen befolyásolja költségvetésünket.
Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy a teljes összeget át kell
utalnunk a Kormányhivatal felé, ezért ezt csak átfutó, kiegyenlítő bevételként-kiadásként
(1.500 eFt) szerepeltettük.
A tagdíj mellett a legmeghatározóbb bevétel (18.675 eFt) a vadászjegyek kiváltásából
származik, melynél nagymértékű eltérés nem várható. Vadászvizsgát (3.000 eFt) az év
során folyamatosan tartunk és számolunk a vadászkutya vizsgáztatással (100 eFt) is.
Ezévben is tervezünk egy szakmai tanulmányutat, a résztvevők hozzájárulását 500 eFt-os
összegben vettük figyelembe. Kamatbevételünket (800 eFt) némileg a 2012. évi szint
alatt irányoztuk elő, hiszen közismert, hogy a banki betéti kamatok csökkenő tendenciát
mutatnak. Ennek ellenére szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások
fedezetének figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben tartjuk. Bízunk
benne, hogy sikerül a tervezett összeget realizálnunk a mai, elenyésző mértékű betéti
kamatok mértéke mellett.
2013. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérelt bennünket, hogy
közfeladatainkat továbbra is megfelelő színvonalon kell ellátnunk, kiadványainkat,
programjainkat is az eddig megszokott szinten kívánjuk 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 - 2100 eFt-os összeggel
vettünk számításba. Az éven is tervezzük szakmai fórum (130 eFt), hivatásos vadász
továbbképzés, hivatásos vadászok napja, osztályülések (300 eFt), megyei Vadásznapok
(1000 eFt) megrendezését. 150 eFt-tal vettük számításba az egyéb rendezvények
költségeit, hiszen az éven kamarai szervezetünknél választások lesznek, így számolnunk
kell ezek költségeivel is. Költségvetésünkben ezévben is különítünk el pénzeszközt az
ifjúságra (300 eFt), a vadászkutyás programokra (50 eFt), a kürtös mozgalomra (100 eFt)
és finanszírozni kívánjuk a sportlövészetet is (200 eFt). Megemelt összeggel kívánjuk
támogatni a Vadászklub (150 eFt) működését, valamint a térségi vadásznapokat (500
eFt). Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 30 eFt-ban
irányozzuk elő. A szállítási költséget 150 eFt, az alkalmazottak saját
gépjárműhasználatának várható költségeit 850 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek
utazási költségeit 700 eFt-ban irányoztuk elő. Honlapunk fenntartását 50 eFt,
kommunikációs költségeinket 100 eFt-ban tervezzük. Az infrastruktúra bérleti díját és az
ehhez kapcsolódó üzemeltetési költséget megemelt összegben (3.500 eFt) vettük
számitásba. Szervezetünk azév január 01-től áttért a kettős könyvviteli rendszerre, az
ehhez szükséges program bérleti díját 70 eFt-ban határozzuk meg. Tapasztalatcsere címén
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ezévben is szakmai tanulmányutat tervezünk, melynek költsége – a hozzájárulásokon
felül – várhatóan 500 eFt-ot tesz majd ki. A vadászvizsgáztatók személyében változás
történt, így a vadászvizsgáztatás dija számla alapján megnevezésű sor előirányzatát
csökkentettük, mert az új vizsgáztató díját az egyéb bérjellegű kifizetések sorban
szerepeltetjük.
Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél (386 eFt) 5
%-os bérfejlesztéssel számoltunk. Emellett az alkalmazottak részére 1 havi bérnek
megfelelő jutalom került tervezésre. A tiszteletdíj összegének tervezésénél az OMVK
Központ tisztségviselői részére kifizetésre kerülő tiszteletdíj 50 %-ával kalkuláltunk.
Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes
adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta,
személyenként 12 eFt-os étkezésre felhasználható béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)
biztosítását tervezzük. Ennek várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a
költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként
jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.425 eFt-ban vettük számitásba. A tavalyi évben
kamarai aranyérem nem került átadásra, ezévben ezzel és Hubertus Kereszt (250 eFt)
adományozásával is számolunk.
A 2013-as évben 700 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet további, szükséges
eszközbeszerzéseit.
Szervezetünk működéséhez kapcsolódóan 300 eFt-os költségvetési tartalékot,
irányoztunk elő, mely lehetőséget teremt a vezetőségnek az esetleges, váratlan kiadások
részbeni vagy teljes fedezetére. A korábbi évben már említett vadászvizsgáztatási
rendszer várható változásai miatti (esetleges eszközbeszerzések, bérleti díj, stb.)
kiadásokra 250 eFt-os tartalék előirányzattal számoltunk.
Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony gazdálkodásunk
megvalósulása esetén a 2013-es évet 10.011 eFt-os pénzkészlettel tudjuk zárni.
Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink valóra
váltása esetén záró pénzkészletünket egy jelentős összeggel (1.206 eFt) megnövelve,
realizáljuk majd, mely egy biztonságos szintet jelent gazdálkodásunk tekintetében.
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2013. évi költségvetési terve

Összesítő

eFt
Terv 2013
Nyitó pénzkészlet

8805

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

18675
14940
3250
850
2999
40714

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

25375
66089

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

21345
16848
15
700
550
350
39808

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

25075
64883

Záró pénzkészlet

10011
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2013. évi költségvetési terve
(részletes) eFt

Terv 2013
Nyitó pénzkészlet

8805

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek 50 %-os bevétele
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is)
Továbbszámlázás, elnöki kts. tér. (telefon OMVK és más)

Vadászszövetség hozzájárulásai (Vadászklub)
Hirlevél/Vadásznap támogatás bevétele
Vadászbál bevétele
Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen
b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek
Écs miatti kiegyenlitő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba

18675
3000
100
0
150
14940
850
120
50
0
1499
20
500
10
800
40714

Levont-befizetett adók kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen

350
18675
4850
1500
0
25375

Bevételek mindösszesen összesen

66089

Vadászfelelősségbizt. Group-Garancia Biztositónak (kf-i is)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg.

Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev
Szaklapok, szakkönyvek
Vadhúsvizsgáló tanf kts-ei: tankönyv, vizsg., előadói díj
Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány,naptár)

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás

Posta, telefon, mobilinternet
Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hirmondó, kártyanaptár és postázás

Évkönyvek (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)
Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés)
Könyvelőprogram bérleti díja
OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)

1600
350
450
60
0
100
100
700
150
2100
1495
3500
70
3200
160
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Étkezési utalványok/SZÉP kártya kezelési költsége
Alkalmazottak saját gépjárműhasználata, távolsági buszbérlet,kiküldetés

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

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia
Ifjusági programok (tábor, kirándulás)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok tovképz, osztályülések, lőverseny
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi, országos Vadásznapok, kiállít, Zléni lőverseny támogatása

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

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, jogi konf. Kiadvány
Oktatás, továbbképzés (gazd. vez.továbbképzése)
Nemzetközi kapcsolatok
Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr, fehova belépő)

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút)
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút önrész
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkavéd.)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán,birók saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Vadászvizsgáztatás dija szla alapján
Honlap készítés, fenntartás, domain
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Alkalmazottak munkabére
Jutalom
Tiszteletdij
Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek
Egyéb bérjellegű kifizetések

Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció
Személyi jellegű ráfordítások összesen

40
850
700
130
300
50
300
1205
1000
500
150
100
60
50
150
500
500
100
150
30
50
30
15
300
50
21345
8102
675
2100
200
1630
3425
432
25
25
184
50
16848

Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités
Egyéb ráfordítások összesen

15
15

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.

700

Költségvetési tartalék működéshez
Költségvetési tartalék új vadászvizsga várható kiadásaihoz
Költségvetési tartalék összesen

300
250
550

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

350
39808

50

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba
Vadászfelelősségbizt. Group-Garancia Biztositónak
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen

18675
4850
1500
50
25075

Kiadások mindösszesen

64883

Záró pénzkészlet

10011

