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Tisztelt Küldöttek! 
 

Megyei Területi Szervezetünk életében az elmúlt évben lezárult egy négy éves ciklus, 

amikor is a küldöttválasztó osztályülések után tisztújításra került sor.  

 

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

alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint az éves küldöttgyűlés alkalmával az ezévi 

terveken, elképzeléseken túl számot kell adni az elmúlt évben végzett tevékenységről, 

eredményekről és esetleges hiányosságokról is. 

 

Ennek jegyében, a jelen beszámolóban, mintegy rövid összefoglalóját szeretnénk adni 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 az újonnan megválasztott Tisztelt Küldöttek minél szemléletesebb 

képet kapnának az eredményekről és természetesen problémákról, melyekről az 

alábbiakban kívánunk számot adni 
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2009 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

Megyei Területi Szervezetünk életében a 2009-es év során tisztújításra került sor, mivel 

az ősz folyamán lezárult egy négy éves ciklus. Így a szervezeti életről szóló 

tájékozatóban mind az előző, mind az újonnan megválasztott szervek tekintetében számot 

kívánunk adnia az elmúlt évben végzett tevékenységekről, eredményekről, 

hiányosságokról. 

 

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

Kamara köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami feladatokat lát 

el, átengedett állami bevételekből. A közfeladat hiánytalansága a kamarai szervezet egyik 

fő feladata. Másrészről a kamara egy törvény által előírt struktúrával és szabályzattal 

rendelkező szervezet, amely az FVM felügyelete alatt áll. 

Az egész kamarai szervezetrendszer demokratikus szabályok szerint megválasztott 

képviselettel rendelkező, tulajdonképpen szakmai képviselet.  

A hivatásos apparátus és a vezetőség ennek megfelelően minden tevékenységnek 

megfelel, biztosítja azok egyensúlyát. 

 

Megyei kamarai szervezetünk előző ciklus során tevékenykedő testületei, figyelemmel az 

Alapszabályi előírásokra, és azok maradéktalan betartására az év során megtartották 

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

 

Hogy erről minden kétséget kizárólag megbizonyosodjunk független könyvvizsgálót 

kértünk fel szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára.  

 

Az előző vezetőség az év során 4 alkalommal ülésezett. A teljesség igénye nélkül az 

alábbi témákban: 

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak 

   eseményeiről 

   - titkári beszámolók  

   - hivatásos vadászok helyzetének értékelése  

   - 2008. évi feladatok értékelése, 2009. évi programok, elképzelések 

  - beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról, 2009. évi költségvetési 

   tervjavaslat 

   - megyei küldöttgyűlés, tisztújítás előkészítése 

   - vadászklub támogatása 

 - Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei 

   - megyei vadásznap  

   - megyei vadgazdálkodói konferencia előkészítése 

   - kitüntetések adományozása 

 - vadászkürtösök támogatása   

   - megyei vadászbál előkészítése 

  - együttműködési megállapodások megújítása 

  - vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése 

  - tájékoztató a szervezet törvényességi felügyeleti vizsgálatáról 
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Kamarai szervezetünkben 3 állandó bizottság, a Vadvédelmi és vadgazdálkodási, a 

Felügyelő és az Etikai Bizottság működik.  

Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy az ügyrendjük szerint, a szervezeti-

működési rendszernek és az üléseken a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően 

megtartották az üléseiket.  

 

Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal 

foglalkoztak: - megyei vadállomány értékelése 

  - aktualitások a vadgazdálkodásban  

- etikai szabályzat hatályának vizsgálata, ismertetése 

- 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 

 

A 2009. április 23-án megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános 

ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a 

Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő 

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

eredménylevezetés, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.  

 

Az elmúlt négy év eredményeire lehet alapozni, mivel a „Folyamatosság és megújulás” 

programját sikerült megvalósítani, továbbra is szükség van egy programra, melyet a 

„Cselekvő aktivitás” programjaként lehet meghatározni.  

 

Ennek tudatában került sor a tisztújító küldöttgyűlésekre, ahol a sportvadászok 

küldöttválasztó osztályülésén 66 sportvadász küldött, a hivatásos vadászok - ismert okok 

miatt megismételt - küldöttválasztó osztályülésén 25 fő küldött került megválasztásra. 

Ezt követően a tisztújító küldöttgyűlésre november 4-én került sor, ahol a küldöttek titkos 

szavazás eredményeképpen 2013-ig választották meg a kamara tisztségviselőit, és az 

országos küldötteket. 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemlén megyei Területi Szervezete 

újonnan, négy éves ciklusra megválasztott vezetősége, bizottságai: 

 
 

Dr. Székely László Elnök 

Lezák Zoltán Sportvadász-oszt. alelnöke 

Kadlecsek János Hiv. vad. osztály alelnöke 

Tóth Á. Dénes Titkár 

Bótáné Batta Olga Vezetőségi tag 

    Orosz Zoltán Vezetőségi tag 

Galambos Kálmán Vadvédelmi-vadg.  Bizottság elnök 

Kanyok Zsolt tag 

  Monostori László  tag 

Szatmári Péter tag 

SzemánJenő tag 
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Varga Barna Felügyelő Bizottság elnök 

Gyurán János tag 

Nemes Sándor tag 

Dr. Mecser Tamás Etikai Bizottság elnök 

Csuhai István tag 

Durda Péter tag 

Fehér Tamás tag 

Dr. Jablonkai Ilona tag 

Dr. Lipusz György tag 

Novák József tag 

 

 

A küldöttgyűlés után a megújult vezetőség november 23-án tartotta alakuló ülését, ahol 

az elmúlt négy éves munka értékelésén túl döntött a következő évi programokról, 

tervekről, valamint véleményező, szaktanácsadó szervként az alábbi szakbizottságokat 

hozta létre. 

 

Szatmári Gyula Kommunikációs Szakbiz. elnök 

Büdi Károly tag 

Koós Erika tag 

Rácz László   tag 

Rolyák József  tag 

Heinemann Pál Kulturális Szakbiz. elnök 

Báthori Gábor tag 

Fazekas Csaba tag 

Kismartoni Károly tag 

Mérész Lajos tag 

Nagy Gábor tag 

Éles Tibor Kynológiai szakbizottság elnök 

Leskó Tibor  tag 

Ifj. Majoros László tag 

Mogyorósi István tag 

Riczu Zsanett tag 

 

 

  K ö z f e l a d a t o k  

 

 

A kamara, mint köztestület elsősorban az állam által átruházott feladatokat végzi, így a 

vadászjegyek kiadását és érvényesítését, a vadász baleset- és felelősségbiztosítást, 

továbbá szervezi az állami vadászvizsgát, a vadhúsvizsgáló képzést és a vadászkutya 

alkalmassági vizsgát. Az állami feladatokon túl, képviseli a hivatásos vadászok érdekeit.  

 

- A korábbi évek tapasztalatai alapján zökkenőmentesen zajlik a vadászjegyek 

érvényesítése. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. 

2009. évben 3567 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.  

A vadászjegyváltást követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort 

rendszeresen továbbítottuk a Vadászati Hatóság felé. 

Tagjaink továbbra is változatlan áron, 1000 Ft-ért köthetik meg az elkövetkező években 

is a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az országos, közbeszerzési pályázat útján 

létrejött együttműködés kapcsán - az OTP Garancia Biztosítóval. Ezen túlmenően a 
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megyénkbe érkező külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást kötni, segítve 

ezzel a vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi tevékenységét. 

 

- Öt alkalommal szerveztünk Állami Vadászvizsgát, melynek során 161 fő jelentkezőből 

100 fő tett eredményes vizsgát. Mint ahogyan a számokból is kitűnik, vizsgabizottságunk 

szigorú és következetes, azonban úgy véljük, erre szükség van, hiszen egy vadászvizsga 

bizonyítványt szerzett személy, akár már másnap kiválthatja vadászjegyét, mellyel teljes 

jogú tagja a vadásztársadalomnak. 

 

- Hivatásos vadászaink részére szarvasbőgés, bikavadásztatás gyakorlati ismereteiből 

tartottunk szakmai továbbképzést Erdélyi Tamás többszörös magyar szarvasbőgő bajnok 

jóvoltából. 

  

- 2009-ben két alkalommal, két helyszínen rendeztük meg a vadászkutyák alkalmassági 

vizsgáját, változó érdeklődés mellett. 

Összegezve a látottakat meg kell jegyezni, hogy a vizslák tanítottságán még volna mit 

javítani, de az általános vadászati feladatokra a vizsgán átmenő kutyák alkalmasak. 

 

- Központunk segítségével a tavalyi évtől kezdődően egy internetes vadászati 

állásbörzét működtetünk, amelyben a munkavállaló hivatásos vadászok egy helyen 

összegyűjtve találják a munkahelyet kínáló vadászatra jogosultakat. Ezen információkhoz 

a www.omvk.hu honlapon juthatnak.  

 

 

  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  

 

 

Sajnálatos módon a kamara érdekérvényesítésének eredményessége országosan gyenge. 

Ez főként annak köszönhető, hogy az érdekérvényesítés kamarai szinten nem megyei, 

hanem alapvetően országos illetékességű. A kamara központja egyedül jogosult a 

jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe való 

bekapcsolásra. Éppen ezért erre oda kell figyelni és sokkal erőteljesebb, hatékonyabb, 

határozottabb magatartást kell tudni felmutatni.  

 

Ennek ellenére megyei szervezetünk többször hallatta hangját és megkísérelte 

érvényesíteni a tagok igényeit.  

Több esetben tettünk javaslatot a vadászati törvényt, valamint a végrehajtási rendelet 

módosítására, határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket valamint 

központunkat a vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra, paragrafusokra.  

 

A lőfegyverekről szóló törvény és korm. rendelet is folyamatos egyeztetés alatt állt. A 

több esetben megfogalmazott felhívásaink, majd a központi érdekképviseleti tevékenység 

ellenére az év végén a vadászokat hátrányosan érintő szigorított jogszabályi előírások 

láttak napvilágot.   

 

Folyamatosan figyelemmel kísértük és kísérjük a vaddisznó-állományokban, klasszikus 

sertéspestis megelőzés alapján kijelölt megfigyelési zónában folyó tevékenységet, és 

minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az abban a térségben gazdálkodó vadászatra 

jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük. 
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A megyei kamarai szervezet a napi munkák részeként mind az Országos Magyar 

Vadászkamaránál, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei vadászok érdekeit. A természetvédelem terén a Nemzeti Park 

Igazgatóságokkal tartjuk a kapcsolatot, emellett napi, rendszeres kontaktust tartunk fenn a 

Vadászati hatósággal.  

 

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.  

 

A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom 

egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a megyei Vadászszövetséggel való 

együttműködés erősítésére, az egységes fellépésre. Ez látható országosan és más megyei 

szinten is a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet, Vadászszövetségek működésének 

összehangolásában. 

Ez az együttműködés annál is inkább fontos feladatunk, mivel a Kamara az egyéni 

vadászok, a Szövetség és a Védegylet pedig a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete, 

s együttes fellépésük garantálja a vadásztársadalom egészének érdekérvényesítését. 

 

A jelenlegi törvényalkotói feladatok nehézségei ellenére minden fórumon azon leszünk, 

hogy a kezdeményezett javaslataink megvalósításra kerüljenek.  

 

 

  V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

 

A közfeladatok zavartalansága és a törvényes szervezeti működtetési rendszer mellett az 

elmúlt évben is igyekeztünk egy igen sokszínű, sokrétű, sokakat érintő és megérintő 

vadászati közélet aktivitást kialakítani. Az vezérelt minket a különféle rendezvények 

megvalósítása kapcsán, hogy a megye összes vadásza részére nyújtsunk szakmai 

programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást. 

 

Nagy érdeklődésre tart számot a közel 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei 

vadásznapunk, melyet 2009-ben Szerencsen a Rákóczi Várban tartottuk meg. Az 

ünnepélyes megnyitót követő zászlószalagozás, új vadászok avatása, valamint a délutáni 

szabadprogramok nagyban elősegítik a jó hangulatot. Ilyen alkalmakkor mindenki 

részese lehet a vadászruha divatbemutatóknak, tánc-, ének-, népi hangszer-, vadászkürt 

vagy éppen a szarvasbőgés, solymász, vadászkutya bemutatóknak, a vadételfőző 

versenynek, vadásztársasági találkozóknak, vagy megtekintheti a vadászvásárosok 

portékáit vagy kipróbálhatja az íjászatot. 

 

Megyei vadásznapunk mellett Putnokon, nemzetközi vadásznapot is rendeztünk. 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. 

 

A vadásznapokon zajló állandó és kísérő programok mellett már hagyományosan, 

mindkét helyszínen több napig nyitva tartó vadászati és trófeakiállítást is 

megvalósítottunk, egy erdei-mezei életkép kiegészítésével együttesen. A kiállításokon 
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többszáz agancs, agyar és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb 

népszerűségnek örvend.  

 

A több mint, 26 évvel ezelőtt, 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei 

Intézőbizottságának kezdeményezésére megalakult Miskolci Vadászklub működését 

továbbra is támogatjuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követik egymást a 

rendezvények.  

 

Támogatjuk a Diana Klub tevékenységét is, melynek köszönhetően a vadászhölgyek 

vadásznapokon valamint gyermekprogramok megszervezése mellett több programot is 

megvalósítottak. 

 

Szervezetünk védnöksége alatt a helyi önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre 

a Sátoraljaújhelyi Vadételfőző Verseny. Ezen rendezvény fő célja is az, hogy a minden 

korosztály számára színvonalas kikapcsolódást nyújtó kulturális programok mellett 

népszerűsítse a vadászatot, a vadászati turizmust bel- és külföldön egyaránt.  

 

Támogatásunkkal gyermekek részére 2009. júliusban egyhetes nyári vadásztábor került 

lebonyolításra Telkibányán, melyet szeptemberben Szögligeten egy három napos 

szarvasbőgő tábor is követett. 

 

Minden év februárjában megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat, mely 2009-

ben a Pannónia Hotel konferenciatermében került megrendezésre. 

 

Hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. 

 

 

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

 

 

A megye vadásztársadalmának tájékoztatására elsősorban a Vadász Hírmondó 

újságunk szolgált, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a 

vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelentettük meg, április, szeptember és december 

hónapokban, ingyenesen eljuttatva a megye valamennyi vadászához. 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.  

 

- Kamarai szervezetünk sajtóreferensi tevékenység elvégzésére kötött szerződését 

Monos Márta újságíróval továbbra is fenntartotta. A szerződés értelmében a megbízott 

kapcsolatot tart a helyi sajtóorgánumokkal, szervezi a sajtótájékoztatókat, lehetőségeket 

keres a helyi médiákban közérdeklődésre számot tartó hírek, információk 

megjelentetésére. Ezen felül szervezi és vezeti a Vadász Rádió műsorait. 

 

- A 85 ezer példányszámú Minap című, ingyenes magazinban, mely Miskolcon és 

vonzáskörzetében jelenik meg, számos alkalommal vadászati témájú rövid hírekkel, 

aktualitásokkal, figyelemfelhívással jelentkezünk, mind a vadászok, mind a nem vadászó 

társadalom számára. 
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- Szervezetünk munkájáról, és a megyei vadásznapról sajtótájékoztatót is tartottunk. 

Mind a televízió, mind a sajtó részéről számos riporter, és újságíró jelent meg az 

összejövetelen, illetőleg adott híradást rólunk az ezt követő időszakban.  

 

- A Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában előző években 

kötött megállapodásunkat tovább folytattuk a 2009-es évben is. Ennek megfelelően az év 

során 26 alkalommal jelentkeztünk. A „Vadászkürt – Dianák és Hubertusok” című 

műsorsorozatban, beszélgetéseket, riportokat magába foglaló, aktuális információk 

összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles, sokoldalú tájékoztatást kívánunk 

adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára. Adásunk 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében fogható a Kossuth rádió 

hullámsávjain. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu honlapon 

az MR6 „ A régió rádiója” menüpont alatt. 

 

- Az elmondottakon felül meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász 

szaklapokban és interneten számos alkalommal jelent meg híradás rólunk. 

 

 

http://www.radio.hu/
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2010 
 

 

II. 2010. évi feladatok, célkitűzések 

 

A vezetőség az előző évi alakuló ülését követően az idén a 2010. évi programokon túl 

távlati elképzeléseket is megfogalmazott.  

 

 Hatékony érdekérvényesítést kell folytatni országosan a törvényekben, 

jogszabályokban, helyi szinten a civil kapcsolatok, megállapodások területén, akár 

új szakbizottságok létrehozásával is.  

 

 Továbbra is sokszínű aktív jelenlétet kell megvalósítani. (közélet, nyilvánosság, 

szakmaiság, a vadászok aktivizálása a vadászati közéletben, szakmai 

rendezvényeken, a vadászati kultúrában).  

 

 Tudatos szakmaiságot kell végezni a képzések, továbbképzések területén, harcolni 

kell a vadásztársadalom „felhígulása” ellen.  

 

 Az elkezdett ifjúsági programokat folytatni kell, fiatal vadászokat méginkább be 

kell vonni a vadászati közéletbe, a gyermekeket a természet óvására kell nevelni. 

 

  Emberközeli vadász-közösségi mozgalmakat kell kialakítani (szakmai klubok, 

senior vadászok klubja, vadászati hagyományok), és hatásos kommunikációt kell 

tudni folytatni (belső informáltság, külső nyilvánosság, programok). 

 

 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

Az év első feladata volt, hogy a vezetőségen túl az új szervezeti egységek is kialakítsák 

munkarendjüket, elfogadják ügyrendjüket biztosítva az Alapszabály szerinti és a tagság 

által is elvárt tevékenységeket. Fontos kitűzés, hogy a szervezetek sokoldalúbb szervezeti 

élete érdemibb kommunikációval párosuljon. 

Ennek megfelelően minden bizottság és szakbizottság az év első hónapjaiban, alakuló 

ülése során meghatározta munkatervét, üléseik gyakoriságát és személy szerinti 

munkamegosztását. 

 

Bízunk benne, hogy az új bizottságok még tevékenyebben részt vesznek a munkában, 

elképzeléseiket maradéktalanul megvalósítják, és aktívabban részt vállalnak a vezetőség 

munkájának segítésében. 

 

Lezajlottak országosan is a Tisztújítások. A vadásztársadalom országosan hitet tett az 

egység megerősítése mellett, a meghatározó tisztségekben mindössze egy helyen történt 

változás. Megyénk is eredményesen reprezentálta magát, hiszen megyei elnökünket, Dr. 

Székely Lászlót továbbra is az országos sportvadász alelnöki funkcióba választotta meg 

az országos küldöttgyűlés. 
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  K ö z f e l a d a t o k  

 

 

Az év első két hónapjában zökkenőmentesen lezajlott a vadászjegyek érvényesítésének 

kampányfeladata. A vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a 

Vadászévkönyvet. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen 

megfelel. 

 

Az első ezévi Állami Vadászvizsgánkra március 23-án, és 24-én került sor, melynek 

során 52 fő jelentkezőből 26 fő tett eredményes vizsgát.  

 

A többszöri ígéretek után, ezévben már elkészül az új, kamarai szerkesztésben 

megvalósuló Állami Vadászvizsga Szabályzat is. Ez a jelenlegi rendszertől eltérően 

nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek képzésére, és a balesetvédelmi előírások 

fokozott betartására.  

 

A változott „vadhúsrendelet” miatt megfelelő számú érdeklődő esetében képesített 

vadhúsvizsgáló képzést idén is szeretnénk megvalósítani, ezért terveink között szerepel 

egy újabb tanfolyam megszervezése. 

 

Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést 

tartani. Az első továbbképzést májusban tervezzük, második továbbképzésként pedig a 

már hagyományos, és méltán kedvelt „Hivatásos vadászok zöldbetűs vadásznapja” 

elnevezésű rendezvény szolgálna nyár derekán, melyet az előadásokon túl egy versennyel 

egybekötötten valósítanánk meg.  

 

Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát az év során legalább két alkalommal kívánunk 

rendezni, sőt amennyiben igény van rá, kutyakiképzést, oktatást is megvalósítanánk. 

Ennek kivitelezése sajnos, - mint az előző évben is - nagyban a jelentkezők létszámának 

függvénye. 

 

 

  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  

 

 

Jogszabály módosítás eredményeként újra életbe lép a megyei Vadgazdálkodási Tanács 

szerepe, melyben lehetőségeink szerint az éppen aktuális téma kapcsán aktívan részt 

veszünk. 

 

Szükség van ezen felül 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. 

 

Minden fórumon azon leszünk, hogy a kezdeményezett törvénymódosító javaslataink 

megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a fegyvertörvény anomáliájából fakadó 

problémák kiküszöbölésére. 
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A sertéspestis miatt kialakult helyzetet továbbra is szem előtt tartjuk, illetőleg 

folyamatosan megtesszük azokat az intézkedéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket, 

amelyeket a feladat, és képviselet igényel. 

 

A Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásunkat az év 

elején értékeltük. Az újabb megállapodás az elmúlt éveket követően még érdemibb 

együttműködés feltételeit teremti meg.  

 

 

  V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

 

A Vadászkamara egyik legfontosabb küldetése a jelenben és a jövőt illetően a napi 

munkák mellett az, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, a nem 

vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

Február 4-én került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és 

vadászok bor- és pálinkaversenyére Mátrafüreden. Ezen programot egy regionális 

főzőverseny is követett, melyen megyénket három csapat képviselte: Északerdő Zrt, 

Vászonvölgyi Vadászklub(Bükkzsérc) és a Borsod megyei Vadászkamara csapata. 

A bor és pálinka versenyen, bor kategóriában Galambosi Imre, Tóth Zsolt és Vasas 

Benedek, míg pálinka kategóriában Varga Attila, Orosz Zoltán, Bokros Lajos, Galambosi 

Imre és Tóth Zsolt jeleskedett. A főzőversenyen az Északerdő Zrt. lillafüredi erdészete 

nyerte a „legjobb vadpörkölt” elismerést. Kamarai főzőcsapatunk pedig a „legkreatívabb 

vadétel” különdíját szerezte meg. 

 

Február 20-án tartottuk Megyei Vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. Az 

ünnepélyes megnyitót követően a Borsodi vadászkürtösök egy műsorral kedveskedtek a 

vendégeknek. A vacsora elfogyasztása után pedig Erdei Sándor humorista szórakoztatta a 

megye különböző területéről érkezett közel 150 résztvevőt. A már mondhatni, hogy jól 

összeszokott törzsgárdának, a jó társaságnak köszönhetően a mulatság hajnalig tartott. 

 

Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2010-es év során. 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. 

 

Pályázatot hirdettünk kistérségi vadásznapok szervezésére, ami alapján egy-egy térség 

vadászatra jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni 

különféle vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. 

Ennek köszönhetően az Aszalói Vadásztársaság szervezésében március 15-én az aszalói 

Tájházban helyi vadászok által elejtett trófeabemutatót, régi vadászati emléktárgyakból 

készített kiállítást és gyermekek által készített vadászati témájú rajzokat tekinthettek meg 

az érdeklődők. 

 

A Gömör-Expo részeként már három év óta megvalósuló Vadászati és trófeakiállítást 

május hónapban ezévben is megszervezzük. A kiállítás mellett a térség vadászati 

szervezetei együttműködve a szlovák vadgazdálkodókkal régiós nemzetközi vadásznapot 

is megvalósítanak.  
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A látogatók hasonlóan az elmúlt évekhez több napon keresztül a gömöri tájegység 

vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is 

megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár és 

egész napos filmvetítés is színesíti a programokat. 

 

Megyei vadásznapunk helyszíne ugyan még nem dőlt el, azonban abban már biztosak 

vagyunk, hasonlóképpen az elmúlt évekhez több napon keresztül nyitva tartó vadászati- 

és trófeakiállítással, festmény- és fotókiállítással, könyvbemutató-vásárral kedveskedtünk 

majd az érdeklődőknek. A vadászanpon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, 

és az új vadászok avatásán túl a vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, 

terepjáró bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és 

jónéhány program teszi majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók 

számára. 

 

Ezévben a sport és hivatásos vadászok részére többfordulós koronglövő versenyt 

szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer 

egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön tagozat létrehozása is 

felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lőkészség fejlesztő, biztonságos 

fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.   

 

A terveink között szerepel továbbá hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb 

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

érdekében a tavalyi év nagysikerű bentlakásos ifjúsági táborát, valamint a hivatásos 

vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.  

Az idén is két tábort szerveznénk, az egyiket a nyári szünidőben, a másikat pedig 

szarvasbőgés időszakában.  

A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának 

bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének 

kialakítását. 

 

Vadászkürtös tanfolyamot idén is szeretnénk megvalósítani, bár az előző évektől eltérő 

módon, nem egyhetes, hanem inkább rövidebb, de többszöri foglalkozások szerint. A 

tanfolyam során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével a jelentkezők 

megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés alapjait.  

 

Az elsoroltakon túl céljaink, terveink között szerepel még az év második felében egy 

vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása is. 

 

A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is támogatni kívánjuk. 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. 

 

Természet és vadfotózás irányába is el kívánunk mozdulni akár egy önálló fotóklub 

létrehozásával, azért, hogy különböző kulturális rendezvényeken különböző témájú, ma 

még kevésbé ismert, de színvonalas munkák is bemutatásra kerülhessenek. 
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T á j é k o z t a t ó  t e v é k e n y s é g  

 

 

A 2010-es évben hasonlóan az előző évekhez a Vadász Hírmondó újságunkat az 

aktualitások függvényében, négyhavonta, április, szeptember és december havi 

megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni. 

 

A korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért sikereket továbbra is fenn 

kívánjuk tartani a kommunikáció terén is. 

 

A 85.000 példányszámban megjelenő Minap című ingyenes magazinban továbbra is 

vadászati témájú rövid hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással jelentkezünk, mind 

a vadászok, mind a nem vadászó társadalom számára. 

 

Sajnálatos módon a Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és 

sugárzásában kötött szerződésünket, amely 2010 áprilisában lejár, nem sikerült 

meghosszabbítanunk.  

Az MR Miskolci stúdiójának vezetőivel folytatott egyeztetés alapján reményünk van arra, 

hogy ugyanakkor  - a rádió új műsorszerkezetéhez igazodva – továbbra is az aktuális 

információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles, sokoldalú 

tájékoztatást tudunk majd adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil 

lakosság számára. E tekintetben nagyobb feladat hárul majd ránk, ill. a sajtóreferensre.   
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2010. évi eseménynaptár 

(tervezet) 
  

Január: 

- Vadászjegy érvényesítés 

- Vezetőségi - Elnökségi ülés 

- Bizottságok, szakbizottságok alakuló ülése 

 

Február: 

- Rendőrségi együttműködés értékelése (febr. 3) 

- Vadászok, erdészek bor,- és pálinkaversenye (Mátrafüred febr. 4.) 

- Regionális Főzőverseny (Mátrafüred, febr. 12.) 

- Megyei vadászbál (febr. 20)  

- Szalonka értekezlet (febr. 23) 

- Országos küldöttgyűlés (febr. 26.) 

- Vadászjegy érvényesítés 

 

Március: 

- Rókagyérítő verseny zárása 

- Gyermekeknek kirándulás (Mezőgazd. Múzeum, Budakeszi, márc. 13.) 

- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam (márc. 4-20) 

- Szalonka monitoring program 

- Aszalói trófeakiállítás (márc. 15) 

- Szlovákiai trófeaszemle (márc. 21) 

- Állami vadászvizsga (március 23,24) 

- FEHOVA látogatás (március 26) 

- Vezetőségi ülés (március 30) 

 

Április: 

- Szalonka monitoring program 

- Szemétgyűjtési akció (április 10) 

- Kamarai küldöttgyűlés (ápr. 14) 

- Vadász Hírmondó megjelenése 

- Együttműködési megállapodások áttekintése, aktualizálása 

 

Május: 

- Gömör Expo vadászati kiállítás (április 30-május 2) 

- Gömöri Vadásznap, Putnok (május 1) 

- Vadhúsvizsgáló képzés 

 

Június: 

- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam  

- Állami vadászvizsga 

- Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny 

- Vezetőségi - Elnökségi ülés 

- Nyári ifjúsági vadásztábor (június 28-július 4) 

 

Július: 

- Hivatásos vadász továbbképzés, szakmai konferencia  

- Országos vadásznap 
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Augusztus: 

- Vadász Hírmondó megjelenése 

- Hivatásos vadászok napja, versenye 

 

Szeptember: 

- Megyei vadásznap 

- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam  

- Állami vadászvizsga 

- Ifjúsági szarvasbőgő tábor 

- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsga 

 

Október: 

- Vezetőségi - Elnökségi ülés 

- Bizottsági ülések 

- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsga 

- Szalonka monitoring program 

 

November: 

- Szalonka monitoring program 

- Szakmai konferencia  

 

December: 

- Vadász Hírmondó megjelenése 
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Munkaterv javaslatok 2010 

/tervezet/ 
 

Vezetőség: 

 

I. negyedév   - Szabályzatok, munkaköri leírások áttekintése, aktualizálása 

- 2010. évi programok, célkitűzések, költségvetési terv 

- Kamara és szövetség együttműködésének lehetőségei 

- Megyei küldöttgyűlés előkészítése 

- Országos kitüntetések adományozása 

- Gömör-Expo vadászati kiállítás, térségi vadásznap 

   előkészítése 

 

II. negyedév  - Együttműködési megállapodások áttekintése, szükség szerinti  

  megújítása 

- Külső-belső kommunikációs tevékenység koordinálása 

- Vadászati kultúra, hagyományok ápolása 

- Konferencia, hivatásos vadász továbbképzés előkészítése 

- Területi szervezet ifjúsági programjának előkészítése  

 

III. negyedév  - Az I. félévi tevékenység értékelése 

- Megyei vadásznap előkészítése 

- Megyei kitüntetések adományozása  

   - A bizottságok, szakbiz. tevékenységének áttekintése, értékelése 

       

IV. negyedév   - A 2010-es év értékelése 

- Következő évi tervek, célkitűzések 

   

 

Bizottságok, szakbizottságok: 

 

Vadvédelmi - Vadgazdálkodási Bizottság:  

 

- Szalonka monitoring program koordinálása 

- Vadgazdálkodási konferenciák megszervezése 

 

Felügyelő Bizottság:  

 - A Kamara szervei és bizottságai működési rendje jogszerűségének áttekintése 

- Szabályzatok, munkaköri leírások áttekintése, szükség szerinti aktualizálása 

 

Etikai Bizottság:  

   - Etikai szabályzat áttekintése, javaslatok 

   - Vadász Hírmondóban történő tájékoztatás 

   - Szükség szerint etikai eljárás lefolytatása 

    

Kynológiai szakbizottság:  

 

   - Vadászkutya képzés, VAV vizsgáztatás megszervezése 

   - Megyei vadásznapon bemutató szervezése 
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Kulturális szakbizottság:  

 

   - Vadászati kultúra, hagyományápolás 

- Fotóarchívum létrehozása 

   - Rendezvények szervezése, megörökítése 

- Vadászklub munkájának szervezése 

 

Kommunikációs szakbizottság:  

 

- Együttműködési megállapodások előkészítése  

- A szervezet külső-belső kommunikációjának szervezése 
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III.  

 

2009. évi pénzügyi beszámoló 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2009. évi pénzügyi beszámolója  
   

   

Összesítő 
   

  eFt-ban 

   

 Terv 2009 Tény 2009 

   

Nyitó pénzkészlet 6903 6903 

   

   

Bevételek   

a.) Megyei bevételek   

Vadászjegyek 17750 17975 

Tagdíjbevétel 10173 10278 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2370 1990 

Vadászfelelősség biztosítás 740 755 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat) 2085 1997 

a.) Megyei bevételek összesen 33118 32995 

   

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 22405 22623 

Bevételek mindösszesen 55523 55618 

   

   

Kiadások   

a.) Megyei kiadások   

Anyagjellegű ráfordítások 17360 18098 

Személyi jellegű ráfordítások     14505 13922 

Egyéb ráfordítások 1 0 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 195 

Értékcsökkenési leírás 800 740 

a.) Megyei kiadások összesen 32866 32955 

   

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 21752 22146 

Kiadások mindösszesen 54618 55101 

   

   

Záró pénzkészlet 7808 7420 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2009. évi pénzügyi beszámolója  

(részletes) 

 Terv 2009 Tény 2009 

   

Nyitó pénzkészlet 6903 6903 

B e v é t e l e k   

   

a.) Megyei bevételek   

Vadászjegyek 50 %-os bevétele 17750 17975 

Vadászvizsgáztatás 2100 1813 

Vadászkutya vizsgáztatás 120 44 

Húsvizsgáló tanfolyam, vizsgáztatás 0 8 

Eljárási díj bevétele 150 125 

Tagdíjbevétel 10173 10278 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (kf-i is) 740 755 

Elnöki költségtérítés (telefon tov.szlázás OMVK) 105 106 

Vadászszövetség hozzájárulásai  600 163 

Vadhúsvizsgáló könyv 0 0 

Hirlevél/Vadásznap támogatás bevétele 300 177 

Vadászbál bevétele 0 0 

Hubertus keresztek tov.szlázás bevétele 0 111 

Hiv.vadászverseny támogatása 100 0 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 130 22 

Kamatbevétel 850 1418 

a.) Megyei bevételek összesen 33118 32995 

   

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek     

Écs miatti  kiegyenlítő bevétel 800 740 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 17750 17975 

Vadászfelelősségbizt. Groupama Biztosítónak (kf-i is) 3825 3908 

Bérből levont és befizetett járulékok kbözete 30 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  22405 22623 

   

Bevételek  mindösszesen összesen 55523 55618 

K i a d á s o k   

a.) Megyei kiadások   

Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg. 960 858 

Nyomtatvány, irodaszer 300 402 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegítő tev  100 66 

Szaklapok, szakkönyvek 80 56 

Ért-re beszerzett Hiv.vadász kézikönyvek 25 16 

Ért-re beszerzett vadászati szakkönyvek 35 0 

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány) 150 38 

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás 150 92 

Posta, telefon, mobilinternet 550 541 

Szállítási költség  50 0 

Vadász Hírmondó, Hírlevél, kártyanaptár és postázás 1500 1806 

Évkönyvek 1323 1323 

Tudnivalók a vadászbalesetek megelőzéséről c. füzet 150 0 

Infrastruktúra bérleti díja, üzemeltetési ktsg. 3000 3000 

OMVK tagdíj 4100 4181 

Bankköltség 160 151 
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Tov.szlázásra beszerzett Hubertus Keresztek 0 111 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 35 37 

Személyszáll., utazási költség 150 300 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata 650 550 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség 600 634 

Szállásköltség 0 12 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 60 68 

Ifjúság (tábor) 100 103 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések 300 383 

Megyei Vadásznap 800 1102 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 150 197 

Sajtó, rádió, kommunikáció 850 1010 

Oktatás, továbbképzés 100 60 

Nemzetközi kapcsolatok 50 0 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr.) 100 101 

Tapasztalatcsere (Fehova) 50 65 

Videófelvételek 0 100 

Borsodi Vadászkürt Egy-nek adott támogatás 50 50 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munka, tüzvéd.) 50 49 

PR költségek (R magazin) 0 120 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán,bírók saját gk.h.) 50 23 

Foglalkozás eü szolgálat 32 10 

Vadászvizsgáztatás díja szla alapján  550 483 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 17360 18098 

   

Alkalmazottak munkabére 7500 7231 

Jutalom 470 430 

Tiszteletdíj 1440 1440 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek 200 220 

Egyéb  (bizt.jut, vizsgáztatás) 950 900 

Tb, egbizt, munkaerőpiaci járulék 3050 2844 

Munkaadói járulék 270 210 

Étkezési hozzájárulás 432 432 

Természetbeni juttatások 75 75 

Csekély értékű ajándék 10 85 

Természetbeni juttatások utáni adó (tf, étk. jegy) 58 31 

Reprezentáció 50 24 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 14505 13922 

   

Késedelmi pótlék, kerekítés, hatósági díjak, illetékek 1 0 

Egyéb ráfordítások összesen 1 0 

   

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz. 200 195 

   

Értékcsökkenési leírás 800 740 

a.) Megyei kiadások összesen 32866 32955 

   

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások   

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 17820 18070 

Vadászfelelősségbizt. Groupama Biztosítónak 3932 4020 

Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete 0 56 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 21752 22146 

   

Kiadások mindösszesen 54618 55101 

Záró pénzkészlet 7808 7420 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2009. évi pénzügyi beszámolójához 

 

2009. 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 bevételek között találhatók meg azon bevételeink, melyek 

csak egy rövid ideig vannak nálunk, hiszen a vadászjegyek másik 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. Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő kiadások között jelenítettük meg, míg a 

szervezetünk működésével kapcsolatos kiadásainkat a Megyei kiadások címszó alatt.  

 

Bevételek 

2009. évben realizált összes bevételünk (100,17 %) valamint megyei szintű bevételeink 

(99,6 %) is közel a tervezettnek megfelelően alakultak. A bevételeken belül egyes 

tételeknél némi elmaradás mutatkozik ugyan, de ezt kompenzálják a többi tételek. 

A vadászjegyet váltók száma a tervhez képest 45 fővel növekedett (225 eFt), ennek 

következtében tagdíjbevételünk is 105 eFt-tal nagyobb összegben realizálódott. A 

vadászkutya munkavizsgára (76 eFt) és a vadászvizsgára jelentkezők száma azonban nem 

a tervnek megfelelően alakult és nem következett be a központilag, egységesen 

alkalmazott vizsgadíj összegének emelkedése sem, melynél így 287 eFt-os bevételkiesés 

keletkezett. 2009. évben sem kértünk támogatást a vadászatra jogosultaktól a hivatásos 

vadászok versenyére (100 eFt), valamint a hírlevél támogatására (123 eFt). A vadászok 

felé értékesíteni kívánt könyvek, kitűzők bevételéből 108 eFt-tal kevesebbet realizáltunk. 

Előbb részletezett kieső bevételeinket azonban  enyhíteni tudta a kamatbevétel, mely 568 

eFt-tal több forráshoz juttatta szervezetünket.  A Vadászszövetség hozzájárulásai sem a 

tervezettnek megfelelően alakultak, de a közös rendezvények költségei az elnökségi-

vezetőségi határozatoknak megfelelően 50-50 %-ban kerültek fedezésre. A többi bevételi 

jogcímen megtervezett összegek közel a tervnek megfelelően alakultak (10-20 eFt-os 

eltérésekkel). Mindezek – a teljesség igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink 2009. évi 

alakulásához.  

 

Bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 
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Kiadások 

2009. évi kiadásaink megoszlását az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 
 
Kiadásainkról összességében (100,88 %) és megyei szinten (100,27 %)  is elmondható, 

hogy közel a terv szerint alakultak. Egyes ráfordításoknál jelentkeztek némi eltérések, 

melyeket más ráfordítások korrigáltak.  

Anyagjellegű ráfordításainknál jelentkezett egy 738 eFt-os túllépés, mely több okra 

vezethető vissza. Itt kerülnek ugyanis bemutatásra a felhasznált irodaszerek, szaklapok, 

segédanyagok, igénybevett szolgáltatások (telefon, osztályülések terembérleti díja, 

sajtóreferens, rádióműsor, MINAP-ban való megjelenés) is. Mindenki előtt ismert, hogy 

az általános forgalmi adó kulcsa az év második felétől 5 %-kal emelkedett. Szervezetünk 

tevékenységéből adódóan áfa levonására nem jogosult, így a megemelkedett forgalmi adó 

összegét is saját forrásokból kell finanszíroznia.  2009. évben lezajlottak szervezetünknél 

a választások, a több fordulóból adódóan az ehhez kapcsolódó költségeink is emelkedtek 

(irodaszereknél 104 eFt, szervezeti ülések költségeinél 130 eFt). Az év folyamán az 

utazási költségek (saját gk. használat, személyszállítás) 184 eFt-ot tettek ki a tervezettel 

szemben. Nem terveztük, de évközben igényként merült fel a videófelvételek készíttetése 

(100 eFt), az Royal magazinban való megjelenésünkre pedig 120 eFt-ot fordítottunk. 306 

eFt-tal többe került a Vadász Hírmondó legyártatása és postázása, 160 eFt-tal növekedtek 

a kommunikációs költségeink és Vadásznapi rendezvényeink 302 eFt-os többletkiadást 

jelentettek szervezetünknek az elmúlt évben.   

 

A személyi jellegű ráfordításoknál összességében 583 eFt-os megtakarítás jelentkezett: 

alkalmazottak bérénél 269 eFt, jutalomnál 40 eFt, egyéb bérnél 50 eFt, majd ezek 

vonzataként a társadalombiztosítási 206 eFt és a munkaadói járuléknál 60 eFt. 

Kevesebbet fordítottunk reprezentációra (26 eFt) és a természetbeni juttatások utáni 

adókra (27 eFt) is míg a csekély mértékű ajándékokra 75 eFt-tal többet költöttünk.   

 
Egyéb ráfordítások soron kiadásunk nem merült fel. 
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Tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt-ot terveztünk, mely 195 eFt-ban valósult meg. Az 

év során csak kisebb értékű eszközök beszerzését eszközöltük úgymint: mobiltelefonok, 

kisértékű immateriális javak, telefax, laminálógép. 

 

Meglévő eszközeik értékcsökkenési leírása a tervezett 800 eFt-tal szemben 740 eFt-ban 

valósult meg. 

 

2009. évi gazdálkodásunk főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be. 
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Statisztikai számjel vagy adószám: 18427273-105      

      

TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 

      

TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET CÍME: 3526 Miskolc, Tass u. 18.   

      

      

KÖZTESTÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

      

2009. ÉV  

    eFt  

Sor-  A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév  

szám     helyesbítései    

a b c d e  

1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)        

2. A. Befektetett eszközök (3+4+5 sorok) 1067 0 327  

3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK        

4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1067   327  

5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK        

6. B. Forgóeszközök (7+8+9+10 sorok) 7268 0 7683  

7. I. KÉSZLETEK 265   263  

8. II. KÖVETELÉSEK 100   0  

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK        

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 6903   7420  

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (2+6 sorok) 8335 0 8010  

12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)        

13. C. Saját tőke (14+15+16+17+18 sorok) 7810 0 7731  

14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE        

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 9294 0 7806  

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK        

17. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -1484 0 -75  

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0   0  

19. D. Tartalék -389   -205  

20. E. Céltartalékok        

21. F. Kötelezettségek (22+23 sorok) 914 0 484  

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK        

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 914   484  

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN        

24. (13+19+20+21 sorok) 8335 0 8010  

      

      

Miskolc, 2010. március 08.     

      

      

  ………………………………………  

  Társadalmi szervezet, köztestület vezetője,  

   képviselője   
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Kiegészítés a szervezet 2009. évi mérleg és eredmény-levezetéséhez 

 

A területi szervezet 2009. évi mérlegének fő sora az előző évihez képest 325 eFt-os 

csökkenést mutat, melynek okai a következőkben foglalhatók össze. 

A mérlegben az eszközoldal a meghatározó, hiszen a forrásoldalon szereplő 

Tőkeváltozás/Eredmény sor egyenlegező szerepet tölt be. 

Az első lényeges csökkenés az Eszközoldal tárgyi eszközök soránál következett be, mivel 

2009-ben csak kisértékű eszközök beszerzésére került sor, melyek a mérlegben nem 

szerepelnek (költségként azonnal elszámolásra kerültek). Az előző évihez képest 740 eFt-

tal csökkent a sor összege, ami egyenlő a 2009. évben elszámolt értékcsökkenési 

leírással, melyet a korábbi években megvásárolt tárgyi eszközeink után számoltunk el. 

(Lásd pénzügyi beszámoló Értékcsökkenési leírás soránál is.) 

Készleteink 2 eFt-tal csökkentek és évvégén nem állt fenn az előző évben meglévő 100 

eFt-os követelésünk sem. Pénzeszközeink 517 eFt-tal növekedtek, melyek nem tudták 

teljes egészében fedezni az előbbiekben felsorolt csökkenéseket. (517 – 740 – 100 – 2 = -

325 eFt) 

Kötelezettségeink csökkentek az előző évihez képest, hiszen az év utolsó napján 

közfeladataink ellátásából adódó befizetési kötelezettségünk nem állt fenn (vadászjegyek 

50 %-a, vadász felelősségbiztosítás). A kötelezettségként kimutatott 484 eFt a decemberi 

bérfizetés vonzataként jelentkező adóbefizetéseket, valamint két szolgáltató számláit 

tartalmazzák (T-mobile, Lindström). 

 

Az eredmény-levezetésben bevételi oldalán szereplő 32.994 eFt a szervezetünk saját 

jogon beszedett bevételeit tartalmazza (vadászjegyek 50 %-a, tagdíj, vizsgáztatás, stb.), 

mely a pénzügyi beszámolóban megyei bevételek címszóval került bemutatásra (kerekítés 

1 eFt). 

A kiadási oldalon szereplő ráfordításként érvényesíthető kiadások az év során a 

működéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, úgymint anyag és anyag jellegű, 

személyi jellegű költségek. Ez a sor nem tartalmazza az úgynevezett természetbeni 

juttatásokat (étkezési jegyek, kitüntetések), reprezentációt, melyet az előírások szerint a 

ráfordítást jelentő eszközváltozások (1.522 eFt) soron kell feltüntetni. 

A ráfordítást jelentő elszámolások sor az értékcsökkenési leírás (740 eFt) valamint az 

év folyamán beszerzett, költségként elszámolt kisértékű eszközök értékének (196 eFt) (1 

eFt kerekítés) bemutatására szolgál. 

A ráfordításként nem érvényesíthető soron érték nem szerepel, hiszen az éven 

beruházási kiadásunk (nagyobb értékű tárgyi eszköz) nem merült fel.  

A tárgyévi pénzügyi eredmény és a nem pénzben realizált eredmény a fentiekben 

részletezett adatokból való számítások következtében kialakult összeg, mely kettő 

egyenlege adja a tárgyévi eredményünket, vagyis – 75 eFt-ot.  
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2010. évi költségvetési terv 
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Javaslat az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2010. évi költségvetési tervéhez 

 

 

Tervezett 2010. évi bevételeinket összességében közel a 2009. évi tényadat szintjén 

határoztuk meg úgy, hogy megyei bevételeink közel 400 eFt-tal nagyobb összegben 

kerültek előirányzásra. Ismeretes, hogy szervezetünk meghatározó bevételei főleg a 

közfeladatok ellátásából tevődnek össze és így van ez a 2010-es évben is. A 

legmeghatározóbb bevételeknél, a vadászjegyek kiváltásánál és a tagdíjbevételnél 

nagymértékű eltérés nem várható. Vadászvizsgát az év során folyamatosan tartunk és 

számolunk a vadászkutya vizsgáztatással is. Terveink között szerepel ismét a 

vadhúsvizsgáló tanfolyam és vizsgáztatás, bár ennek tervszámai nem szerepelnek a 2010-

es előirányzatunkban, hiszen ennek megszervezése az igényektől függ és előre nem 

tudhatjuk, hogy az elégséges 50 fő résztvevővel számolhatunk-e. 200 eFt-ban tervezzük a 

Vadászszövetség hozzájárulását egyes, közös rendezvények tekintetében, természetesen 

ez az összeg a felmerült költségek, vezetőségi határozatok következtében módosulhat. 

Sajnos a tavaly realizált közel 1,5 mFt-os kamatbevételnek csupán 42 %-ával 

számolhatunk, hiszen a betéti kamatok mértéke napjainkban elenyésző. Ettől függetlenül 

szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások fedezetének 

figyelembevétele mellett –  több hónapos lekötött betétben tartjuk. 2010-es évben a 

szervezetünk főszervezésében lebonyolításra került a megyei vadászbál, mely 1.120 eFt-

os összeggel növeli bevételeinket, de ennek természetesen költségei is felmerültek (806 

eFt).  

 

2010. 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 – három havonta történő megjelentetése, postázása, melyet 

1800 eFt-os összegben terveztünk be.  Az éven is tervezzük szakmai fórum (80 eFt), 

hivatásos vadász továbbképzés, hivatásos vadászok napja (100eFt), megyei Vadásznap 

(700 eFt) megrendezését. 2010. évi költségvetésünkben új célkitűzésekre is különítettünk 

el pénzeszközt, úgymint: ifjúság (100 eFt), sportlövészet (50 eFt), kynológia (50 eFt), 

fotóklub (50 eFt). Továbbra is támogatni kívánjuk a Vadászklub működését (100 eFt), 

valamint a térségi vadásznapokat (300 eFt). Az utazással, kiküldetéssel, saját gépjármű 

használattal kapcsolatos előirányzatokat a várható költségnövekedések miatt az előző 

évinél magasabban terveztük. Az infrastruktúra bérleti díját és az ehhez kapcsolódó 

üzemeltetési költséget az infláció mértékével megemelkedett összegben szerepeltetjük. 

1200 eFt-ot terveztünk a sajtóval, kommunikációval kapcsolatos feladatainkra, hiszen a 

későbbiekben is finanszírozni kívánjuk a 2006-os évben beindított Vadászkürt-Dianák és 

Hubertusok c. rádióműsort, meg kívánjuk tartani sajtóreferensünket, mely által 

lehetőségünk nyílik a médiában való rendszeres megjelenésre. A szervezetünknél 

felmerülő kisegítő adminisztrációs teendőket egyik kollégánk vállalkozóként látja el, így 

az őt megillető juttatás kikerült a személyi jellegű ráfordításokból és egyéb 

szolgáltatásként került feltüntetésre (360 eFt).  Tapasztalatcserére, nemzetközi 

kapcsolataink ápolására az előző évi előirányzat felének megfelelő összeget (50-50 eFt) 

terveztük. 

Fontos megemlítenünk, hogy az általunk igénybevett szolgáltatások (pl: telefon, 

rádióműsor, sajtóreferens), felhasznált anyagok (pl: irodaszerek, nyomtatványok, lőszer) 

ára folyamatosan emelkedik. Emellett szintén negatív hatásként jelentkezett, hogy a 

tavalyi év második felétől 5 %-kal nőtt az általános forgalmi adó kulcsa, melynek 
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összegét szervezetünknek rendszeres bevételeinek megemelkedése nélkül is 

finanszíroznia kell. Bevételeink közel 95 %-át áfa szempontjából mentes bevételek teszik 

ki, így áfa levonására nem vagyunk jogosultak. Kalkulációnk szerint az áfakulcs 

megemelkedése 200-250 eFt-os többlet-költséget okoz 2010-ben szervezetünknek.  

     

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél 5 %-os 

bérfejlesztéssel számoltunk és tervezésre került részükre 3 heti bérnek megfelelő jutalom 

kifizetése is. A tiszteletdíj tervezésnél OMVK Központ tisztségviselői részére kifizetésre 

kerülő tiszteletdíj 50 %-ával számoltunk.  

 

Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes 

adókötelezettséggel” járó természetbeni juttatását, a szakapparátus részére továbbra is 

havonta, személyenként 12 eFt-os meleg étkezési utalványt biztosítását tervezzük. Ennek 

várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a költségvetésünkben. 

 

A 2010-es évben mindössze 200 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet további, 

szükséges eszközbeszerzéseit. 

 

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony gazdálkodásunk 

megvalósulása esetén a 2010-os évet 6300 eFt-os pénzkészlettel tudjuk zárni.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink 

megvalósítása esetén záró pénzkészletünk – ugyan az előző évi alatt – de továbbra is 

a még megfelelő, biztonságos szinten alakul majd.   
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 2010. 

évi költségvetési terve  
Összesítő  

  

 eFt 

 Terv 2010 

  

Nyitó pénzkészlet 7420 

  

  

Bevételek  

a.) Megyei bevételek  

Vadászjegyek 17975 

Tagdíjbevétel 10278 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2025 

Vadászfelelősség biztosítás 755 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat) 2335 

a.) Megyei bevételek összesen 33368 

  

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 22190 

Bevételek mindösszesen 55558 

  

  

Kiadások  

a.) Megyei kiadások  

Anyagjellegű ráfordítások 20314 

Személyi jellegű ráfordítások 14024 

Egyéb ráfordítások 10 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 

Értékcsökkenési leírás 247 

a.) Megyei kiadások összesen 34795 

  

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 21883 

Kiadások mindösszesen 56678 

  

  

Záró pénzkészlet 6300 
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Részletes 

 Terv 2010 

  

Nyitó pénzkészlet 7420 

  

B e v é t e l e k  

  

a.) Megyei bevételek  

Vadászjegyek 50 %-os bevétele 17975 

Vadászvizsgáztatás 1850 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 

Eljárási díj bevétele 125 

Tagdíjbevétel 10278 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (kf-i is) 755 

Elnöki költségtérítés (telefon tov.szlázás OMVK) 105 

Vadászszövetség hozzájárulásai  200 

Hírlevél/Vadásznap támogatás bevétele 180 

Vadászbál bevétele 1120 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 130 

Kamatbevétel 600 

a.) Megyei bevételek összesen 33368 

  

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek    

Écs miatti  kiegyenlítő bevétel 247 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 17975 

Vadászfelelősségbizt. Groupama Biztosítónak (kf-i is) 3908 

Bérből levont és befizetett járulékok kbözete 60 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  22190 

  

Bevételek  mindösszesen összesen 55558 

  

K i a d á s o k  

  

a.) Megyei kiadások  

Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg. 860 

Nyomtatvány, irodaszer 400 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegítő tev. 420 

Szaklapok, szakkönyvek 60 

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány) 60 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása,rendszerkarbantartás 100 

Posta, telefon, mobilinternet 550 

Szállítási költség  82 

Vadász Hírmondó, Hírlevél, kártyanaptár és postázás 1800 

Évkönyvek 1397 

Infrastruktúra bérleti díja, üzemeltetési ktsg. 3120 

OMVK tagdíj 4200 

Bankköltség 155 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 39 

Személyszállítás., utazási költség 600 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata 600 

Kiküldetés, saját gépjárműhasználat, szállásköltség 1300 

Szállásköltség 20 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 80 

Ifjúság (tábor) 100 
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Sportlövészet 50 

Kynológia 50 

Fotóklub 50 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések 100 

Vadászbál 806 

Megyei Vadásznap 700 

Térségi Vadásznapok támogatása 300 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 150 

Sajtó, rádió, kommunikáció 1200 

Oktatás, továbbképzés 100 

Nemzetközi kapcsolatok 50 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr,) 100 

Tapasztalatcsere (Fehova) 50 

Borsodi Vadászkürt Egy-nek adott támogatás 50 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munka, tüzvéd.) 50 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán,birók saját gk.h.) 50 

Foglalkozás eü szolgálat 15 

Vadászvizsgáztatás díja szla alapján  500 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 20314 

  

Alkalmazottak munkabére 7472 

Jutalom 470 

Tiszteletdíj 1440 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek 200 

Egyéb  (bizt.jut, vizsgáztatás) 900 

Tb, egbizt, munkaerőpiaci járulék 2820 

Étkezési hozzájárulás 432 

Természetbeni juttatások 50 

Csekély értékű ajándék 50 

Természetbeni juttatások utáni adó (tf, étk. jegy) 140 

Reprezentáció 50 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 14024 

  

Késedelmi pótlék, kerekítés, hatósági díjak, illetékek 10 

Egyéb ráfordítások összesen 10 

  

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz. 200 

  

  

Értékcsökkenési leírás 247 

a.) Megyei kiadások összesen 34795 

  

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások  

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 17975 

Vadászfelelősségbizt. Groupama Biztosítónak 3908 

Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 21883 

  

Kiadások mindösszesen 56678 

  

  

Záró pénzkészlet 6300 

 

 


