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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Idén ősszel Megyei Területi Szervezetünk életében lezárul egy négy éves ciklus, amikor
is a választott szerveknek, apparátusunknak számot kell adnia az elmúlt években végzett
tevékenységéről, munkájának eredményeiről, hiányosságairól.
Ezen felül egy ilyen ciklus végén mindenképpen szükséges számvetést is tenni, hogy
áttekintsük, mire is jutottunk, illetve, hogy alapot adjunk a következő időszak
feladatainak meghatározásához.
A 2009-es év végén kezdődő jelen ciklus fő irányát – ráépítve a megelőző négy évre
meghirdetett „folyamatosság és megújulás” eredményeire – a megyei Küldöttgyűlés a
„cselekvő aktivitás” programjaként határozta meg. Ennek keretében célul tűztük ki a
hatékony érdekérvényesítés (országos és helyi), a sokszínű vadászati közéleti aktivitás, a
tudatos szakmaiság (képzés, továbbképzés), a távlatos ifjúsági programok, az
emberközeli közösségi élet, hagyományőrzés, hatásos nyilvánosság megvalósítását,
mindezeket természetesen a Vadászkamara és a Vadászszövetség közötti cselekvő
egységben.
Az elmúlt négyéves időszak alatt mindezek figyelembe vételével számos új, dinamikus
elemet igyekezett a területi szervezet vezetése beépíteni a kamara munkájába. Úgy
véltük, hogy a vadászati közélet és kultúra, vadgazdálkodásunk szakmaisága,
érdekvédelmi tevékenységünk, és maga a Vadászkamara is annyit ér, amennyi és amilyen
tartalommal megtöltjük! A társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk azon múlik,
hogy milyen tenni akarással és szakmai tisztelettel képviseljük érdekeinket.
Ennek jegyében, a ciklust záró beszámolónkban, az alábbiakban próbálunk számot adni a
különféle feladatok megismertetésével - a nagy időintervallum miatt természetesen a
teljesség igénye nélkül - a fontosabb események, történések kiemelésével és a tendenciák
bemutatásával.
Szeretnénk, hogy így egységesen a négy év munkáját látva minél szemléletesebb képet
adjunk azokról az erőfeszítésekről, eredményekről, és természetesen problémákról,
amelyek a választott szervezetek és tisztségviselők munkáját jellemezték, meghatározták
az elmúlt időszakban.
Persze, a küldöttgyűlés tagjai meghatározó részesei voltak ennek a tevékenységnek
döntéseikkel és konkrét munkájukkal, de talán így összefoglalva a ciklus történéseit, egy
jobb áttekintést adhatunk a múltról és jelenről az elkövetkező időszak feladatainak
kijelöléshez.
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Közfeladatok
A Kamara köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami
feladatokat lát el, átengedett állami bevételekből. A közfeladatok ellátásának
hiánytalansága a kamarai szervezet egyik fő elvárása.
A kamara egyrészről egy önkormányzattal rendelkező demokratikus testület, másrészről
egy törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező szervezet, amely a
Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt áll.
Mindettől függetlenül a társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk is azon múlik,
hogy milyen tenni akarással és úgymond szakmai tisztelettel képviseljük érdekeinket és
végezzük feladatainkat.
A kamara közfeladatként elsősorban
- a vadászjegyek kiadását és érvényesítését,
- tagnyilvántartás vezetését,
- a vadász baleset- és felelősségbiztosítás megkötését végzi,
- szervezi az állami vadászvizsgát,
- a vadászkutya alkalmassági vizsgát és
- vadhúsvizsgáló képzést,
- képviseli a hivatásos vadászok érdekeit,
- szervezi a kötelező továbbképzéseket.
A Tas utcai székház mindehhez biztos hátteret és otthont nyújt. A jónéhány évvel ezelőtti
felújításból adódó meggyorsult ügyfélkiszolgálásnak és megújult számítógépes
nyilvántartásunknak, programjainknak köszönhetően zökkenőmentesen és várakozás
nélkül zajlik a vadászjegyek érvényesítése.
Az iroda udvara gondozott, belső helyiségei kulturáltak, tiszták. A vadászok ebbe a
környezetbe szívesen térnek be eszmét cserélni, tanácsot, segítséget kérni.
Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. Tagjaink
nagyon kedvezően, évekre visszamenőleg 1000 Ft-ért (2013-tól kétféle biztosítás /1000 és
2000 Ft/ közül is lehet választani) köthetik meg az éves vadászfelelősség-, és
balesetbiztosításukat az OTP Garancia Biztosítóval.
2010-ben 3630, 2011-ben 3690, 2012-ben 3730 2013-ban pedig jelen pillanatig 3757 fő
váltott, illetve érvényesített vadászjegyet. A vadászjegyváltást követően a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a névsort rendszeresen továbbítottuk a Vadászati Hatóság felé.
Ezen túlmenően már lassan tíz éve a megyénkbe érkező külföldi vadászok számára is
tudunk balesetbiztosítást kötni, segítve ezzel a vadászatra jogosultak vadászatikereskedelmi tevékenységét. Ebben a ciklusban 1389 fő külföldi vadász kötött nálunk
biztosítást.
A négy év során 20 alkalommal szerveztünk Állami Vadászvizsgát, melyeken 780 fő
jelentkezőből 378 fő tett eredményes vizsgát. Vizsgabizottságunk szigorú és
következetes, azonban úgy véljük, erre szükség van, hiszen egy vadászvizsga
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bizonyítványt szerzett személy, akár már másnap kiválthatja vadászjegyét, mellyel teljes
jogú tagjává válik a vadásztársadalomnak.
Sajnálatos tény, hogy a fegyverekről és lőszerekről szóló Korm. rendelet és a Vadászati
Törvény rendelkezései mindezidáig nem voltak összhangban egymással, így a
fegyverismereti vizsgát a jelentkezőknek külön, a rendőrség szervezésében kellett
letenniük. Ezen joghézag orvoslására több esetben fordultunk módosító indítvánnyal az
illetékes szervekhez, aminek köszönhetően örömmel jelenthetjük, hogy a legújabb Vtv.
módosítás hatására 2014. januárjától újra együtt, egy időben tehetik le a jelentkezők a
vadász- és fegyvervizsgát.
- 2011. óta - 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, átjelentés.
Vadászkutya alkalmassági vizsgát a ciklus során több alkalommal rendeztünk, ahol 49
vadászeb tett sikeres VAV vizsgát.
Emellett két alkalommal a Drótszőrű Magyar Vizsla Klubbal közösen gyakorló napot és
felkészülést is megszerveztünk az érdeklődők részére.
- Vadhúsvizsgálók részére a továbbképzést a ciklus alatt a jogszabályi előírásoknak
megfelelően megtartottuk. Ennek során bemutatásra kerültek az elejtett vad vizsgálatára
és kezelésére vonatkozó legfontosabb ismeretek, valamint a vonatkozó jogszabályi
változások. A képzésen több mint 240 fő vett részt.
A továbbképzés mellett az évek alatt többször igény merült fel új képzés és vizsga
lebonyolítására is, amit azonban többszöri egyeztetés, kérés ellenére sem sikerült a
megyei Állategészségügyi Hatóságunknál megszervezni.
Felvettük ezért a kapcsolatot más megyékkel, aminek köszönhetően 2010-ben Szabolcs
megyében 27 fő, az elmúlt évben pedig Nógrád megyében 18 fő képzését és
vizsgáztatását sikerült megvalósítani.

Továbbképzések, szakmai feladatok
A kamara hivatásának tekintjük mind a hivatásos, mind a sport vadászok szakmai
továbbképzését.
- Szakmai konferenciaként, illetőleg a hivatásos vadászaink kötelező képzésére, az
évek során rendszeresen tartottuk a továbbképzéseket, szimpóziumokat az alábbi
témákban:
- őzgazdálkodás időszerű kérdései
- vadhívás tudnivalói, tapasztalatai
- ragadozógazdálkodás
- fegyvertartással kapcsolatos aktualitások
- vadászati etika-etikett
- ragadozómadarak helyzete, védelme
- vadkár és csökkentés lehetőségei
- balesetvédelem az egyéni és társas vadászat során
- apróvadgazdálkodás
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- élvefogó csapdázás lehetőségei
- vadászatszervezés, vadászatvezetés elméleti és gyakorlati tudnivalói
- fegyvertörvény hivatásos vadászokat érintő változásai
- hivatásos vadászok törvényes intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill.
bűncselekmény elkövetésének észlelésekor
- rendészeti feladatokat ellátó személyek jogkörei
- társas nagyvadvadászatok szervezése
- vadászbalesetek elkerülésének szabályai
- utánkeresés gyakorlati tapasztalatai
- A szakmai továbbképzéseken, konferenciákon túl több esetben hivatásos vadász
verseny lebonyolítására is sor került. A versenyzők elméleti tudásban (témakörök:
vadászat, vadgazdálkodás, természetvédelem, vadászati kultúra), majd gyakorlati
feladatokban
(trófeabírálat,
ragadozómadár-,
koponya-,
nyom-,
hullaték-,
növényfelismerés, lövészet) mérték össze tudásukat.
A megyei megmérettetéseken túlmenően rendszeresen képviseltettük magunkat az
országos versenyeken is. 2010-ben Varga László az Északerdő ZRt. hivatásos vadásza,
megyénket képviselve 3. helyezést ért el.
- Ugyan nem kamarai szervezésben, de részvételünkkel és támogatásunkkal a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 30. évfordulója alkalmából
megrendezett „A vadászat aktuális jogkérdései” című tudományos konferencia is
zajlott az elmúlt időszakban.
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 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 konferencia anyagáról megjelent szakmai kiadványt is támogattuk.
- Hivatásos vadászaink tekintetében mindenképp meg kell említenünk azt is, hogy a
ciklus alatt kérdőívet készítettünk a munka és életkörülményeiről. A kérdésekre több,
mint száz fő hivatásos vadász válaszolt, ami alapján elmondható, hogy egy nagyszámú
reprezentatív mintából vontuk le a megyei helyzetképet. Az egyes kérdésekre adott
válaszok nagyon nagy szórást mutattak, ezért a szélsőséges válaszok kiszűrésével tettük
még inkább jellemzővé az eredményeket.

Szervezeti élet
Az egész kamarai szervezetrendszer – mint köztestület - demokratikus szabályok szerint
megválasztott képviselettel rendelkező, tulajdonképpen szakmai érdekképviselet.
A hivatásos apparátus és a vezetőség ennek megfelelően a tevékenységeknek megfelelt,
biztosította azok egyensúlyát.
Megyei kamarai szervezetünk testületei, az Alapszabályi előírásokat maradéktalanul
betartva, az ügyrendjük szerinti szervezeti-működési rendben megtartották üléseiket,
azon igyekeztek a megye vadásztársadalma érdekében meghozni a döntéseiket.

7

Vezetőségi ülést az négy év során ezidáig 18 alkalommal tartottunk, melyek során az
elnökség 79 határozatot hozott.
A hozott határozatokat az un. Határozatok tárában tartjuk nyilván, hatályosulásukat
testületeink rendszeresen vizsgálják.
Határozatok a teljesség igénye nélkül az alábbi témákban születtek:
- utalványozási rend aktualizálása
- ügyirat kezelési szabályzat aktualizálása, felülvizsgálata
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- szakbizottságok létrehozása
- titkári beszámolók
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- kamarai tagfelvételek
- feladatok értékelése, következő évi programok, elképzelések
- beszámolók a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslatok
- megyei küldöttgyűlések előkészítése
- vadászklub támogatása
- Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei
- országos, megyei, nemzetközi, térségi vadásznapok
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- kitüntetések adományozása
- vadászkürtösök támogatása
- megyei vadászbálok előkészítése
- együttműködési megállapodások megújítása
- kommunikáció kiterjesztése
- vadászati törvény, végrehajtási rendelet, egyéb jogszabályok
módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése, véleményezése
- tanulmányutak, kirándulások megszervezése
Kamarai szervezetünkben 3 állandó bizottság, a Vadvédelmi és vadgazdálkodási, a
Felügyelő és az Etikai Bizottság működik. Ezen felül a területi vezetőség javaslattevő,
véleményező és szaktanácsadó szervként területi szakbizottságokat hozhat létre. Megyei
kamaránkban ez alapján Kulturális szakbizottság, Kommunikációs szakbizottság és
Kynológiai szakbizottság is tevékenykedik.
Bizottságaink, szakbizottságaink tekintetében is elmondható, hogy az ügyrendjük
szerint, a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően megtartották az üléseiket. A
végzett munkáról az éves beszámolókon túl a küldöttgyűlés alkalmával és a kétévenkénti
osztályüléseken is beszámoltak.
Felügyelő bizottságunk rendszeresen részt vett valamennyi vezetőségi ülésen és
küldöttgyűlésen. Az üléseken a tervekről, programokról, gazdálkodásról véleményt
alkotott, javasolt.
Vadgazdálkodási, vadvédelmi bizottságunk az éppen aktuális vadászati témában
közreműködött és javaslatokat fogalmazott meg.
Etikai bizottságunknak a ciklus során elbírálandó ügye nem merült fel, ezért ezirányú
döntése nem született, eljárást nem folytatott le.
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A szakbizottságok segítették a vezetőség munkáját, egyedül a Kommunikációs
szakbizottság munkája volt valamelyest hiányos, elnökének sajnálatos elhalálozása
következtében.
A bizottságok és szakbizottságok az ülések során - összességében bemutatva -,
kiemelkedően az alábbi témákkal foglalkoztak:
- etikai szabályzat hatályának vizsgálata, ismertetése
- vadászati Etikai Kódex kidolgozásának lehetőségei
- felügyelő bizottság hatáskörében, területi szervezet gazdálkodásának
működésének vizsgálata
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása
- vadászkutya bemutatók szervezése kiemelten vadásznapi
rendezvényeken
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadgazdálkodásban
- a vadászati kultúra fejlesztése, kiállítások
és kulturális programok szervezése
- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése
- vadászetikai ismeretek nevelése
- vadászklub tevékenysége
Éves rendes kamarai küldöttgyűléseit az előírásoknak megfelelően megtartotta
szervezetünk. Ezen ülések során az általános ismertetők és programok tájékoztatásán,
megvitatásán túlmenően minden évben 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. Az ülések során a megyei küldöttek 16 határozatot
hoztak.
A Vadászkamara alapszabálya értelmében, a területi szervezetben a hivatásos, valamint
a sportvadászok számára külön-külön Kamarai osztályt kell kialakítani. Ezen
osztályok ülését kétévente kötelezően össze kell hívni.
Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a négy év során ezen osztályülések
megtartásra kerültek, ahol a résztvevők mintegy rövid összefoglalóját kaphatták a végzett
munkánknak, szervezeti életünknek, vadászati közéletünknek a fontosabb események,
történések kiemelésével és bemutatásával.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
A kamarai érdekérvényesítés elsősorban nem megyei, hanem alapvetően országos
illetékességű, mivel a kamara központja jogosult a jogalkotók felé a
véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe való bekapcsolásra.
Ennek ellenére természetesen megyei szinten is aktívan bekapcsolódtunk a munkába,
javaslatainkkal, véleményeinkkel és ötleteinkkel.
Elmondhatjuk, hogy jelentős eredmények születtek az elmúlt évek során, amelyeket
fontosságuk és tartalmuk miatt éves lebontásban és nem általánosságban kívánunk
bemutatni.
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2010.
* Javaslatot tettünk a vadászati törvény, valamint a végrehajtási rendelet
módosítására, határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket valamint
központunkat a vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra, paragrafusokra. A
módosító javaslatoknak is köszönhetően megjelent a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet,
mely a Vadászati törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet egyes pontjait módosította.
* A 2010-es év folyamán is folyamatosan figyelemmel kísértük a
vaddisznóállományokban, klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt
megfigyelési zónában folyó tevékenységet, és minden erőnkkel azon voltunk, hogy az
abban a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük.
Ennek egyik eredménye volt, hogy megyei kezdeményezésünkre a Vidékfejlesztési
Minisztériumban, 2010. november 24-én sertéspestissel kapcsolatos értekezlet is
összehívásra került.
* Ebben az évben felmerült annak a lehetősége, hogy minden vadász részére kötelezővé
válik a pszichológiai vizsgálat. Szerencsére azonban az országos és megyei szintű
összefogásának meglett az eredménye. A Kamara, a Védegylettel együttesen jól
lobbyzott a fegyverekről és lőszerekről, valamint a fegyvertartási egészségügyi
alkalmasság feltételeiről szóló rendeletek módosítása 9/2010 (III.18.) EüM rendelet
során.
A rendelet szerint pszichológiai vizsgálatra csak az első fegyvertartási engedély
kérelmének benyújtását kérő személy (új vadász) kötelezett.
* A 2010-es évben napvilágot látott vadazonosító-vadkísérő jegyek tekintetében
felháborodásunkat fejeztük ki a felsőbb vezetés felé. Ebben a kérdésben még jóval az
új azonosítójel megalkotása előtt országos vezetőinken keresztül többször kértük, hogy
az érdekképviselet a gyakorlati tapasztalatát felhasználva, részt vehessen valamennyi
vadászterületet érintő kérdés megoldásában. Ennek a munkának is meglett az
eredménye, hiszen az un. „légycsapók” eltűntek, helyettük újra a műanyag szalagos
azonosítójelek kerültek forgalomba.
* Igaz nem szorosan tartozik az érdekképviseleti feladatokhoz, de itt kívánjuk jelezni,
hogy a 2010-es év során, a soha nem látott árvízkárok miatt jelentős támogatást
nyújtottunk a károsultak részére.
A vadászszolidaritást kifejezve a Vadászkamara országos és megyei szervei minden
vadász után 100 Ft-os támogatást gyűjtöttek, melynek eredményeképpen országosan
hatmillió forintot tudtunk adományozni Borsod megyei árvízzel sújtott települések Szendrő, Onga-Ócsanálos, és Sajóecseg - önkormányzatainak.
* Mindemellett tisztában voltunk azzal, hogy a vízborított területeken a vadállomány is
súlyos, katasztrófális károkat szenvedett el és egyes vadgazdák kilátástalan helyzetbe
kerültek! Ezért a vadászszervezetek a lakossági támogatáson túl, jelentős figyelmet
fordítottak természeti értékekben bekövetkezett károk pótlására is.
A két megyei szervezettel – Vadgazdálkodásért Alapítvány és az Észak-magyarországi
Vadászszövetség – közösen jelentős tételt csoportosítottunk át az éves költségvetésből
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a vadállományban keletkezett károk enyhítésére. Ezen felül jelentős támogatást sikerült
az Országos Kamarától, az Országos Vadászati Védegylettől és a Hungaro Jagd Kft-től is
biztosítani.
Mindezek összegzett eredményeként 11, leginkább rászoruló vadgazdálkodó részére
kárenyhítésként – mintegy 3 millió Ft értékben - 4000 darab előnevelt fácánt tudtak az
előzőekben említett szervezetek vásárolni, melyet a vadásztársaságok szakszerű
utógondozás mellett adtak vissza a természetnek.

2011.
* A Védegylet tisztújítását követően érzékelhetően felerősödött ez érdekérvényesítési
tevékenység, melynek megnyilvánulásaként ebben az évben jogszabályi változások,
változtatások tekintetében jelentős érdekképviseleti munkáról adhatott számot mind a
Vadászkamara, mind a Vadászszövetség.
* Ez alapján lehetőség volt lényegi és eredményes tárgyalásokat folytatni a
Belügyminisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériummal, a Büntetőjogi Kodifikációs Főosztállyal és a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal.
* Az egyeztetések eredményeképpen megjelent a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló 71/2011. (IV.28.) Kormányrendelet. A rendelet előírásai, ránk,
vadászokra vonatkozóan kedvezően módosultak.
* Ezt követően, szintén jelentős érdekképviseleti munka eredményeképpen jelent meg
a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének
élelmiszer-higiéniai feltételeiről, amely többek között lehetővé teszi a vadászatra
jogosultak számára a vadhús közvetlen értékesítését, amennyiben eleget tesznek a
jogszabályban foglalt feltételeknek. A rendeletet nem kell alkalmazni tenyésztett vadra,
az elhullva talált vadra, és azon tevékenységekre, amelyek során a vadászatra jogosult a
tulajdonába kerülő elejtett vadat kizárólag magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó
felhasználja, vagy a tulajdonába kerülő elejtett vadat átadja, valamint eladja a végső
fogyasztónak minősülő, vadászjeggyel rendelkező elejtőnek vagy az elejtőtől eltérő, a
vadászatra jogosult vadászterületén a vadgazdálkodási tevékenységben elsődleges
termelőként részt vevő végső fogyasztónak. Tehát a fenti esetekben az elejtést követően
a vadazonosítójel behelyezése mellett vadkísérő jegyet nem kell kitölteni.
* További jó hír, hogy – a folyamatos egyeztetés eredményeként - a korábbi
azonosítójel, vadkísérő kombináció 600 Ft-ról, 2011-től az azonosító 100 Ft-ra, a
vadkísérő jegy pedig darabonként 200 forintos összegre módosult.
* 2011-ben a Vtv. és végrehajtási rendeletmódosító indítványainkon túl javaslatokkal
éltünk a Nemzeti Vadgazdálkodási Program kimunkálásához is.
Fő irányelvnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia részeként megfogalmazott Nemzeti
Agrárstratégia téziseinek rögzítését, kifejtését javasoltuk.
* Ugyanúgy, mint az előző években a 2011-es év folyamán is folyamatosan figyelemmel
kísértük a vaddisznóállományokban, klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt
megfigyelési zónában folyó tevékenységet.
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Az állategészségügy, a vadgazdálkodók és az érdekképviseletek közös munkájának
köszönhetően az Európai Unió Bizottsága a 2011/360/EU végrehajtási határozatával
2011. június 22-ei hatállyal feloldotta megyénkben a vaddisznók klasszikus sertéspestis
(KSP) fertőzöttsége miatt közel három éve érvényben lévő korlátozó intézkedéseket.

2012.
* Mint ahogyan láthatjuk az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában jónéhány
lehetőségünk adódott az elmúlt év során, melyet 2012-ben is sikerült folytatni.
Ennek köszönhetően – a megyei szervezetek kezdeményezésének hatására is - számos
törvénymódosítás, jogszabályváltozás jelent meg. Ezeket a megjelenések időrendjében
ismertetjük.
** Az év első és egyik legfőbb eredménye a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2012.
évi XIII. törvény valamint annak végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.) Korm.
rendelet megjelenése volt.
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.
- 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.

12
** 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 hasonló a helyzet megyénkben ilyen irányú képzés sem ebben az évben, sem ezt követően 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
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.
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** Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és
Közgyűlésének döntése értelmében az érdekképviseleti szervezetek egy széleskörű
konzultációt kezdeményeztek a vadászati törvény módosítását illetően is.
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.
A beérkezett anyagokat egy közös vezetőségi-elnökségi ülésünkön összegeztük, majd
továbbítottuk azokat az OMVK és OMVV vezetése felé, mint a B.-A.-Z. megyei
vadászok álláspontját.
A megfogalmazott javaslatokban igyekeztünk minden beérkező véleményt figyelembe
venni és tolmácsolni. A nyilvánvaló érdekviszonyokból adódó - egymással szemben álló
– véleményekből a többségi álláspontot képviseltük.
Ugyan az alábbi intézkedések és változások az egyéni vadászokat csak áttételesen a
vadgazdálkodó egységeken keresztül érintik, de mindenképpen úgy gondoltuk, hogy az
éves beszámolón túl a négyéves beszámolóban is szükséges és érdemes 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.
** 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.
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.
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** 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.
Megjelent új jogszabályok:
- 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)
* 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 megemlítenénk azt is, hogy a gazdálkodással kapcsolatosan három NAV
állásfoglalás és jogszabály értelmezés is megjelent a 2012-es év során, melyeket Vadász
Hírmondó újságunk lapjai között és honlapunkon is megjelentettünk.
1. állásfoglalás a vadásztatásról és a vadhús értékesítésről
2. bérvadásznak nyújtott vadászati szolgáltatás adókötelezettsége;
3. állásfoglalása a kompetencia adójogi megítélésével kapcsolatosan

2013.
Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk az előző évek 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.
* Hosszas egyeztetést követően elfogadásra került a hivatásos vadászok Szolgálati
Szabályzata és a vadászkamara Etikai Kódexe, melyet minden vadász a vadászjegy
érvényesítés során átadott Vadászévkönyv (2013-2014) lapjai között olvashat majd.
* Idén a rendészeti feladatokat ellátó személyek - köztük a hivatásos vadászok tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
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.
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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.
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 történt, amit a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében
a munkáltatónak kellett kezdeményeznie! A törvény előírása alapján – némi csúszással a szolgálati igazolványok és jelvények cseréje május 1-jéig megvalósult.
A rendészeti feladatot ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek,
hanem a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság
is erőteljesebbé vált, 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 lehetnek.
Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014.
január 1-jéig 40 órás tanfolyamra is be kell iskoláznia! Ezen tanfolyamok több kurzusban,
választási lehetőséggel és képzési móddal szeptembertől indulnak és év végéig tartanak.
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
Rendőrfőkapitányság, valamint a Rendészeti Szakközépiskola, mint képző intézmény
illetékeseivel is, aminek köszönhetően két alkalommal is (február és augusztus) egy-egy
részletes, - mintákkal, kitöltési útmutatóval kiegészített - tájékoztató anyagot adtunk
ki minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult számára, felhívva a figyelmet az abban
foglaltak pontos betartására.
* Idén – bár nem a várt formában, hanem csak egy-két pontban - újra módosult a
vadászati törvény, mely a Magyar Közlöny 96. számában, június 13-án jelent meg.
(2013. évi LXXXII. törvény)
A jogszabálymódosítás értelmében a vadászvizsga bizottságok tagjainak a továbbiakban
a törvény szerint nem kell felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel rendelkezniük.
Emellett a Vidékfejlesztési Miniszter a vizsga rendje és tartalma mellett szabályozhatja a
felkészítő tanfolyamok szabályait, szervezésének feltételeit is.
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Korábban a törvény értelmében problémát jelentett az íjászok, solymászok esetében a
fegyvertartási engedéllyel való rendelkezés is. A módosítás szerint vadászlőfegyverrel
vadászó vadász esetén kell csak vadászlőfegyver-tartási engedéllyel rendelkezni.
A törvény alapján hatályát veszti a Vtv. 93. §-a és a 100. § (1) bekezdés c) pont 28.
alpontja is, így nem ez a törvény fog a jövőben rendelkezni az Országos
Vadgazdálkodási Tanácsról és a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokról. A
törvényjavaslat indoklásában az volt olvasható, hogy a tanácsokkal kapcsolatos
kérdéseket egy kormányhatározat szabályozza.
* Ezen kormányhatározat június 28-án meg is jelent, mely szerint a véleményező,
javaslattevő és tanácsadó testületek 12-13 tagúak lesznek, a megbízások 3 évre szólnak, a
tagoknak nem jár sem tiszteletdíj, sem költségtérítés.
A jogszabály szerint az Országos Vadgazdálkodási Tanács (OVT) a vadgazdálkodásért
felelős miniszter felkérésére
a) elősegíti a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához,
hasznosításához fűződő közérdek közötti összhang megteremtését;
b) véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő szakmai
kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekről;
c) javaslatot tehet a vad és élőhelyének védelmével, a fenntartható gazdálkodással
kapcsolatos tudományos kutatásokkal, a vadgazdálkodási képzéssel, továbbá a vad és
élőhelyének védelmével, fenntartásával és kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó
pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban;
d) megtárgyalja a vadgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.”
Az OVT személyi összetétele:
„a) a vadgazdálkodás szakterületén feladatkörrel rendelkező Vidékfejlesztési
Minisztérium szervezeti egységei képviseletében összesen öt fő;
b) a vadászat és vadgazdálkodás érdekképviseleti, köztestületi szervezetének egy-egy
képviselőjéből együttesen legfeljebb három fő;
c) a vadgazdálkodás felsőfokú oktatási-kutatási intézményei képviseletében megbízott
szakemberek, összesen négy fő;
d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviseletében egy fő.”
Ami a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokat (megyei) illeti, ezek – szintén a miniszter
felkérésére –saját megyéjükben, a helyi adottságok ismeretében folytatják ugyanazt a
tevékenységet, mint az OVT, azonban nem nyilvánítanak véleményt
jogszabálytervezetekről. Ennek személyi összetétele:
a) a területi vadászati hatóság képviseletében három fő;
b) a területi erdészeti- és természetvédelmi hatóság képviseletében egy-egy fő;
c) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseleti, köztestületi szervezeteinek
képviselői, együttesen legfeljebb két fő;
d) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseletének javaslata alapján egy fő, a
természetvédelmi hatóság javaslata alapján egy fő, a területi vadászati hatóság javaslata
alapján három fő megbízott szakember az adott térség vadgazdálkodási szakértői
képviseletében.
* Az idén – újabb jelentős érdekképviseleti munkának az eredményeképpen - két
alkalommal történt változás a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban is.
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** Az első rendelet arról szólt, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz
lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők
kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi
alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat
ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében
meg kell fizetni. Nem történt változás abban a tekintetben, hogy a kapott orvosi
igazolással ezen túl is el kell menni a rendőrségre, ahol 3.000 forintért jegyzik be az új
érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.
Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani
szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – a rendelet
értelmében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40 éves kor alatt 10
évenként, - 40 és 60 éves kor között 5 évenként, - 60 és 70 éves kor között 3 évenként,
- 70 éves kor fölött 2 évenként kell részt venni. Az új rendelet nem érinti a jelenlegi
alkalmassági érvényességi idejét, tehát annak lejárta után a következő vizsgálat
érvényességi időszakára vonatkozik az új szabályozás.
** Július 1-től újra változtak a fegyveregészségügyi alkalmassági vizsgálat szabályai.
A korábbi módosításban - több pozitív eleme mellett - sajnos benne maradt, hogy
mind a jogosítvány, mind a fegyvereü. vizsgálat tekintetében a térítési díjat különkülön meg kell fizetni.
Ez a vadászati érdekképviseletek szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról
van szó, tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért országos
szerveinken keresztül kezdeményeztük a rendelet ismételt módosítását.
A javaslatokat figyelembe véve 2013. július 9-én megjelent a 48/2013. (VII. 9.) EMMI
rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, és rögzítette, hogy a
térítési díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a
jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez
előírt hasonló vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a
térítési díj fizetési kötelezettségünk sem.
* Idén – hosszas egyeztetést követően - nagy változást hozott az új Büntető
Törvénykönyv is, hiszen július 1-jétől külön bűntettként szerepel az orvvadászat.
A törvény XXIII. fejezete rendelkezik a környezet és a természet elleni
bűncselekményekről. Ebből a 245. § szól az orvvadászatról:
245. § Aki
a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen
vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet
végez,
b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő
vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el,
c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati
módon vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces
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állat elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, bűntett miatt három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* Sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések után idén sem vezettek be
korlátozásokat. A vaddisznók KSP fertőzésre irányuló monitoring vizsgálata, illetve a
leadandó mintaszám megyénk teljes területén minimális szintre csökkent.
*****
Az imént bemutatott változások mellett azt is el kell mondanunk, hogy a ciklus négy éve
alatt a fenntartott partnerkapcsolataink nagymértékben segítették az érdekérvényesítést.
A közös munkát leginkább az együttműködési megállapodások foglalták keretbe,
melyeket, mint lehetőséget fel is használtuk a jogszabályok megalkotásának,
végrehajtásának elősegítésében.
- Ennek megfelelően nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és ápolunk a rendőrhatósággal. A
két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő.
A rendőrhatóság részéről az elmúlt négy év során több mint 300 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.
- 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. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért, mint ahogyan korábban is utaltunk
rá, a megyei Vadászszövetséggel való együttműködés erősítésére, az egységes
fellépésre. Ennek megfelelően együttes vezetőségi - elnökségi üléseket és
küldöttgyűléseket - választmányi üléseket is tartottunk a ciklus során.
Ezt várták el országosan is a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet működésének
összehangolását segítve.
Ez az együttműködés annál is inkább fontos feladatunk, mivel a Kamara az egyéni
vadászok, a Szövetség és a Védegylet pedig a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete,
s együttes fellépésük garantálja a vadásztársadalom egészének érdekérvényesítését.
- Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat
elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül létrehoztunk egy vadásztagozatot,
melynek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi
tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek szerepének társadalmi
elismertetése valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat elmélyítése.
Ezen túlmenően rendszeres találkozókat szervezünk a határ mellett tevékenykedő több
szlovák járási vadászszervezetek képviselőivel is.
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- A napi operatív munka jelentős hányadát tette, valamint teszi ki jelenleg is a vadászok
személyes megkeresésére adott válaszok, ami örvendetesen jelzi a kamarai szervezet
szükségességét.
Elismerő az a bizalom és tisztelet, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén megye
vadásztársadalma tanúsított. A négy év során minden vadászjegyet váltott vadász
továbbra is a kamara tagja kívánt maradni.

Vadászati közélet
A törvényes szervezeti működtetési rendszer, az érdekképviseleti munka és a
közfeladatok ellátása mellett az elmúlt években - összefogva a Vadászszövetséggel - egy
igen sokszínű, sokrétű, sokakat érintő és megérintő vadászati közélet aktivitást sikerült
kialakítanunk, amely véleményünk szerint nagy eredmény. A „cselekvő aktivitás”
programja az érdekképviseleti munka mellett leginkább ebben érhető tetten.
Tudtuk és tudjuk, hogy sok egyéb mellett továbbra is nagy igény és érdeklődés van sok új
elemre, új színfoltra. Ez motivált bennünket a különféle rendezvények megvalósítása
kapcsán, és az, hogy a megye összes vadásza részére nyújtsunk szakmai programot,
különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást.
* Minden évben rendszeresen, évente kétszer az éppen aktuális témában, - mint ahogyan
már korábban is szóltunk róla, - vadgazdálkodói konferenciákat szerveztünk, melyre a
hivatásos vadászokon kívül minden sportvadászt és érdeklődőt is szeretettel vártunk.
* Hasonló a célja a 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei vadásznapoknak is,
melyet minden évben a megye más-más helyszínén rendezünk meg a vadászó és
nemvadászó társadalom számára.
2010-ben Taktaharkányban, 2011-ben Putnokon, 2012-ben SátoraljaújhelySzéphalomban, idén pedig két helyen is, elsőként Edelényben, majd Bükkzsércen
tartottuk a megyei vadásznapokat.
Kialakítottuk és általánossá tettük megyei vadásznapok ünnepélyes kereteit,amit már
szinte hagyományként élünk meg, A vadásznapoknak a kürt díszelgés, a vadászok
zászlajának történő tiszteletadás, a vadászhimnusz, a Hubertusz istentisztelet ma már
elmaradhatatlan részét képezik, mint ahogy a megnyitót követő kitüntetések átadása,
zászlószalagozás, új vadászok avatása. A délutáni szabadprogramok pedig nagyban
elősegítik a jó hangulatot: Ilyen alkalmakkor mindenki részese lehet a vadászruha
divatbemutatóknak, tánc-, ének-, népi hangszer-, vadászkürt vagy éppen a szarvasbőgés,
solymász, vadászkutya, lovasbemutatóknak, a vadételfőző versenynek, vadásztársasági
találkozóknak, vagy megtekintheti a vadászvásárosok portékáit, a bemutatott terepjárókat
vagy kipróbálhatja az íjászatot.
* A vadásznapokon zajló állandó és kísérő programok mellett már hagyományosan
minden évben vadászati és trófeakiállítást is megvalósítottunk, egy erdei-mezei életkép
kiegészítésével együttesen. A tavalyi évtől kezdődően ez a benti kiállítás, úgynevezett
„Vadászok utcája”-ként definiált szabadtéri bemutatóval is gazdagodott.
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Akár a benti, akár a kinti kiállításokat nézzük, elmondható, hogy többszáz agancs, agyar
és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb népszerűségnek örvend.
Ezen kiállítások nagyon sok hivatásos és sportvadász segítsége nélkül nem valósulhattak
volna meg, ezért ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket.
* Hasonló jellegű vadászati kiállításokat vadásznapi rendezvények nélkül is
megvalósítottunk. Ilyen kiállításunk volt Miskolcon az Egészségügyi Szakiskolában,
valamint Szirmabesenyőben a Művelődési házban.
* Megyei vadásznapjaink, kiállításaink mellett nemzetközi vadásznapokat, térségi
rendezvényeket is megvalósítottunk, támogattunk minden évben kivétel nélkül.
Az elmúlt négy évben 29 vadásznap került megrendezésre a megye legkülönbözőbb
térségeiben, melyek közül hét helyszínen immár rendszeresen évről-évre visszatérően
szerveznek a helybéli vadászok.
Ezen rendezvényekről minden esetben számos beszámoló jelent meg Vadász
Hírmondónkban, más országos szaklapokban, interneten és egyéb hírcsatornákon, ezért,
valamint a terjedelmükre tekintettel részletes beszámolót nem kívánunk adni.
Azonban, hogy érezzék a megyei aktivitást az alábbi éves bontásban a helyszíneket
ismertetnénk:
2010.

március
május
július
augusztus
szeptember

Aszaló
Putnok
Koplaló
Taktaharkány
Sáta-Borsodbóta

2011.

április
június
június
június
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
Kács
Koplaló
Aszaló
Rakacai-tó
Bükkzsérc
Ózd

2012.

április
április
június
július
július
augusztus
augusztus
szeptember

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
Kács
Koplaló
Lászi-puszta
Bükkzsérc
Arló

2013.

április
május
június

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
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augusztus
augusztus
augusztus
szeptember

Edelény
Koplaló
Bükkzsérc
Ózd

* A 30 évvel ezelőtt, 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei Intézőbizottságának
kezdeményezésére megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra is támogatjuk.
Havi rendszerességgel követik egymást a rendezvények. Változatos és magas színvonalú
szakmai, társadalmi, művészeti programok sokasága formálja, fejleszti s irányítja a
hallgatóság igényeit, ízlésvilágát. A vadászati kultúra, a vadászetika, a vadászerkölcs
ápolása, bemutatása, elemzése az elsődleges téma.
Az elmúlt négy év során 33 alkalommal várták a megye vadászait a klubfoglalkozások,
melyek során 27 előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Ezen felül 4 megemlékezést
és 6 szakmai tanulmányutat is tartottak a klub szervezői.
A három évtizedes működésre ünnepi külsőségek
megjelentetésével idén meg is kívánunk emlékezni.

között

és

egy kiadvány

* Az elmúlt években többféle, összesen 11 alkalommal ifjúsági program is
megszervezésre került, melyben a szervezők áldozatos munkáját ezúton is dicséret és
köszönet illeti.
Hivatásos vadászok továbbképzésével egyidejűleg a gyermekeik részére
foglalkoztatókat szerveztünk. Hasonló jellegű vadászati témájú képzőművészeti
foglalkozásokról a vadásznapok során is gondoskodtunk. Emellett természet és vadászat
iránt érdeklődő gyerekek részére buszos kirándulásokat valósítottunk meg.
Bekapcsolódtunk iskolai programok során szervezett gyermekkirándulásokba is.
Szarvasbőgő-, barcogó- és madárgyűrűző táborokat koordináltunk, támogattunk.
Ezeken felül rendszeresen egyhetes bentlakásos táborok kerültek megszervezésre több
esetben Telkibányán, de ezen felül Aggteleken és Szögligeten is. Itt bemutatásra kerültek
a hagyományos vadászati módok az őskorszaktól egészen napjainkig. A résztvevő
ifjoncok megismerkedhetnek a lovas íjászattal, solymászattal és egyéb ősi vadászati
módszerekkel, valamint a korokra jellemző életmóddal. Ezen kívül mindig volt
vadászkürt oktatás, vadászati etika, trófeabírálat, vadbiológiai ismeretek, ásványgyűjtés,
esti- hajnali lesek, határszemle, bogarászás.
Idén már napközis jellegű táborozást is megvalósítottunk az Észekerdő ZRt-vel közösen a
Csanyiki ifjúsági táborban.
A fiatalok vadásszá válásának ösztönzését szolgálja a megyei kamarai szerveztünk által
2012–ben alapított és adományozott „A megye kiváló ifjú Nimródja” vándordíj is.
* Minden évben szakmai tanulmányutat szerveztünk vadászati vezetők, kamarai
tisztségviselők részére. 2010-ben delegációnk Sopronba utazott a Soproni Tájegységi
Szövetséghez, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemre és a Fertő-Hanság Nemzeti
Parkba. 2011-ben a kirándulás programjai között a Gemenc ZRt. Pörbölyi Ökoturisztikai
Központja, a Kalocsai országos vadásznap és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark szerepelt.
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2012-ben megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az Abádszalóki Hubertus
Vadásztársaságnál és a Nyírerdő ZRt. Gúthi Erdészeténél vendégeskedtünk.
Idén a Galyatetői országos vadásznapot látogattuk meg, oly módon, hogy egy fából
ácsolt, fenyővel borított jurtát is építettünk, hogy ilyenforma kitelepülésünkkel méltón
tudjuk fogadni megyénkből érkezett vadászainkat, látogatóinkat.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is. Ezeken a
rendezvényeken kivétel nélkül a megye különböző területéről érkező résztvevők nagyon
jó hangulatban szórakoznak és kapcsolódnak ki vadászbarátaik, ismerőseik között.
* Hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és
tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. Ezen a
megmérettetésen kamarai főzőcsapatunk is minden alkalommal és szép eredményekkel
mutatta meg magát.
* Részt veszünk minden évben az Északerdő Zrt. trófeamustráján, ahol az
erdőgazdaság által működtetett vadászterületeken a szarvasbőgési szezonban terítékre
került szarvasbikák trófeáiból készül a kiállítás.
* Hasonló trófeaszemléket látogatunk meg Szlovákiában is, ahol határon túli
vadászbarátaink meghívására megyénk kamarai küldöttsége minden alkalommal részt
vesz.
* Bár főleg vadászszövetségi feladat, de az elmúlt években 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 kell a megfigyeléseket dokumentálni.

Tájékoztató tevékenység
* Vadásztársadalmunk tájékoztatására elsősorban minden megyei vadász számára
megküldött, ingyenesen Vadászévkönyvünk és Vadász Hírmondó újságunk szolgált.
Újságunkat évente három alkalommal, - ezévtől teljes terjedelmében színesben, - a
vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal, hírekkel jelentettük meg, április, 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.
* A ciklus első évében sajtóreferensi tevékenység elvégzésére Monos Márta újságíróval
kötöttünk szerződést. A szerződés értelmében a megbízott kapcsolatot tartott a helyi
sajtóorgánumokkal, valamint szervezte és vezette a Vadász Rádió műsorait.
Ezt a szerződést a rádióban történt átszervezések miatt kénytelenek voltunk megszüntetni.
* Szintén a ciklus első éveiben a Miskolc és környékén 85 ezer példányszámban
megjelenő Minap című, ingyenes magazinban több alkalommal vadászati témájú rövid
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hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással jelentkeztünk, mind a vadászok, mind a
nem vadászó társadalom számára. Ezen megjelenéseinket szintén átszervezések, valamint
költségemelések miatt szüntettük meg.
* Ezen felül az évek alatt több alkalommal a Miskolci Naplóban, és az Északmagyarország napilapban is kaptunk lehetőséget különféle híradásokra.
* Sajtótájékoztatót az évek során többször is tartottunk szervezetünk munkájáról,
megyei vadásznapokról, az árvízkárosultak támogatásáról, a fácán kibocsájtásról. Mind a
televízió, mind a sajtó részéről számos riporter, és újságíró jelent meg ezeken az
összejöveteleken, illetőleg adott híradást rólunk az ezt követő időszakban.
* Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen ki kell emelni, hiszen nagy
jelentőségű, hogy a tavalyi évtől kezdődően www.borsodivadász.hu néven egy
internetes információs portált hoztunk létre, melyen minden megyei vadászattalvadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ, sőt a kamarai beszámolók, tervek,
tények is megtalálhatók. Ezeket az információkat mindenki bármikor megtekintheti, így
az események, programokon túl teljes átláthatóságot biztosítunk szervezetünk
munkájáról, tevékenységéről is.
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.
* Nehéz lenne a teljesség igényével bemutatni, de az elmondottakon felül meg kell
említenünk azt is, hogy az országos vadász szaklapokban, rádióban, televízióban valamint
az interneten számtalan alkalommal jelent meg híradás rólunk, megyei programjainkról,
rendezvényeinkről, tevékenységünkről.
A megyei eredmények mellett azonban kijelenthetjük, hogy sajnálatos módon az országos
vadász érdekképviseleti tájékoztató tevékenység az elmúlt években nem volt
maradéktalan, szükség lenne nagyobb erőket erre átcsoportosítani.
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A T e r ü l e t i S z e r v e z e t
n é g y é v e s g a z d á l k o d á s a
Vadászkamaránk, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet a küldöttgyűlés
által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodott, melynek teljesítéséről szintén a
küldöttgyűlésnek számolt be az elmúlt ciklusban is. A gazdálkodást rendszeresen és
folyamatosan ellenőrizte és véleményezte a Felügyelő Bizottság.
A Felügyelő bizottság ellenőrzésein túlmenően minden évben független könyvvizsgálót
is felkértünk szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára, átvilágítására.
A vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy a kamarai beszámolóink, a
könyvvezetés valós képet mutattak. A költségvetések tervezett bevétel és kiadási
feladatait és azok teljesítési számadatait a könyvszakértő reálisnak, minden esetben
hiánytalannak tartotta.
A gazdálkodás szabályszerűségéről a könyvszakértő minden évben meggyőződött,
amelyet aláírásával is megerősített.
Mindenekelőtt elmondhatjuk, hogy kamarai szervezetünk négy éves gazdálkodása
kiegyensúlyozott és zavartalan volt. Erről mindenki meg is győződhet, hiszen az éves
pénzügyi beszámolók és tervek a borsodivadasz.hu honlapon is megtalálhatók.
Minden évben realizáltuk a törvényes bevételeket és időben eleget tettünk fizetési
kötelezettségeinknek az állam, a biztosító és a Kamara központja felé.
Mindezzel együtt finanszírozni tudtuk a vezetőség és a küldöttgyűlés által meghatározott
feladatinkat, korszerűsítettük működési feltételeinket és az éves pénzmaradványt – a
gazdasági körülmények romlása ellenére – nem csupán szinten tartottuk, hanem 3 057
eFt-tal növelni is tudtuk a 2009. évi záróértékhez képest.
Mint ismeretes, a Kamara bevételei a törvényi előírásoknak megfelelően a vadászjegy
kiváltásáért fizetett igazgatási díjakból, a biztosítási díjakból és a miniszter által
megállapított szolgáltatások díjaiból származik. (a kamara gazdálkodási tevékenységet
nem végezhet)
E bevételek meghatározott hányadát természetesen be kell fizetni az arra jogosultnak, így
a Vadgazdálkodási bevételek számlára, a Groupama Garancia Biztosítónak, s a tagdíj egy
részét pedig az országos központunk működtetésére, meghatározott hányada ugyanakkor
a területi szervezet rendelkezésére áll.
A pénzügyi beszámoló számszaki részében a Megyei bevételek címszó alatt mutatjuk be
azon saját jogon beszedett bevételeket, amelyek kamarai szervezetünk úgynevezett tiszta,
itt maradó bevételei.
A teljesség igénye nélkül ezek a következők: a vadászjegyek kiváltásából származó
bevétel 50 %-a, a kamarai tagdíj, a vadászfelelősség biztosításból a biztosító által
visszajuttatott költségtérítés, a vizsgadíj, az eljárási díj, stb. Az egyéb bevételek soron
összevontan mutatjuk be a realizált kamatbevételt, a kapott támogatásokat,
hozzájárulásokat, az értékesített szakkönyvekből származó bevételeket.
Átfutó, kiegyenlítő bevételek között találhatók meg azon bevételeink, melyek csak egy
rövid ideig vannak nálunk, hiszen a vadászjegyek másik 50 %-át tárgyhót követő 5-ig át
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kell utalnunk a Vadgazdálkodási Bevételek elnevezésű számlára. A vadászfelelősség
biztosítást szintén fenti időpontig kell befizetnünk a Groupama-Garancia Biztosítónak.
Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő kiadások között jelenítettük meg, míg a szervezetünk
működésével kapcsolatos kiadásainkat (anyag-, személyi jellegű, egyéb ráfordítások,
beruházási kiadások, értékcsökkenés) a Megyei kiadások címszó alatt. A megyei
kiadások között szerepel a központnak fizetett tagdíj is, ami a tagdíjbevételünk mintegy
40 %-áról 22,7 %-ra csökkent a ciklus utolsó évére.
Az elmúlt időszak gazdálkodásának jellemzőit a csatolt táblázatban foglaltuk össze.
A szervezet bevételeinek alakulását az alábbi ábrán szemléltetjük:

Mint látható a bevételeink – a 2011-es év kivételével – folyamatosan emelkedtek. A
ciklus első évétől az utolsóig közel 9,5 mFt-tal több realizálódott, mely 17 %-os
növekedést jelent. A 2011 évi stagnálás az alacsonyabb vadászvizsgázó és az elmaradt
vadhúsvizsgáló tanfolyam miatt volt. A legnagyobb növekedés 2013. évben jelentkezik,
melynek legfőbb oka, hogy a kamarai tagdíj 3 eFt-ról 4 eFt-ra nőtt. A vadászjegyet váltók
száma a ciklus alatt folyamatosan emelkedett, 2013 évre várhatóan 207-tel többen
váltanak majd vadászjegyet a bázisévhez képest. Vadászvizsgát folyamatosan tartottunk
az elmúlt időszakban, bár ennek bevétele nem mutat folyamatosan emelkedő tendenciát.
A bemutatott évek során több alkalommal került megszervezésre vadászkutya
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vizsgáztatás, de ennek bevétele nem volt jelentős. Az egyéb bevételek 792 eFt-tal
nagyobb összegben realizálódtak (vadászbál, hozzájárulások, bankkamat).
Kiadásaink összetételét a következő ábrán szemléltetjük:

Kiadásaink - a költségtakarékos szemléletet érvényesítve – jóval az inflációs ráta alatt,
csak 15 %-kal növekedtek a bemutatott időszak alatt.
A kiadási oldalon a megyei kiadások között a legjelentősebb tétel az anyagjellegű
ráfordítások sora, hiszen itt kerülnek bemutatásra a szervezet működésével kapcsolatos
kiadások, úgymint: nyomtatványok, irodaszerek, posta, telefonköltség, egyéb igénybevett
szolgáltatások, évkönyvek, Vadász Hírmondó, egyéb vadászati kiadványok,
infrastruktúra bérleti díja, központnak fizetendő tagdíj, utazási, vizsgáztatással
kapcsolatos, kommunikációs költségek, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, stb.
A másik jelentős kiadást a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, melyek növekedése az
országos átlagnak megfelelően alakult. E sor tartalmazza az apparátus munkabérén kívül
a kitüntetéseket, a különféle tiszteletdíjakat, a vizsgáztatói díjakat, a természetbeni
juttatásokat valamint az ezekkel kapcsolatban fizetendő adókat
A szervezet a ciklus alatt a működéséhez nélkülözhetetlen tárgyi eszközöket
folyamatosan beszerezte. Ennek keretében beszerzésre került – a teljeség igénye nélkül központi nyomtató, notebook szoftverekkel, mobiltelefonok, kisgolyós vadászlőfegyver,
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céltávcső, állványos vetítővászon, bankjegyvizsgáló, valamint apróbb tárgyi eszközök,
immateriális javak.
E bevezető után röviden jellemeznénk az egyes évek gazdálkodását.
2009. a választás éve volt, mely évnek adatait elsősorban a ciklusra vonatkozó
összehasonlítás miatt mutatjuk be.
2010. évben a szervezet a tárgyévi bevételeinek 99,8 %-át használta fel, hiszen ez évben
közel 1 mFt értékben kerültek beszerzésre a működéshez nélkülözhetetlen tárgyi
eszközök, immateriális javak. A nagy értékű eszközbeszerzés azonban nem okozta a záró
pénzkészlet csökkenését, hanem minimális szinttel meghaladta a nyitó értéket (+ 94 eFt).
2011. évben ismét felhasználásra került a bevételek közel 100 %-a, mert ez évben is több
mint 400 eFt értékben kerültek beszerzésre tárgyi eszközök. Emellett megszervezésre
került egy háromnapos szakmai kirándulás, melynek költségeit csak részben fedezték a
résztvevők. A személyi jellegű kiadások jelentősen megnőttek, melynek legfőbb oka az
volt, hogy előző évben tisztségviselőink lemondtak tiszteletdíjuk egy részéről.
Központunk iránymutatása alapján azonban ez évtől a tiszteletdíjak a központi
előirányzat 50 %-ában kerültek megállapításra, majd kifizetésre. Ez és ennek vonzataként
jelentkező adóbefizetések okozták a személyi jellegű ráfordítások nagymértékű
emelkedését. Fentiek ellenére záró pénzkészletünk azonban ez évben sem csökkent a
nyitó alá. (+ 51 eFt)
A 2012 évben a bevételek 98 %-a került felhasználásra, hiszen a 6,6 %-os bevétel
növekedéssel szemben a kiadások csak 4,5 %-kal haladták meg az előző évit. A
gazdálkodás kielégítő volt, közel 400 eFt-ban valósult meg tárgyi eszköz beszerzés, a
záró pénzkészlet pedig jelentősen, 1.240 eFt-tal emelkedett.
2013. évben a bevételek várhatóan 7,27 %-kal emelkednek az előző évihez képest,
melynek legfőbb oka a korábbiakban már említett kamarai tagdíj fejenként ezer forinttal
való megemelése. Ezévi kiadásainkat az előző évi tényhez képest már eleve magasabb
összegben terveztük, mert tudtuk, hogy több forrásra van szükségünk elképzeléseink,
programjaink megvalósításához, úgymint: két megyei vadásznap, teljes egészében színes
Vadász Hírmondó, a tisztújítással kapcsolatos ülések költségei, stb. A tervezett magasabb
költségek ellenére azonban - előzetes becsléseink szerint - tárgyévi bevételeink 97,43 %át teszik majd ki a kiadásaink. A személyi jellegű kiadások az előző évhez képest
bizonyos emelkedést mutatnak, melynek oka az alkalmazottak 5 %-os bérfejlesztésén túl
az, hogy változott a vadász vizsgabizottság összetétele. Az új vizsgáztatók nem
„számlaképesek”, ezért az ő díjuk személyi jellegű ráfordításként kerül elszámolásra,
valamint tervezni kellett ennek adóvonzatával is. Elavult tárgyi eszközeink cseréjét 700
eFt-ban tervezzük az idén megvalósítani. Mindezek mellett tervezett záró pénzkészletünk
1.672 eFt-tal haladja majd meg az év eleji nyitó összegét.
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Elmúlt négy éves gazdálkodásunk főbb számait a következő ábrán mutatjuk be:

Fentiek alapján elmondható, hogy az elmúlt években – a nyújtott plusz szolgáltatások,
áremelkedések ellenére – a gazdálkodás megfelelő, kiegyensúlyozott volt. A kamarai
szervezet működéséhez a nélkülözhetetlen, kisebb és nagyobb értékű tárgyi eszközök
beszerzésre kerültek, az adóhatóság, a vadgazdálkodási bevételek, a központ, a biztosító
részére a kötelezettségek időben megfizetésre kerültek.
Likviditási problémák a ciklus alatt nem merültek fel, a záró pénzkészlet pedig
jelentősen, várhatóan több mint 41 %-kal (3.057 eFt-tal) haladja meg a ciklus nyitó
(2010. évi) pénzkészletét.
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezete
pénzügyi beszámolóinak összesített adatai
2009-2010-2011-2012-2013. (várható) időszakában
eFt-ban
Tény 2009. Tény 2010. Tény 2011. Tény 2012.

Várható

6903

7420

7514

7565

2013.
8805

17975
10278
1990
755
1997
32955

18125
10320
3410
767
2463
35085

18455
10491
1906
787
2373
34012

18670
10566
3307
798
2766
36107

19010
14315
2595
850
2789
39559

22623
55618

22429
57514

22918
56930

24571
60678

25530
65089

18098
13922
0
195
0
740
32955

20780
13359
6
957
0
288
35390

18150
15189
14
415
0
322
34090

18987
15361
3
204
180
243
34978

20188
16989
10
700
0
350
38237

Kiadások mindösszesen

22146
55101

22030
57420

22789
56879

24460
59438

25180
63417

Záró pénzkészlet

7420

7514

7565

8805

10477

Nyitó pénzkészlet

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Tagdíjbevétel
Vadászvizsgáztatás, eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás
Egyéb (rendezv, tf tov.szl,támog.,hjárulás, bankkamat, écs)

a.) Megyei bevételek összesen
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

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

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
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A gazdálkodás kiegyensúlyozottságáról adnak számot a mérlegadatok is.
Területi Szervezetünk elmúlt négy éves mérleg-adatainak összehasonlítását az alábbi
ábrán szemléltetjük:

Az ábrán vizuálisan nyomon követhető, hogy a mérleg főbb sorai hogyan alakultak a
bemutatott ciklus idején.
Látható, hogy 2010. évre emelkedett a mérlegfőösszeg, hiszen ezévben nettó 374 eFt-tal
emelkedtek a tárgyi eszközök, valamint – kismértékben ugyan, de – a pénzeszközök (94
eFt) is. 432 eFt-tal növekedett a tárgyévi eredmény, míg a kötelezettségek 24 eFt-tal
csökkentek az előző évhez képest.
2011. évre alacsonyabb lett a mérlegfőösszeg, hiszen a tárgyi eszközök értéke az
elszámolt értékcsökkenés következtében csökkent, a pénzeszközök azonban nem
emelkedtek akkora mértékben. A mérleg szerinti eredmény 403 eFt-os csökkenését a
kötelezettségek 200 eFt-tal való csökkenése nem tudta teljes egészében kompenzálni.
2012. év végére a mérlegfőösszeg jelentős mértékben (1.093 eFt) megemelkedett,
melynek legfőbb oka a pénzeszközök 1.240 eFt-os növekedése volt. A tárgyi eszközök
nettó értéke 136 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott. A kötelezettségek minimális
szinten (33 eFt) jelentek meg, mely 227 eFt-tal alacsonyabb összegű az előző évinél.
Összességében megállapítható, hogy az elmúlt ciklusban a mérlegfőösszeg 1.235 eFt-tal
emelkedett. A tárgyi eszközök nettó értéke csökkent, amely a kötelező értékcsökkenés
elszámolása miatt alakult így. A mérleg szerinti eredmény 1.310 eFt-tal magasabb
összegben vált valóra a kezdeti időszakhoz képest. A pénzeszközök 1.385 eFt-tal
nagyobb összegben realizálódtak 2012. végére, míg a kötelezettségek 451 eFt-tal
maradtak a kezdeti időszaki összeg alatt.
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezete Mérlegének adatai
2009-2010-2011-2012. években
adatok
eFt-ban
Ssz.

A tétel megnevezése

1.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2009

2010

2011

2012

2.
3.

A. Befektetett eszközök (3+4+5 sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK

327

701

379

243

4.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

327

701

379

243

5.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

6.

B. Forgóeszközök (7+8+9+10 sorok)

7683

7733

7773

9002

7.

I. KÉSZLETEK

263

219

208

197

8.

II. KÖVETELÉSEK

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

7420

7514

7565

8805

11.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (2+6 sorok)

8010

8434

8152

9245

7731

8053

8019

9245

7806

7696

8065

8010

-75

357

-46

1235

-205

-79

-127

-33

484

460

260

33

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

12.
13.

C. Saját tőke (14+15+16+17+18 sorok)

14.

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

19.

D. Tartalék

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek (22+23 sorok)

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

484

460

260

33

24.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13+19+20+21 sorok)

8010

8434

8152

9245

* * * * *
Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt négy év során az vezérelte mind a vezetőség,
mind a bizottságok munkáját, hogy a ciklus elején felvállalt „cselekvő aktivitás”
programját véghezvigye, és ennek jegyében a vadásztársadalom egységét védve, a
személyes ambíciókat félretéve a megye vadászai érdekében hozzák meg döntéseiket és
végezzék tevékenységüket, hogy maradéktalanul megfeleljenek a ciklus elején
megszavazott bizalomnak.
Megköszönjük minden vadásznak az elmúlt évek során nyújtott támogatást, segítséget és
további sikeres vadászélményeket kívánunk.
OMVK vezetősége

