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2010 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

Mint az közismert, a Vadászkamara törvény által előírt struktúrával és szabályzattal 

rendelkező köztestület, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium törvényességi felügyelete 

alatt - átengedett állami bevételekből finanszírozva - átruházott hatáskörben, állami 

feladatokat is ellát. A közfeladatok hiánytalanságának biztosítása a kamarai szervezet 

egyik fő funkciója. 

 

Ugyanakkor a kamara egyben szakmai érdekképviselet is, mely demokratikus szabályok 

szerint megválasztott testületekkel és szervezettel rendelkezik, s mint köztestület hivatása 

a hivatásos és sport vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése. 

 

A hivatásos apparátus és a vezetőség ennek figyelembe vételével, a jogszabályok által 

előírtaknak megfelelően, biztosítja e két fő elvárás egyensúlyát. 

 

Az év során megyei kamarai szervezetünk testületei az üléseiket a jogszabályi előírások 

betartása mellett tartották meg, melyeken a megye vadásztársadalma érdekében hozták 

meg döntéseiket. 

 

Erről független könyvvizsgáló felkérésével is meggyőződtünk, aki szervezetünk 

gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatát végezte el.  

 

Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2010-es év során is 

negyedévente, így 4 alkalommal ülésezett. Üléseiken a teljesség igénye nélkül az alábbi 

témákkal foglalkoztak: 

 

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak 

eseményeiről 

- titkári beszámolók  

- hivatásos vadászok helyzetének értékelése  

- 2009. évi feladatok értékelése, 2010. évi programok, elképzelések 

- beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról, 2010. 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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Szervezetünkben a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a Felügyelő és az Etikai Bizottság, 

mint 3 állandó bizottság működik. Ezen felül javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó 

szervként 3 területi szakbizottság – Kommunikációs, Kulturális és Kynológiai 

szakbizottság - is tevékenykedik. 

 

Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy a tisztújítást követően - elfogadott 

ügyrendjüknek megfelelően - 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  

- 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 2010. április 14-én megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános 

ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a 

Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő 

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

eredménylevezetés, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.  

 

Ezen túlmenően az alábbi lényeges kérdések kerültek áttekintésre: 

 

- Hangsúlyos elvárásként került meghatározásra, hogy tovább kell folytatni azt a 

sokszínű és szerteágazó, a megye vadászainak nagy részét megmozgató, aktív 

vadászati közéletet, ami az elmúlt évekre is jellemző volt.  

 

- Megvolt a kamarában az országos tisztújítás is, ahol a küldöttek képviselték 

megyénket. Az országos kamarai elnöknek ismételten Feiszt Ottó került 

megválasztásra. Hivatásos vadász alelnöknek ifj. Fodermayer Vilmost választotta 

meg az országos küldöttgyűlés, és megyénket érte az a megtiszteltetés, hogy az 

országos sportvadász alelnöki tisztségre ismételten megyei elnökünk, Dr. Székely 

Lászlót nyerte el a bizalmat.  

 

- Több fontos feladat van, amelyeket kiemelten kell a kamarai közéletünkben, 

tevékenységünkben hangsúlyozni. Ebben első és mindenekelőtt a legfontosabb a 

hatékony érdekérvényesítés, amely mind a jogszabályi, mind pedig a hatósági és 

civil kapcsolatrendszerben nagy jelentőségű.  

 

- Nagyon fontos itt a megyében is, de országosan is a sokszínű aktivitást a vadászati 

közéletben és egyéb társadalmi fórumokon folytatni. Meg kell mutatnunk 

magunkat, legyünk részesei az általános közéleti tevékenységnek.  
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- Meghatározó, hogy áthassa valamennyi munkánkat, de elsősorban a képzések, 

továbbképzések, konferenciák területén a tudatos szakmaiság, amely mind a 

hivatásos-, mind a sportvadász-képzés, szakképzés és továbbképzés területén 

fontos.  

 

- Fontos továbbá, hogy hozzáértő, etikus vadászok képviseljék a megye vadászatát. 

A vadászati közösségi mozgalmak mind szélesebb kört érjenek emberközeli, 

szakmai klubokban vagy éppen regionális/kistérségi szinten szervezett 

vadászklubokban, mert a kamarának nincs más szervezeti rendszere, amely 

hátterét és az együttdolgozás lehetőségét biztosítaná.  

 

- Fontos feladat egy hatásos kommunikáció kiépítése, mind a belső informáltság, (a 

vadásztársadalom körében), mind pedig a külső nyilvánosság tekintetében, amely 

meghatározó annak fényében, hogy minél inkább tegyük elfogadottabbá a 

társadalmi környezetben a vadászatot és a vadásztevékenységet.  

 

Megyei Területi Szervezetünk az FVM Jogi Főosztályának - a megnövekedett 

sportvadász taglétszám alapján, pótküldött megválasztására vonatkozó - előírása szerint 

július 23-án tartotta a megyei sportvadász osztályülését Fónagyságon az Északerdő ZRt. 

Oktatóközpontjában. Az általános tájékoztatót követően a jelenlévő küldöttek Monostori 

Lászlót választották meg a 67-ik sportvadász küldöttnek.  

 

 

  K ö z f e l a d a t o k  

 

 

A kamara közfeladatként, mint ahogyan azt az előzőekben is említettük, elsősorban az 

állam által átruházott feladatokat végzi: 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 vadászjegyek érvényesítése a 2010-es év során is zökkenőmentesen zajlott. 

Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. 

Az elmúlt évben 3630 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően - 

rendszeresen továbbítottuk a Vadászati Hatóság felé. 

Tagjaink továbbra is változatlan és rendkívül kedvező áron, 1000 Ft-ért köthették és 

köthetik meg a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az országos, közbeszerzési 

pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - az OTP Garancia Biztosítóval.  

 

A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást 

kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi 

tevékenységét. 

 

- Állami Vadászvizsgát öt alkalommal szerveztünk, melynek során 136 fő jelentkezőből 

76 fő tett eredményes vizsgát.  

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. 
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- Szakmai konferenciaként, illetőleg hivatásos vadászaink részére, versennyel 

egybekötött továbbképzést tartottunk. A meghívott előadó, Takács Viktor vadászfilmes 

az őzön kívül több más vadfaj hívásáról is, filmvetítéssel egybekötött előadást tartott. Az 

előadást követően került sor egy közös vadpörkölt elfogyasztására, majd ebéd után a 

hivatásos vadászok versenyére elméleti és gyakorlati feladatokból.  

A versenyen elért eredmények: 

I. Varga László, II. Csató Gábor, III. Demetrovits Tibor. 

Az első helyezést elért személy, Varga László képviselte megyénket az országos 

hivatásos vadászok versenyén Gyulajon, ahol dobogósként, III. helyezettként végzett.  

 

 - Június 25-én a képesített vadhúsvizsgálók részére továbbképzést tartottunk. Mivel a 

képzést a 141/2009. FVM rendelet kötelezően előírta, azoktól, akik ezen nem vettek 

részt, az állategészségügy az engedélyt visszavonta.  

A továbbképzés 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 jelentős számú igény is felmerült új képzés és vizsga 

lebonyolítására is, amit azonban többszöri egyeztetés, kérés ellenére sem sikerült a 

megyei Állategészségügyi Hatóságnál, - a hónapok óta tartó átszervezések és 

nyugdíjazások miatt - megszervezni. 

Felvettük ezért a kapcsolatot más megyékkel, aminek köszönhetően június 28-án 

Szabolcs megyében, Nyíregyházán sikerült 27 fő képzését és vizsgáztatását 

megvalósítani. 

 

- A vadászkutyák alkalmassági vizsgáját 2010-ben sajnálatos módon érdeklődés 

hiányában csak egy alkalommal rendeztük meg. 

Ezen alkalomból a Drótszőrű magyar vizsla klubbal közösen szeptember 11-én gyakorló 

napot, majd szeptember 18-án VAV vizsgát tartottunk. A vizsga mellett tenyészszemle, 

alapvizsga (AV) és őszi tenyészvizsga (ÖTV) is lebonyolításra került. 

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

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

 

 

  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  

 

 

Sajátos módon a kamarai érdekérvényesítés nem megyei, hanem alapvetően országos 

illetékességű. A kamara központja egyedül jogosult a jogalkotók felé a 

véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe való bekapcsolásra.  

 

Megyei szervezetünk az előzőekben elmondottak alapján az Országos Központ felé 

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 

módosító javaslatok hatására megjelent a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet, mely a 

Vadászati törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 

egyes pontjait módosította. 
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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.  

 

Megyei kezdeményezésünkre a Vidékfejlesztési Minisztériumban, november 24-én 

sertéspestissel kapcsolatos értekezlet is összehívásra került. 

A felvetett problémákra reagálva Dr. Bognár Lajos államtitkár elmondta, hogy vizsgálják 

annak lehetőségét, hogy a következő vadászati év kezdetén, tehát 2011. március 1-jén 

feloldásra kerüljenek megyénkben a fertőzött zónára érvényes előírások. 

Természetesen az adminisztrációs folyamatok is eltartanak egy ideig, valamint az Unió 

jóváhagyása is szükséges, de reméljük, hogy ha továbbra sem lesz víruspozitív eset, 

akkor a lehetőség hamarosan megvalósításra kerül, és mentesülünk a jelenlegi 

problémáktól. Mindaddig viszont az előírások szigorú és következetes betartására van 

szükség. 

 

Évközben felmerült annak a lehetősége, hogy minden vadász részére kötelező 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 vadászok, - akik a II. alkalmassági csoportba tartoznak -, és lőfegyvertartási 

engedéllyel rendelkeznek, amennyiben 60. életévüket még nem töltötték be, 5 évenként, 

ha a 60. életévüket betöltötték, de a 70. évüket még nem, 2 évenként, és ha a 70. 

életévüket betöltötték évenként kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. 

A rendeletmódosítás a 60 év alatti vadászok részére előnyt is jelent, mert megfelelő 

szakmai érveléssel az érdekképviseleteknek sikerült elérni, hogy a fegyvertartási 

engedély lejárta szinkronba hozható az orvosi alkalmasság érvényességének 

határidejével, mely jelentősen egyszerűsíti az eljárást. Ez a kedvező változás a vadászok 

mintegy kétharmadát érinti. 

 

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

közeljövőben az ígéretek szerint hasonló hatékonysággal sikerül elérni, hogy a 

vadászokra negatívan kiható jogszabályok liberalizálódjanak és valamennyi vadász 

közérzetét javítsák. 

 

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, mire azt a választ kaptuk, hogy erre nincs 

mód és ezt az MgSzH önállóan is meg tudja oldani. Az eredménye az lett, amit napról-

napra érzékeltünk.  

Jelen állás szerint, illetőleg beszámolónk készítésekor már készülnek az újfajta azonosító 

jelek, melyek remélhetőleg már májustól a vadászatra jogosultak rendelkezésére fognak 

állni. 
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2010. február 3-án a Vadászkamara területi szervezete, a Vadászszövetség és a B.-A.-

Z. Megyei Rendőr főkapitányság képviselői értékelték a 2008-ban megkötött, és évente 

aktualizált együttműködési megállapodásukat.  

A rendőrhatóság részéről az elmúlt év során 71 alkalommal hajtottak végre vadászat 

ellenőrzést és 57 alkalommal tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos jogsértések 

felderítése érdekében. 

Az ellenőrzések során kevés esetben tapasztaltak hiányosságot vagy szabálytalanságot 

azonban az akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre került. 

Vad-gépjármű ütközések száma jelentős volt, közel 160 esetben helyszíneltek a rendőrök.  

A fegyverengedéllyel rendelkezőket az engedélyek megújításának lejárta előtt minden 

esetben értesítik, ahogyan az a megállapodásban szerepel. 

Részünkről elhangzott, hogy a jelenlegi együttműködési megállapodást egy jó keret 

megállapodás, amely alapján a megyében a Rendőrség és a vadász társadalom között egy 

új alapokra épített, a megye problémáit jobban kezelő együttműködés jött létre.  

A két szervezet közötti információáramlást és a tájékoztatást az egyik legfontosabb 

feladat. A Vadászkamara és Szövetség az együttműködési megállapodásban foglalt 

feladatainak eleget tett.  

 

Érdekképviseleti tevékenységünk során a Vadászkamara vezetése levéllel fordult Pintér 

Sándor belügyminiszter Úrhoz, hogy a kamara nevében felajánljuk segítségünket a 

közbiztonság és a vagyonvédelem megteremtése, a bűnözés visszaszorításával 

kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében. Az országos szervezetnek kötelezően 

tagja a mintegy 3500 esküt tett hivatásos vadász, továbbá kötelező tagság nélkül, de 

gyakorlatilag az egész ország vadásztársadalmát felölelve, mintegy 55.000 sportvadász. 

 

Véleményünk szerint az egész ország területére kiterjedő hivatásos vadász hálózatot be 

kellene vonni annak érdekében, hogy hathatósan fel lehessen lépni a bűnözői tevékenység 

ellen. Jelenleg a mezőőrök tevékenységének költségeihez a hatályos jogszabályok alapján 

az állami költségvetés hozzájárul, ugyanakkor a mezőőrök működési területe jelentős 

mértékben kisebb a hivatásos vadászokéhoz képest, így tevékenységük eredményessége 

is csak kisebb mértékű lehet. A hivatásos vadászok ugyanakkor munkaköri 

kötelezettségeik teljesítése során nap mint nap, szervezett formában – sok esetben az 

éjszakai órákban is – kinn tartózkodnak a területen. Jelenleg úgy országos, mint megyei 

szinten együttműködés keretében segítik a rendőrhatóság munkáját, de ez sokkal 

eredményesebb lehetne, ha érdekeltté lehetne tenni őket e tevékenységben. 

 

A hivatásos vadászok munkáltatói a helyi vadászatra jogosult szervezetek, amelyek egyre 

nehezebb anyagi körülmények között próbálják teljesíteni a vad védelmével, a 

vadgazdálkodással és a vadásztatással kapcsolatos kötelezettségeiket. Ennek 

következménye, hogy a hivatásos vadászok részére is csak a törvényben kötelezően előírt 

juttatásokat tudják biztosítani. Amennyiben akár a területileg illetékes önkormányzatok, 

akár az állami költségvetés valamilyen formában (bér, költségtérítés) kiegészítené a 

hivatásos vadászok fizetését, úgy a 3500 hivatásos vadászunk eredményesen bevonható 

lenne a vagyon- és közbiztonság-védelmi tevékenységbe, a bűnözés visszaszorításába. 

Mindez minimális jogszabály módosítással megvalósítható lenne.  

 

 

A Vidékfejlesztési Minisztériumnál a 2010-es évben megkezdődtek a földtörvény 

módosításával kapcsolatos kodifikációs munkálatok. Az Országos szervezetek ezért 

kezdeményezték, hogy a földtörvény módosítása során biztosítsanak lehetőséget arra, 
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hogy a vadászatra jogosult szervezetek földet vásárolhassanak, illetve az állami 

földterületekből hosszú távú, tartós bérlethez juthassanak. 

A kérés indokolásaként előadásra került, hogy a vadgazdálkodás a mező- és 

erdőgazdasági területeken folyik, az apróvad pedig kimondottan elsősorban a 

mezőgazdasághoz kötődik. Az állami tulajdonú vadnak búvóhelyre, takarmányra, vízre 

és védelemre van szüksége, melyet csak komplex élőhely fejlesztéssel lehet megoldani. 

A vadgazdálkodók ilyen fejlesztési lehetőségekkel nem rendelkeznek, ugyanis 

földtulajdont nem vásárolhattak, illetve nem vásárolhatnak, a rövid távú bérleményben 

pedig kimondottan éves szinten gondolkodhatnak, ugyanis ezen területeken búvóhelyet, 

csenderes telepítést nem végezhetnek. Ebből adódóan a vad másnak a tulajdonát képező 

földterületeken él, táplálkozik és okoz olyan károkat, melyek a termelő és a 

vadgazdálkodó között jelentős feszültségforrássá válnak. Amennyiben a közel 1400 

vadászatra jogosult tulajdonosi, vagy tartós bérleti jogviszonyba kerülhetne, úgy a 

vadkárok is jelentős mértékben csökkennének, ugyanis a saját tulajdonú földekhez 

koncentrálnák a vadat, így a károkat a vadászatra jogosult maga viselné. Tudni kell azt 

is, hogy az utóbbi években az apróvad állomány a felére csökkent, melynek pótlásához 

az élőhely fejlesztés, azaz a vadeltartó képesség növelése elengedhetetlen. Mindez akkor 

valósulhat meg, ha a vadgazdálkodók saját földterületeiken tervezhetnék az élőhely 

fejlesztést. 

 

A megyei kamarai szervezet a napi munkák részeként az elmondottakon túl is 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 2010-es év során tisztségviselőiben 

megújult megyei Vadászszövetséggel való együttműködés erősítésére, az egységes 

fellépésre is. 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.  

 

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. 
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Szendrőben a kapott összegből, - a más forrásokból érkező összegekkel együttesen - 

sikerült helyreállítani az Idősek otthonát, a Gondozóházat és a város két részét összekötő, 

leszakadt közúti hidat is. 

Onga-Ócsanáloson a Közösségi Ház teljes felújítását végezték el, mely magába foglalja 

a Kultúrházat, a Könyvtárat és az Orvosi rendelő épületét is. 

Sajóecsegen nagy károkat szenvedett el az Óvoda épülete és udvara, melyet az 

adományoknak köszönhetően még szeptember előtt sikerült helyreállítani.  

 

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 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. A telepítés 1:4 ivararányban történt, 

mely bizonyítja, hogy az elsődleges cél a veszteségek pótlása, a törzsállomány növelése, 

a tyúkállomány átteleltetése hogy a következő esztendőben megfelelő szaporulattal 

gyarapítsák a természetes állományt.  

A kárenyhítésben résztvevő, rászoruló vadászatra jogosultak vállalták, hogy a kihelyezett 

madarakat két hónapig természetközeli helyen, de hálók mögött védik és gondozzák. A 

telepítés helyén természetesen vadászati tilalom is elrendelésre került. 

Az előnevelt fácánokat az érintett vadásztársaságok augusztus 24-én Csobádon valamint 

25-én Taktaharkányban vehették át. 

 

A novemberi-decemberi helyszíni szemlék, majd az ezt követő visszajelzések és 

területbejárások alapján elmondható, hogy sikeres volt a támogatás ilyen formában 

történő megvalósítása, mivel az érintett területeken az egész tél során és most a 

beköszöntő tavaszi időszakban is szép számban láthatóak a kihelyezett madarak.   

 

 

 

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

 

 

Vadásztársadalmunk tájékoztatására elsősorban ingyenesen Vadász Hírmondó 

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

vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelentettük meg, április, szeptember és december 

hónapokban. 

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.  

 

Sajtóreferensi tevékenység elvégzésére kötött szerződésünket Monos Márta újságíróval 

továbbra is fenntartottuk. A szerződés értelmében a megbízott kapcsolatot tart a helyi 

sajtóorgánumokkal, szervezi a sajtótájékoztatókat, lehetőségeket keres a helyi médiákban 



 11 

közérdeklődésre számot tartó hírek, információk megjelentetésére. Ezen felül szervezi és 

vezeti a Vadász Rádió műsorait. 

 

A Miskolc és környékén 85 ezer példányszámban megjelenő Minap című, ingyenes 

magazinban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében jelent meg, az elmúlt év során több 

alkalommal vadászati témájú rövid hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással 

jelentkeztünk, mind a vadászok, mind a nem vadászó társadalom számára. 

 

Sajtótájékoztatót tartottunk szervezetünk munkájáról és a megyei vadásznapról, 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.  

 

A Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában kötött 

szerződésünket, amely 2010. áprilisában lejárt, sajnálatos módon nem sikerült 

meghosszabbítanunk, ezért a Dianák és Hubertusok című műsorunk így megszűnt. 

Ugyanakkor a rádió új műsorszerkezetébe továbbra is sikerült beilleszteni vadászati 

műsorokat. 

 

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

szaklapokban és interneten számos alkalommal jelent meg híradás rólunk. 

 

Mindezekkel együtt a 2010 évi sajtómunkánkat nem tekinthetjük maradéktalanul 

eredményesnek. 

 

 

  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 vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A 

különféle rendezvények megvalósítása kapcsán a megye összes vadásza részére szakmai 

programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani. 

 

Nagy érdeklődésre tart számot a 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei 

vadásznapunk, melyet 2010-ben Taktaharkányban tartottuk meg. A vadásznapot 

megtisztelte részvételével és felszólalásával Dr Simicskó István parlamenti államtitkár és 

Dr Bognár Lajos államtitkár.  Nagy élmény volt minden résztvevő számára Koncz Gábor 

Kossuth díjas színművész közreműködése is. Az ünnepélyes megnyitót követő 

zászlószalagozás, új vadászok avatása, valamint a délutáni szabadprogramok nagyban 

elősegítették a jó hangulatot. Ilyen alkalmakkor mindenki részese lehet a tánc-, ének-, 

népi hangszer-, vadászkürt bemutatóknak, a vadételfőző versenynek, vadásztársasági 

találkozóknak, vagy megtekintheti a vadászvásárosok portékáit. 

 

Megyei vadásznapunk mellett, illetőleg azt megelőzően, május 1-jén Putnokon került 

megrendezésre a már hagyományos nemzetközi-gömöri vadásznap is.  

A vadásznapon egymást váltották a fellépők, a tankert hátulsó részén pedig lovasok, 

íjászok, solymászok és kutyások ragadtatták tapsra az érdeklődők népes táborát.  

Újdonságként szolgált a borutca, ahol neves pincészetek borait lehetett megkóstolni, 

valamint a díszmadár és hüllőkiállítás, mely főként a gyerekeknek tartalmazott érdekes 

kikapcsolódást. 
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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 

többszáz agancs, agyar és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb 

népszerűségnek örvend.  

 

Éppen ezért hasonló megfontolásból került sor kamarai részvétellel március 15-én az I. 

Aszalói vadásznap megrendezésére is. A település tájházában kerültek kiállításra a 

vadásztársak trófeái, preparátumai, régi hagyatékok, emlékek és emléktárgyak. A 

Vadásztársaság és a helyi Göőz József Általános Iskola közös szervezésében kiírt 

„Természet és Vadászat” rajzpályázatán helyezést elért diákok ajándékokat és oklevelet 

vehettek át.   

 

Tovább fokozva a megyében a vadászati kiállítások számát, Miskolcon az 

Egészszégügyi Szakiskolában a Kisgyőri Vadásztársaság trófeáiból került bemutatásra 

egy kis tárlat, melyet az iskola összes hallgatója szervezetten megtekintett.  

 

Ezen felül Szirmabesenyőben a Művelődési Házban november 16-tól egy hétig nyitva 

tartó vadászati kiállítást is lebonyolítottunk. A kiállított trófeákon túl festmények, fotók, 

vadászati eszközök is láthatóak voltak. Ezen felül preparált állatokból, főként az 

iskolások és óvodások részére egy erdei-mezei életkép, dioráma is bemutatásra került. A 

hét során közel 200 gyermek és több száz érdeklődő tekintette meg a tárlatot. 

 

A kiállításokon túl gyereknappal egybekötött I. Zempléni Családi Lövésznap került 

megrendezésre az Északerdő ZRt. által üzemeltetett Koplalói lőtéren 2010. július 10-én, 

amatőr sport- és hivatásos vadászok, valamint erdészek részére. 

A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget biztosítottunk a trapp, 

korongvadász és légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra került sor. A 

regisztráció során 50 fő egyéni, és 8 csapat nevezett be a versenyre. 

 

Szeptember 25-én I. VARETAL megnevezéssel, „vadász-rendőr találkozó” került 

megrendezésre, a Sáta és Borsodbóta között elhelyezkedő szabadidő parkban.  

A térségben tevékenykedő vadászatra jogosultak és az ózdi rendőrhatóság közötti 

együttműködést méginkább elősegítő térségi vadásznapon a Hubertus misét követően, a 

délelőtt folyamán konferencia jelleggel előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők.  

Ezzel párhuzamosan íjászverseny, trófeabíráló verseny és vadételfőző verseny is 

színesített a programokat. Délután szarvasbőgő-, solymászat-, vadászkutya-, rendőrkutya 

bemutatót is megtekinthettek a látogatók. A nap színvonalát emelte, hogy a rendezvényt 

megtisztelte Bodrogi Gyula színművész, Homolya László szarvasbőgő Európabajnok és 

Hommonay Zsombor szakújságíró is. 

 

A több mint, 27 évvel ezelőtt megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra is 

támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követék egymást a 

rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a 

vadászati kultúra értékeinek megőrzésében. 

 

Támogatjuk továbbá a Diana Klub tevékenységét is, melynek köszönhetően a 

vadászhölgyek a vadászati rendezvényeken, vadásznapokon gyermekprogramokat is 

megvalósítottak. 
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Támogatásunkkal - együttműködve a Vadászati Kulturális Egyesülettel - az elmúlt évben 

többféle ifjúsági program került megszervezésre. A szervezők áldozatos munkáját 

ezúton is dicséret és köszönet illeti. 

Március 13-án, természet és vadászat iránt érdeklődő gyerekek egy buszos kiránduláson 

vehettek részt, melynek során meglátogatták a Budakeszi vadasparkot, majd a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeumot. 

Június 28-tól kezdődően egyhetes bentlakásos ifjúsági vadásztábor került 

megszervezésre tizenéves gyermekek részére Telkibányán. 

A táborozás során bemutatásra kerültek a hagyományos vadászati módok az őskorszaktól 

egészen nagyapáink koráig. A résztvevők megismerkedhetnek a lovas íjászattal, 

solymászattal és egyéb ősi vadászati módszerekkel, valamint a korokra jellemző 

életmóddal. Ezen kívül volt vadászkürt oktatás, ásványgyűjtés, esti- hajnali lesek, 

határszemle, bogarászás. 

Október 22-24. között húsz általános iskolás gyerek részvételével Gúthon került 

megrendezésre az I. Barcogó-hétvége.  

Itt a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben 

megismerkedtek a dámbikák életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket 

gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű 

dámállományt.  

 

 

Minden év februárjában megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat, melynek 

2010-ben a Népkerti Vigadó Étteremben adott helyet. A megye különböző területéről 

érkezett több mint 140 résztvevő a megnyitót követően a Borsodi Vadászkürt Együttes 

műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a vacsorára, majd a főműsorra, amikor 

is Erdei Sándor humorista szórakoztatta a közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli 

menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett. 

 

Hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. 

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. 

 

Március 21.-én a rozsnyói Vadászszövetség meghívására megyénk küldöttsége részt vett 

egy Szádalmáson megrendezett trófea szemlén, ahol a kiállított trófeákat a kisvárosi 

általános iskola tornatermében láthatták a vadászok és az érdeklődők. A megnyitón 

mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen 

ismertették a bemutatott trófeákat. A határhoz közeli vadásztársaságoktól jó néhány 

vadász is meglátogatta a tavaszi trófea szemlét. 

 

Részt vettünk az Északerdő Zrt. október 22-én megrendezett II. Trófeamustráján 

Szelcepusztán, ahol az erdőgazdaság által működtetett vadászterületeken az idei 

szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból készült a kiállítás. 

A program során Zay Adorján vezérigazgató köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd 

szólt az üzemi területek gazdálkodásáról.  

Az impozánsan kiállított trófeák a vadászházhoz vezető út két oldalán voltak elhelyezve a 

bírálati lapok bemutatásával egyidejűleg. 
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Bár főleg vadászszövetségi feladat, de részt veszünk a szalonka monitoring programban 

is. Az elmúlt ősszel 2010. szeptember 14-én kezdődött el a Magyarországon átvonuló 

erdei szalonkák megfigyelése, amelynek az a célja, hogy tudományos alapossággal 

gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló 

megbízható adatokat, információkat.  

A program során 14 keddi napon kell a megfigyeléseket, a már megszokott formában 

dokumentálni. 
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2011 
 

 

II. 2011. évi feladatok, célkitűzések 

 

 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

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

mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.  

 

Fontos kitűzés, hogy a szervezetek sokoldalúbb szervezeti élete érdemibb 

kommunikációval párosuljon. Ennek megfelelően már az év elején minden bizottság és 

szakbizottság megtartotta ülését és meghatározta ezévre vonatkozó munkatervét. 

 

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

elképzeléseiket maradéktalanul megvalósítják, és aktívabban részt vállalnak a vezetőség 

munkájának segítésében. 

 

Az elfogadott javaslatoknak megfelelően a beszámoló mellékleteként megküldjük a 

vezetőség és bizottságok ajánlott munkatervét.  

 

Alapszabályunk előírása szerint a kamarai osztályok ülését két évente össze kell hívni. 

Mivel ez ezévben esedékes, az év első félévében a sportvadászok osztályülését egy 

szakmai konferenciával közösen, míg a hivatásos vadászok osztályülését a nyári 

hivatásos vadász nap részeként szeretnénk megvalósítani. 

 

 

  K ö z f e l a d a t o k  

 

 

A vadászjegyek érvényesítésének kampányfeladata január-február hónapban 

zökkenőmentesen lezajlott. A vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a 

Vadászévkönyvet. Tagnyilvántartásunk az előírásoknak megfelel, naprakész.  

 

Állami Vadászvizsgánkra idén először március 29-én, és 30-én került sor, melynek 

során 61 fő jelentkezőből 35 fő tett eredményes vizsgát.  

 

A többszöri ígéretek után, remélhetőleg 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.  

 

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 május környékén tervezzük, ami szakmai konferenciaként 

is szerepelne programunkba.  
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Második továbbképzésként a már hagyományos, és kedvelt „Hivatásos vadászok 

zöldbetűs vadásznapja” rendezvény szolgálna a nyár derekán.  

 

Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát az év során legalább két alkalommal kívánunk 

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

Ennek kivitelezésére a kynológiai szakbizottság egy gyakorló centrum létrehozását 

tervezi, ahol a vizslák vízi-mezei munkáján túl vaddisznós és kotorék ebek részére 

gyakorlórészt is meg kívánnak valósítani. 

 

 

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

 

 

Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában jelen pillanatban az országos 

feltételrendszer változásai miatt több lehetőségünk és ezáltal több teendőnk is van. 

A törvényalkotás rendszere, a minisztériumi és az ehhez kapcsolódó államigazgatási 

rendszer még napjainkban is változik. Mivel a változások személyi feltételek 

vonatkozásában is megjelentek, bízunk benne, hogy a vadászati törvénykezési 

problémákban is elmozdulás fog történni.  

Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy a kezdeményezett jogszabálymódosító 

javaslataink megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a fegyvertörvény 

anomáliájából fakadó problémák kiküszöbölésére. 

 

Az elmúlt években újra életbe lépett megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában 

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. 

 

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 

első felében értékeljük.  

 

Kamarai és Védegyleti kezdeményezésre az év első hónapjaiban jogszabályi változások, 

változtatások tekintetében jelentős érdekképviseleti munkáról adhatunk számot.  

Ez alapján lehetőség volt a Belügyminisztérium helyettes államtitkárával, Dr. Eiselt 

György úrral, a Vidékfejlesztési Minisztériumban Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről pedig a Büntetőjogi Kodifikációs 

Főosztály vezetőjével, Dr. Miskolczi Barna főosztályvezető úrral és ezen minisztérium 

parlamenti államtitkári kabinetje részéről Dr. Farkas Vajk jogi referens úrral érdemi 

tárgyalásokat folytatni.  

Tárgyalások folytak továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatójával, 

Pintér István úrral a gazdasági reklámtevékenység jelenlegi jogszabályban rögzített 

anomáliáiról is. 
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A fenti tárgyalásoknál természetesen a teljesség igénye nélkül, az alábbi témák merültek 

fel:  

 

1. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: 

Tv.), valamint a végrehajtására kiadott és a fegyverekről és lőszerekről szóló 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) mely rendelkezései 

azok, amelyek soron kívüli módosítást igényelnek.  

2. Módosítást igényel a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet és azzal egyidejűleg a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkező 2008. évi 

XLVIII. törvény is.  

3. Elengedhetetlennek tartjuk egy Nemzeti Vadgazdálkodási Program 

kidolgozását és a Kormány részéről történő elfogadását (több éve várat magára). 

A programot a szakmai minisztérium és az érdekképviseletek együttesen 

dolgozzák ki magasan kvalifikált szakemberek közreműködésével. 

4. Vissza kell állítani a Vadgazdálkodási Alapot, meg kell teremteni hozzá a 

forrásokat. Ehhez legalább 650 millió forint szükséges a tárca költségvetésén 

belül.  

5. A vadgazdálkodók gazdálkodásának segítése céljából azonnal meg kell oldani a 

vadhús belföldi forgalmazásának egyszerűsítését, a „vadhús rendelet” 

módosítását. 

6. A sertéspestis miatt korábban bevezetett korlátozásokat az – eddigi monitoring 

vizsgálatok eredményeit figyelembe véve –Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 

azonnal fel kell oldani a gazdálkodók segítése és az állami költségvetés terheinek 

csökkentése érdekében. 

7. Felül kell vizsgálni a vadászható és nem vadászható fajok listáját.  

8. A nemzeti sajátosságokra hivatkozva, az erdei szalonka tradicionális tavaszi 

vadászatát vissza kell állítani.  

9. Monitoring program keretében fel kell mérni a fenyőrigó, a vadgerle és a fürj 

állományát, melynek eredményei alapján átértékelhető lenne ezen fajok 

vadászhatóvá tétele is.  

10. Ragadozó madarak gyérítése. Több mint két évtizede védelmet élvező 

ragadozóállomány oly mértékben elszaporodott, hogy az apróvadállomány 

minimális szintre történő csökkenésében egyik fő okként szerepel, de ugyanakkor 

a védett énekesmadarak létszámának csökkenésében is jelentős szerepet játszanak 

(egerészölyv, galambászhéja, barna rétihéja, holló). E tekintetben a 

gyérítésüket illetően javasoljuk az osztrák mintát alkalmazni. 

11. Szükségesnek tartjuk az EU illetékes szakbizottságaiban a nemzetközi 

egyezmények meghozatalában történő állandó magyar képviselet 

megteremtését. 

12. Felül kell vizsgálni a Washingtoni Egyezményből adódó feladatokat, illetve az 

ezzel kapcsolatban született hazai rendelkezéseket, mely a külföldön elejtett 

vadak trófeáinak behozatalát szabályozza.  

13. Több szempontból szükséges az 1996-ban elfogadott vadászati törvény 

módosítása, elsősorban a gyakorlat által felvetett problémák, illetve azok 

megoldása és az életszerűség érdekében. Megfontolandó a nagyvadállomány 

minőségének javítása érdekében a trófeásvad szakszerűtlen elejtésének 

újraszabályozása, a földtulajdonosi közösség működésével összefüggő 

kérdések szabályozása, valamint a vadkár és a vad-gépjármű ütközés 

felelősségi szabályozása. 
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14. A vadászbalesetek megelőzése érdekében szükségesnek tartjuk a vadászvizsgákra 

történő felkészítő tanfolyamok kötelezővé tételét, a gyakorlati képzés előtérbe 

helyezését és a vadászvizsgák szigorítását.  

 

15. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője felé jelzésre került, 

hogy a jogosulatlan vadászat (orvvadászat) egyre inkább kezelhetetlen méreteket 

ölt az országban, becsülten is minimum több százmillió forintos kárt okoz 

közvetlenül a vadászatra jogosultaknak, közvetve az állami költségvetésnek.  

 

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az orvvadászat – mint jogosulatlan vadászat – a 

szabálysértési törvényben került szankcionálásra, melynek semmilyen visszatartó 

ereje nincs. Kezdeményeztük, hogy az orvvadászat, mint önálló bűncselekmény a 

Büntető Törvénykönyvben kerüljön megfogalmazásra azzal, hogy lehetővé kell 

tenni, hogy az eljáró bíróságok mindazon eszközöket (lőfegyver, terepjáró, stb.), 

amelyeket az elkövetéshez eszközül használtak, vagy arra szántak, elkobozhassák. 

Csak ilyen szabályozástól remélhető az orvvadászati cselekmények 

visszaszorítása.  

 

A megkezdett tárgyalások hangvétele, a tárgyalópartnerek segítő hozzáállása alapján 

remélhető, hogy kezdeményezéseink eredménnyel fognak járni, melyekről természetesen 

Vadász Hírmondónk lapjai között is tájékoztatást fogunk adni. 

 

 

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

 

 

A 2011-es évben hasonlóan az előző évekhez a Vadász Hírmondó újságunkat 

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 Magyar Rádió ZRt-vel kötött szerződésünket, amely a tavalyi évben lejárt, idén sem 

sikerült meghosszabbítanunk.  

 

Az MR Miskolci stúdiójának vezetőivel folytatott egyeztetés alapján ugyanakkor 

reményünk van arra, hogy   - 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.  

 

Mindezekkel együtt az elkövetkezendő időszakban nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni 

a kistérségi médiákra, helyi rádiókra, sajtóra, zárt láncú televízió műsorokra, hogy 

továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú 

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

számára.  
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  V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

 

Fontos feladat, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, és a nem 

vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

Február 3-án került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és 

vadászok bor- és pálinkaversenyére, majd 11-én a regionális főzőversenyre 

Mátrafüreden.  

A legeredményesebb versenyzők: Tóth Zsolt, Dusza Bertalan, Dusza Dávid, Vasas 

Benedek, Hajdú Ádám, Varga Attila, Bessenyei Sándor és Dr. Németh József voltak. 

A főzőversenyen megyénket három csapat képviselte, akik közül a Bükkzsérci 

Vászonvölgyi Vadászklub I. helyezést, az Északerdő csapata III. helyezést ért el. A 

Vadászkamarai főzőcsapatunk a legkreatívabb vadétel kategóriában különdíjat kapott. 

 

Február 19-én tartottuk megyei vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. A 

megye különböző területéről érkezett több mint 120 résztvevő a megnyitót követően a 

Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a 

vacsorára, majd a főműsorra, amikor is a Cifraszűr Táncegyüttes szórakoztatta a 

közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt követően hajnalig tartó 

mulatság következett.  

 

Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2011-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. 

 

A Gömör-Expo részeként a Vadászati és trófeakiállítást május hónapban immáron 

ötödik alkalommal ezévben is megszervezzük.  

A kiállítás mellett a megyei vadászati szervezetek együttműködve a szlovák 

vadgazdálkodókkal április 30-án, Borsod megyei vadásznapot is rendeznek három év 

után újra Putnok városában. A vadásznap Fővédnökségének elvállalásával megtisztelte 

megyénket Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Úr, az OMVV Elnöke. Védnökök 

között köszönthetjük Dr. Mengyi Roland Urat a Megyei Közgyűlés Elnökét, Tamás 

Barnabás Urat, országgyűlési képviselőt, Putnok város polgármesterét, Zay Adorján Urat 

az ÉSZAKERDŐ ZRt. Vezérigazgatóját és Dr. Vereckei Csaba Rendőr vezérőrnagy Urat, 

megyei Főkapitányt. 

 

A tervek szerint a vadásznap látogatói - 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. A 

vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán 

túl számos műsor, fellépő, terepjáró bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, 

vadászati cikkek árusítása és jónéhány program teszi majd érdekessé és látványossá az 

egész napot a látogatók számára. 
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Emellett pályázatot hirdettünk kistérségi vadásznapok szervezésére, ami alapján egy-

egy térség vadászatra jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, 

patronálni különféle vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. 

Várjuk a jelentkezőket! 

 

Ezévben a sport és hivatásos vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján 

túlmenően, többfordulós koronglövő versenyt is 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 évek nagysikerű bentlakásos ifjúsági táborát, valamint a hivatásos 

vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.  

Az idén 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. 

 

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

vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása és egy regionális konferencia 

megszervezése a Vadászetikai Kódex témakörében. 

 

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. 

 

A csatolt eseménynaptár – közel sem a teljesség igényével – a különféle programokra 

kívánja felhívni a figyelmet. 
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2011. évi eseménynaptár 

(tervezet) 
 

Január: 

- Vadászjegy érvényesítés 

- Szalonka értekezlet (január 13.) 

 

Február: 

- Vadászok, erdészek bor,- és pálinkaversenye (Mátrafüred febr. 3.) 

- Regionális Főzőverseny (Mátrafüred, febr. 11.) 

- Megyei vadászbál (Népkerti Vigadó, febr. 19)  

- Vadászjegy érvényesítés 

- Bizottságok, szakbizottságok ülése 

 

Március: 

- Vezetőségi ülés 

- Bizottságok, szakbizottságok ülése 

- Állami vadászvizsga 

- Szalonka monitoring program 

- FEHOVA látogatás (március 18.) 

- Gyermekeknek kirándulás (Mátra múzeum, Mátrafüredi Szakközép Iskola) 

 

Április: 

- Szalonka monitoring program 

- Szemétgyűjtési akció  

- Kamarai küldöttgyűlés  

- Vadász Hírmondó megjelenése 

- Rendőrségi együttműködés értékelése  

- Együttműködési megállapodások áttekintése, aktualizálása 

 

Május: 

- Gömör Expo vadászati kiállítás (április 29-május 1.) 

- Gömöri Vadásznap, Putnok (április 30.) 

- Vezetőségi ülés  

- OMVV 130 éves ünnepi megemlékezés 

 

Június: 

- Állami vadászvizsga  

- Sportvadász osztályértekezlet 

- Vadgazdálkodói konferencia  

- Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny 

 

Július: 

- Nyári ifjúsági vadásztábor 

- Lövészprogramok  

 

Augusztus: 

- Vadász Hírmondó megjelenése 

- Hivatásos vadász osztályülés 

- Hivatásos vadászok napja 

- Vezetőségi ülés 
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Szeptember: 

- Állami vadászvizsga 

- Ifjúsági szarvasbőgő tábor 

- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák 

- Országos vadásznap, Kalocsa (szept. 10.) 

 

Október: 

- Bizottsági ülések 

- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák 

- Szalonka monitoring program 

 

November: 

- Szalonka monitoring program 

- Vezetőségi ülés  

 

December: 

- Vadász Hírmondó megjelenése 
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Munkaterv javaslatok 2011 

(tervezet) 
 

Vezetőség: 
 

I. negyedév 

- 2011. évi programok, célkitűzések, költségvetési terv 

- Kamara és szövetség együttműködésének lehetőségei 

- Megyei küldöttgyűlés előkészítése 

- Országos és megyei kitüntetések adományozása 

- Putnoki vadászati kiállítás, vadásznap előkészítése 

II. negyedév 

- Együttműködési megállapodások áttekintése, 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 

- A bizottságok, szakbiz. tevékenységének áttekintése, értékelése     

IV. negyedév 

- A 2011-es év értékelése 

- Következő évi tervek, célkitűzések 
  

Bizottságok, szakbizottságok: 

Vadvédelmi - Vadgazdálkodási Bizottság:  

- Szalonka monitoring program koordinálása 

- Vadgazdálkodási konferenciák megszervezése 

- Vadász Hírmondóban szakmai cikkek elkészítése 
 

Felügyelő Bizottság:  

- A Kamara szervei és bizottságai működési rendje jogszerűségének áttekintése 

- Éves beszámoló, terv, költségvetés áttekintése, véleményezése 
 

Etikai Bizottság:  

- Etikai szabályzat áttekintése, javaslatok 

- Vadász Hírmondóban történő tájékoztatás 

- Szükség szerint etikai eljárás lefolytatása 
    

Kynológiai szakbizottság:  

- Vadászkutya kiképző centrum létrehozásának lehetőségei 

- Vadászkutya képzés, VAV vizsgáztatás megszervezése 

- Megyei vadásznapon bemutató szervezése 
    

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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Kitüntetések  
2010. 

 

 

Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme 

Gyurán János 

 

Magyar Vadászatért érdemérem 

Kismartoni Károly  

 

Nimród Vadászérem 

Barzsó Imre  

Kövér János  

Lakatos Lajos  

Rónai Kálmán  

Tóth Á. Dénes  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem 

Kerchner József  

Rácz László  

Vadász István  

Dr. Hajtós István  

 

Hubertus Kereszt arany fokozat  

Dr. Bazsó Péter  

Bán György  

Bodnár Mihály  

Csizmadia Sándor  

Dúl Attila  

Filó Gábor  

Hudák József  

Kriston Nándor  

Dr. Lévai László  

Madarasi Ferenc  

Mester András  

Palkó András  

 

Hubertus Kereszt ezüst fokozat  

Rozgonyi Tibor  

 

Hubertus Kereszt bronz fokozat  

Molnár Péter  

Ipacs Zoltán  
 

Hubertus Kereszt Posztumusz arany fokozat  

Gál István  
 

gróf  Nádasdy Ferenc emlékplakett 

Háromkő-Bérc Vadásztársaság 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2010. évi pénzügyi beszámolója 

   

   Összesítő 

   

   

   

   

  
eFt-ban 

   

 
Terv 2010 Tény 2010 

   Nyitó pénzkészlet 7420 7420 

   

   Bevételek 
  a.) Megyei bevételek 
  Vadászjegyek 17975 18125 

Tagdíjbevétel 10278 10320 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2025 3410 

Vadászfelelősség biztosítás 755 767 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, kerekítés) 2335 2463 

a.) Megyei bevételek összesen 33368 35085 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 22190 22429 

Bevételek mindösszesen 55558 57514 

   

   Kiadások 
  a.) Megyei kiadások 
  Anyagjellegű ráfordítások 20314 20780 

Személyi jellegű ráfordítások 14024 13359 

Egyéb ráfordítások 10 6 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 957 

Értékcsökkenési leírás 247 288 

a.) Megyei kiadások összesen 34795 35390 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 21883 22030 

Kiadások mindösszesen 56678 57420 

   

   Záró pénzkészlet 6300 7514 
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 Részletes 

 
Terv 2010 Tény 2010 

   Nyitó pénzkészlet 7420 7420 

   B e v é t e l e k 
  

   a.) Megyei bevételek 
  Vadászjegyek 50 %-os bevétele 17975 18125 

Vadászvizsgáztatás 1850 1650 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 16 

Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás 0 1599 

Eljárási díj bevétele 125 145 

Tagdíjbevétel 10278 10320 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is) 755 767 

Továbbszámlázás, elnöki kts. tér.  (telefon OMVK és más) 105 112 

Vadászszövetség hozzájárulásai  200 76 

Hírlevél/Vadásznap támogatás bevétele 180 160 

Vadászbál bevétele 1120 1128 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 130 103 

Kp-i nyomtató értékesítése 0 150 

Kerekítések 0 11 

Kamatbevétel 600 723 

a.) Megyei bevételek összesen 33368 35085 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek   
  Écs miatti  kiegyenlítő bevétel 247 288 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Bevét. 17975 18125 

Vadászfelelősségbizt. Groupama-Garancia Biztositónak (kf-i is) 3908 4016 

Bérből levont és befizetett járulékok kbözete 60 0 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  22190 22429 

   Bevételek  mindösszesen összesen 55558 57514 

   K i a d á s o k 
  

   a.) Megyei kiadások 
  Lőszer, lövészkorong, lőtérhasználat, terembérlet vadászvizsgán 860 820 

Nyomtatvány, irodaszer 400 355 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegítő tev.  420 403 

Szaklapok, szakkönyvek 60 52 

Vadhúsvizsgáló tanf kts-ei: tankönyv, vizsg., előadói díj 0 398 

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyítvány,naptár) 60 33 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása,rendszerkarbantartás 100 53 

Posta, telefon, mobilinternet 550 624 

Szállítási költség  82 82 

Vadász Hírmondó, Hírlevél, kártyanaptár és postázás 1800 1833 

Évkönyvek 1397 1397 

Infrastruktúra bérleti díja, üzemeltetési ktsg. 3120 3120 

OMVK tagdíj 4200 4170 

Bankköltség 155 151 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 39 39 

Személyszállítás., utazási költség 600 225 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata 600 682 
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Kiküldetés, saját gépjárműhasználat, szállásköltség 1320 1296 

Árvízkárosultak megsegítése (100 Ft, fácán) 0 618 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 80 99 

Ifjúság (tábor) 200 198 

Sportlövészet 50 0 

Kynológia 50 0 

Fotóklub 50 0 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések,szlovák lőverseny 150 445 

Vadászbál 806 968 

Megyei Vadásznap 700 871 

Térségi, országos Vadásznapok, kiállít, Zléni lőverseny támogatása 300 354 

Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 150 108 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, videofelvételek 1050 730 

Oktatás, továbbképzés 100 63 

Nemzetközi kapcsolatok 50 0 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr, fehova belépő) 100 114 

Tapasztalatcsere (Fehova) 50 2 

Borsodi Vadászkürt Egyesületnek adott támogatás 50 50 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkakalk, tüzvéd.) 50 30 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán,bírók saját gk.h.) 50 0 

Foglalkozás eü szolgálat 15 15 

Vadászvizsgáztatás díja szla alapján  500 382 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 20314 20780 

   Alkalmazottak munkabére 7472 7338 

Jutalom 470 630 

Tiszteletdíj 1440 955 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek 200 193 

Egyéb bérjellegű kifizetések 900 766 

Tb, egbizt, munkaerőpiaci járulék 2820 2888 

Étkezési hozzájárulás 432 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok 50 5 

Csekély értékű ajándék 50 0 

Béren kívüli juttatások utáni adók (tf, étk. jegy) 140 132 

Reprezentáció 50 20 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 14024 13359 

   Illetékek, hatósági díjak, késedelmi pótlék, kerekítés 10 6 

Egyéb ráfordítások összesen 10 6 

   Tárgyi eszk, kisértékű eszk, immat. javak besz. 200 957 

   Értékcsökkenési leírás 247 288 

a.) Megyei kiadások összesen 34795 35390 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások 

  Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Bevét. 17975 18125 

Vadászfelelősségbizt. Groupama-Garancia Biztosítónak 3908 3884 

Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete 0 21 

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 21883 22030 

   Kiadások mindösszesen 56678 57420 

   
   Záró pénzkészlet 6300 7514 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2010. évi pénzügyi beszámolójához 

 

 

 
2010. 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 

 

2010. évben realizált összes bevételünk (103,5 %) valamint megyei szintű bevételeink 

(105,1 %) is meghaladták a tervezettet. A bevételeken belül egyes tételeknél némi 

elmaradás mutatkozik ugyan, de ezt kompenzálják a többi tételek. 

 

A vadászjegyet váltók száma a tervhez képest 30 fővel növekedett (150 eFt), ennek 

következtében tagdíjbevételünk is – ugyan nem arányosan -, de 42 eFt-tal nagyobb 

összegben realizálódott. A vadászkutya munkavizsgára (-34 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 

200 eFt-os bevételkiesés keletkezett. A Vadászszövetség hozzájárulásai ugyan 

elmaradnak a tervezettől, de a tényleges adat a valós elszámolást mutatja, hiszen a közös 

rendezvények költségei az elnökségi-vezetőségi határozatoknak megfelelően 50-50 %-

ban kerültek fedezésre. A vadászok felé értékesíteni kívánt könyvek, kitűzők bevételéből 

27 eFt-tal kevesebbet realizáltunk. Előbb részletezett kieső bevételeinket azonban 

enyhíteni tudta a több éve használt központi nyomtató értékesítése (150 eFt) valamint a 

kamatbevétel, mely 123 eFt-tal több forráshoz juttatta szervezetünket. Nem terveztük, de 

az év folyamán igény merült fel a vadhúsvizsgáló tanfolyam, vizsga megtartására és 

szükségessé vált a korábban végzettek továbbképzése is, melyből közel 1600 eFt-os 

bevételünk keletkezett.  

 

Mindezek – a teljesség igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink 1.956 eF-os 

emelkedéséhez.  
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Bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

 
 
 

 

 

 

Kiadások 

2010. évi kiadásaink megoszlását az alábbi ábrán szemléltetjük: 
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Kiadásainkról összességében (101,3 %) és megyei szinten (101,7 %) is elmondható, 

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

melyeket más ráfordítások korrigáltak.  

 

Anyagjellegű ráfordításainknál jelentkezett egy 466 eFt-os túllépés, mely több okra 

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

segédanyagok, igénybevett szolgáltatások (posta, telefon, osztályülések,  rendezvények) 

stb. A tervhez képest magasabb összegben realizálódtak az alábbi költségek: posta, 

telefon 74 eFt, Vadász Hírmondó 33 eFt, alkalmazottak saját gépjárműhasználata 82 eFt, 

szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny 19 eFt, hivatásos vadászok rendezvénye, 

osztályülések 295 eFt, megyei vadásznap 171 eFt, térségi vadásznapok 54 eFt, 

vadászklub 14 eFt. Nem terveztük a vadhúsvizsgáló tanfolyam költségeit (398 eFt) és 

kevesebb összeggel szerepelt a tervben a megyei vadászbál, de mindkét tétel bevételei 

bőven ellentételezték az ezekkel kapcsolatos ráfordításokat. Mindenki előtt ismeretes a 

tavalyi árvíz által okozott helyzet, az így keletkezett károk enyhítésében szervezetünk is 

részt vállalt, melynek ráfordítása a tervben nem szerepelt de tényként 618 eFt-os 

összegben jelentkezett. A túllépések mellett azonban egyes sorokon összességében 1.469 

eFt-os megtakarítás jelentkezett, melyek a teljesség igénye nélkül: lőszer, lőtérhasználat, 

irodaszer, tárgyi eszközök javítása, utazási költség, sajtó, nemzetközi kapcsolatok, 

vadászvizsgáztatás.  

 

A személyi jellegű ráfordításoknál összességében 665 eFt-os megtakarítás jelentkezett: 

alkalmazottak bérénél 134 eFt, tiszteletdíjnál 485 eFt, egyéb bérjellegű kifizetéseknél 134 

eFt, üzleti ajándékoknál 45 eFt, csekély értékű ajándékoknál 50 eFt, reprezentációnál 30 

eFt. A bérnél jelentkező megtakarítás 30 eFt-tal növelt összegben jutalomként került az 

alkalmazottak részére kifizetésre. A számadatokból azonban kiolvasható, hogy előbbi 

megtakarítások ellenére a Tb. járuléknál némi túllépés (68 eFt) következett be, melynek 

az az oka, hogy a decemberi bért terhelő járulékokat szervezetünk még a tárgyévben 

átutalta az adóhatóság részére.  

 

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 10 eFt-tal szemben 6 eFt kiadásunk keletkezett. 

 

Tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt-ot terveztünk, mely 957 eFt-ban valósult meg. 

Vezetőségünk úgy ítélte meg, hogy a realizált pluszbevételek megteremtették annak 

forrását, hogy a korábban elodázott tárgyi eszközök beszerzések realizálásra kerüljenek.  

234,5 eFt értékben vásároltunk a működésünkhöz szükséges kisértékű eszközöket, 

immateriális javakat, úgymint állványos vetítővászon, ügyfélszékek, vírusvédő szoftver, 

stb. A tárgyév végén beszerzésre került egy notebook, mely szoftverekkel együtt 197,5 

eFt-ba került.  Szervezetünk korábban beszerzett központi nyomtatója több százezer 

forintos felújításra (fő alkatrészek cseréje vált szükségessé) szorult volna. A beszállító 

cég egy ajánlattal keresett meg minket, mely szerint a régi nyomtatónkat 150 eFt-ért 

megvásárolja és egy korszerűbb, gyorsabb, olcsóbb üzemeltetésű gépet ajánlott 

megvételre, mellyel így a korábbi gép felújítási költségei is megspórolásra kerülnek. Az 

előzetes kalkulációt, megbeszélést követően szervezetünk élt az ajánlattal, így került 

beszerzésre 525 eFt-ért az új központi nyomtató.  

 

Meglévő eszközeink értékcsökkenési leírása a tervezett 247 eFt-tal szemben 288 eFt-ban 

valósult meg. 
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2010. évi gazdálkodásunk főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

 

 
 
 

Úgy ítéljük meg, hogy kamarai szervezetünk 2010. évi gazdálkodása várakozáson 

felül teljesült. A közfeladatainkat, az elvárt bevételeket teljesítettük, bevételeink 

fedezték a kiadásainkat, jelentősen növeltük a tárgyi eszközök állományát és 

mindemellett záró pénzkészletünket a tervhez képest 1.214 eFt-tal növelni tudtuk. 
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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 

      2010. ÉV 
 

    
adatok eFT-ban 

 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) 327 0 701 

 
3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK       

 
4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 327   701 

 
5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

 
6. B. Forgóeszközök (7+8+9+10 sorok) 7683 0 7733 

 
7. I. KÉSZLETEK 263   219 

 
8. II. KÖVETELÉSEK 0   0 

 
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK       

 
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 7420   7514 

 
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (2+6 sorok) 8010 0 8434 

 
12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)       

 
13. C. Saját tőke (14+15+16+17+18 sorok) 7731 0 8053 

 
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE       

 
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 7806 0 7696 

 
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

 
17. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -75 0 357 

 
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0   0 

 
19. D. Tartalék -205   -79 

 
20. E. Céltartalékok       

 
21. F. Kötelezettségek (22+23 sorok) 484 0 460 

 
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

 
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 484   460 

 
  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN       

 
24. (13+19+20+21 sorok) 8010 0 8434 

 

      
      Miskolc, 2011. március 08. 

    
      
      
  

……………………………………… 
 

  
Társadalmi szervezet, köztestület vezetője, 

 
   

képviselője 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 
 2011. évi költségvetési terve  
 

                              Összesítő 
 

  

  

  

  

 
eFt-ban 

  

 
Terv 2011 

  Nyitó pénzkészlet 7514 

  

  Bevételek 
 a.) Megyei bevételek 
 Vadászjegyek 18200 

Tagdíjbevétel 10365 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2515 

Vadászfelelősség biztosítás 770 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, kerekítés) 1926 

a.) Megyei bevételek összesen 33776 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 22457 

Bevételek mindösszesen 56233 

  

  Kiadások 
 a.) Megyei kiadások 
 Anyagjellegű ráfordítások 19372 

Személyi jellegű ráfordítások     14737 

Egyéb ráfordítások 10 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 

Költségvetési tartalék 200 

Értékcsökkenési leírás 220 

a.) Megyei kiadások összesen 34739 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 22257 

Kiadások mindösszesen 56996 

  

  Záró pénzkészlet 6751 
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Részletes 
 

 
Terv 2011 

  Nyitó pénzkészlet 7514 

  B e v é t e l e k 
 

  a.) Megyei bevételek 
 Vadászjegyek 50 %-os bevétele 18200 

Vadászvizsgáztatás 1850 

Vadászkutya vizsgáztatás 20 

Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás 500 

Eljárási díj bevétele 145 

Tagdíjbevétel 10365 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvédelmi, külföldi is) 770 

Továbbszámlázás (telefon), elnöki kts. tér.  (OMVK központ és mások) 110 

Vadászszövetség hozzájárulásai  100 

Hírlevél támogatás bevétele 160 

Vadászbál bevétele 946 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesítése 100 

Kerekítések 10 

Kamatbevétel 500 

a.) Megyei bevételek összesen 33776 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek   
 Écs miatti kiegyenlítő bevétel 220 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Bevételek számlára 18200 

Vadász felelősségbiztosítás Groupama-Garancia Biztosítónak (külföldi is) 4037 

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen  22457 

  Bevételek  mindösszesen összesen 56233 

  K i a d á s o k 
 

  a.) Megyei kiadások 
 Vadászvizsga (Lőszer, lövészkorong, lőtérhasználat, terembérlet)  900 

Nyomtatvány, irodaszer 400 

Egyéb segédanyagok, szolgáltatások, irodai kisegítő tevékenység  420 

Szaklapok, szakkönyvek 60 

Vadhúsvizsgáló tanfolyam költségei (tankönyv, vizsga, előadói díj) 300 

Vadászati nyomtatványok (vadászjegy, lőjegyzék, bizonyítvány) 80 

Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás 100 

Posta, telefon, mobilinternet 650 

Szállítási költség (anyag, személy) 250 

Vadász Hírmondó nyomda és postázás  1900 

Évkönyvek (tagok részére átadva a vadászjegy kiváltásakor) 1416 

Infrastruktúra bérleti díja (iroda, üzemeltetés) 3120 

OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3100 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 160 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 40 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata, távolsági buszbérlet 850 

Kiküldetés, saját gépjárműhasználat, szállásköltség (tisztségviselők, közreműködők) 800 

Szakmai fórumok, főzőverseny, konferencia 100 

Ifjúsági programok (tábor, kirándulás) 200 
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Kynológia (VAV vizsga költsége, vadászkutyás programok, kiképző pálya) 170 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések, lőverseny 300 

Megyei vadászbál 901 

Megyei vadásznap 850 

Térségi vadásznapok, kiállítás, lőverseny támogatása 250 

Egyéb rendezvények (Orsz. rendezvény, Küldöttgyűlés, vez. ülés: terembér, repi) 250 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, videofelvételek 500 

Oktatás, továbbképzés (gazd. vez. továbbképzése, egyéb felmerülő továbbképzés) 100 

Nemzetközi kapcsolatok 50 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,reprezentáció,  Fehova belépő) 100 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 500 

Borsodi Vadászkürt Egyesületnek adott támogatás 100 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkavédelem) 40 

Foglalkozás eü szolgálat (munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálat) 15 

Vadászvizsgáztatás díja számla alapján  400 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 19372 

  Alkalmazottak munkabére 7560 

Jutalom 630 

Tiszteletdíj 2100 

Kitüntetések (aranyérem, Hubertus keresztek) 200 

Egyéb bérjellegű kifizetések 800 

Tb, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 2810 

Étkezési hozzájárulás 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok 25 

Csekély értékű ajándék 25 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési utalvány) 125 

Reprezentáció 30 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 14737 

  Illetékek, hatósági díjak, késedelmi pótlék, kerekítés 10 

Egyéb ráfordítások összesen 10 

  Tárgyi, kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése 200 

  Költségvetési tartalék 200 

  Értékcsökkenési leírás 220 

a.) Megyei kiadások összesen 34739 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások 

 Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Bevételek számlára 18200 

Vadász felelősségbiztosítás Groupama-Garancia Biztosítónak 4037 

Bérből levont és befizetett adók, járulékok különbözete 20 

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 22257 

  Kiadások mindösszesen 56996 

  
  Záró pénzkészlet 6751 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2011. évi költségvetési tervéhez 

 

 

Tervezett 2011. évi bevételeinket összességében közel 1300 eFt-tal a 2010. évi 

tényadat alatt határoztuk meg, melynek legfőbb oka az, hogy ez évben nem 

számolhatunk a vadhúsvizsgát tett vadászok továbbképzésének a bevételével. 

Ismeretes, hogy szervezetünk meghatározó bevételei főleg a közfeladatok 

ellátásából tevődnek össze és így van ez a 2011-es évben is. A legmeghatározóbb 

bevételeknél, a vadászjegyek kiváltásánál és a tagdíjbevételnél nagymértékű 

eltérés nem várható, figyelembe véve az elmúlt évek átlagát, a vadászjegynél és a 

tagdíjnál 15 fővel megemelt összeggel számolunk. Vadászvizsgát az év során 

folyamatosan tartunk és számolunk a vadászkutya vizsgáztatással is. Terveink 

között szerepel ismét a vadhúsvizsgáló tanfolyam és vizsgáztatás (500 eFt), bár 

ennek megszervezése az igényektől függ és előre nem tudhatjuk, hogy az 

elégséges 50 fő résztvevővel számolhatunk-e. 100 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 kamatbevételnek csak kb. 70 

%-ával számolhatunk, hiszen a betéti kamatok mértéke napjainkban elenyésző. 

Ettől függetlenül szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások 

fedezetének figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben tartjuk.  

 

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  - figyelembe véve az emelkedő nyomdai, postázási költségeket 

- 1900 eFt-os összegben terveztünk be.  Kedvezően érinti szervezetünket, hogy 

ezévtől várhatóan csökken a központ felé fizetendő hozzájárulás mértéke, így az 

OMVK tagdíj összegét 3100 eFt-ban szerepeltetjük tervünkben a tavalyi 4170 eFt-

os összeggel szemben. Az éven is tervezzük szakmai fórum (100 eFt), hivatásos 

vadász továbbképzés, hivatásos vadászok napja (300 eFt), megyei Vadásznap (850 

eFt) megrendezését. Költségvetésünkben továbbra is különítünk el pénzeszközt az 

ifjúságra, valamint a Kynológiai Bizottság feladataira (170 eFt). Továbbra is 

támogatni kívánjuk a Vadászklub (100 eFt) és megemelt összeggel a Borsodi 

Vadászkürt Együttes (100 eFt) működését, valamint a térségi vadásznapokat (250 

eFt). Az utazással, kiküldetéssel, saját gépjármű használattal kapcsolatos 

előirányzatok egy részét csökkentett összegben szerepeltetjük, míg az 

alkalmazottak saját gépjárműhasználatát az üzemanyagárak tartós növekedése 

miatt némileg megemelt összegben tervezzük. Az infrastruktúra bérleti díját és az 

ehhez kapcsolódó üzemeltetési költséget a tavalyi tényadatnak megfelelő 

összegben állítottuk be. Sajnálatos módon a Magyar Rádiónál lezajlott belső 

átszervezések miatt a vadászműsorunk megszűnt, így csökkentett 500 eFt-os 

összegben tervezzük a sajtóval, kommunikációval kapcsolatos feladatainkat. 

Tapasztalatcsere címén kétnapos szakmai tanulmányutat (500 eFt) tervezünk a 
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résztvevők részbeni költség hozzájárulásával. Nemzetközi kapcsolataink ápolására 

az előző évi előirányzatnak megfelelő összeggel számolunk (50 eFt). 

     

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél 

bérfejlesztéssel nem számoltunk, az ennek ellenére magasabb összeg a tavaly év 

közben emelt bérek hatásaként jelentkezik. Az alkalmazottak részére 1 havi bérnek 

megfelelő jutalom került tervezésre. A tiszteletdíj összegének tervezésénél az 

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 2011-es évben mindössze 200 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet 

további, szükséges eszközbeszerzéseit. 

 

Új sorként került be tervünkbe a Költségvetési tartalék 200 eFt-os összeggel, 

mely lehetőséget teremt a vezetőségnek az esetleges, váratlan kiadások részbeni 

vagy teljes fedezetére. 

 

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony 

gazdálkodásunk megvalósulása esetén a 2011-os évet 6751 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.  
 

 

 

 
 


