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2011 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

Vadászkamarai szervezetünk szakmai érdekképviselet, mely demokratikus szabályok 

alapján megválasztott szervezettel és testületekkel rendelkezik. Köztestületként törvény 

által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkezik, feladata elsősorban a vadászok 

érdekképviselete, érdekérvényesítése. Ezen túlmenően a Vidékfejlesztési Minisztérium 

törvényességi felügyelete alatt - átengedett állami bevételekből, átruházott hatáskör 

alapján, - állami feladatokat is ellát.  

 

Szervezetünk testületei az év során a jogszabályi előírások betartása mellett megtartották 

az üléseiket. Ezeken az üléseken megye vadásztársadalma érdekében igyekeztek 

meghozni döntéseiket. 

 

Vezetőségünk az elmúlt év során 4 alkalommal, márciusban, júniusban, augusztusban és 

novemberben ülésezett. Üléseiken a teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal 

foglalkoztak: 

 

- titkári beszámolók  

- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése (Vtv, Vhr) 

- Nemzeti Vadgazdálkodási Programra vonatkozó javaslattételek 

- hivatásos vadászok helyzetének értékelése  

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak eseményeiről 

- 2010. évi feladatok értékelése, 2011. évi programok, elképzelések 

- beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról, 2011. évi költségvetési tervjavaslat 

- megyei küldöttgyűlés előkészítése 

- új állami vadászvizsga szabályzat megalkotása 

- vadászalapítvány tisztújítása 

- megyei vadásznap  

- szakmai tanulmányút előkészítése 

- külső-belső kommunikáció lehetőségei 

- vadászklub támogatása 

- megyei vadgazdálkodói konferencia előkészítése 

- kitüntetések adományozása 

- vadászkürtösök támogatása 

- megyei vadászhonlap létrehozása   

- megyei vadászbál előkészítése  

- együttműködési megállapodások vizsgálata 

 

Szervezetünkben 3 állandó bizottság működik, a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a 

Felügyelő és az Etikai Bizottság. Ezen felül szakbizottságok is tevékenykednek, 

javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként. Ezek a Kommunikációs, 

Kulturális és Kynológiai szakbizottság. 

 

Bizottságaink a szervezeti-működési rendszernek és az elfogadott ügyrendjüknek 

megfelelően tartották meg üléseiket. Ezalól a Kommunikációs szakbizottság volt kivétel, 
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ahol személyi problémák miatt (elnök elhalálozott) az elmúlt évben érdemi munka nem 

zajlott. 

 

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

foglalkoztak:  

 

- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

- aktualitások a vadgazdálkodásban 

- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése (Vtv., Vhr) 

- Nemzeti Vadgazdálkodási Programra vonatkozó javaslattételek 

- megyei vadállomány értékelése 

- szalonka monitoring program 

- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- vadászklub tevékenysége 

- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása 

- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen 

 

Éves rendes megyei küldöttgyűlését szervezetünk 2011. április 13-án tartotta. Ennek 

során az általános ismertetők és programok tájékoztatásán 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.  

 

A küldöttgyűlésen a fentieken túlmenően az alábbi lényeges kérdések kerültek 

áttekintésre: 

 

- Az elmúlt években tovább tudtunk lépni bizonyos eszközök beszerzésével, 

aminek köszönhetően szervezetünk teljes egészében rendelkezik a közfeladatok és 

a közösségi feladatok ellátásához szükséges legkorszerűbb eszközökkel, amelyek 

ezt a munkát segítik. Számítógépes hálózat, nyomtató berendezések, projektor áll 

rendelkezésre, ami mind a képzési, előadói, mind pedig a nyilvántartási 

munkánkat segíti.  

 

- Meghatározó, hogy áthassa valamennyi munkánkat, de elsősorban a képzések, 

továbbképzések, konferenciák területét a tudatos szakmaiság, amely mind a 

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

fontos.  

 

- A vadászati tevékenység külső tényezői elég mostohák voltak, melynek nálunk 

legnagyobb problémáját, gondját az árvíz és belvíz károk okozták. A korábbi 

években nagyon jelentős és fontos volt az a kárenyhítés, ami nem csak a lakosság, 

hanem a vadászatra jogosultak számára is nyújtott segítséget. 

 

- Sok gondot okozott az elmúlt években a sertéspestis megfigyelési zóna, mely 

jelentős többletfeladatot rótt a kijelölt területen gazdálkodók számára. 

 

- Emellett sok bosszúságot, terhet jelentett a vadásztársadalom számára az elmúlt 

időszak jogi környezete is, a fegyvertörvény anomáliái, az engedélyezéssel 

kapcsolatos szabályok betarthatósága. 
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- Borzolta a kedélyeket a fegyver egészségügyi vizsgálatok, pszichológiai 

vizsgálatnak a problematikája vagy a közbiztonságra veszélyes eszközökkel 

kapcsolatos jogi szabályozás. Ezek nehezítették, terhelték a vadászok életét, ezért 

ezekben a kérdésekben számos egyeztetés, kezdeményezés zajlott. 

 

- 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.  

 

- Kiemelkedő fontosságúak a jövő szempontjából az ifjúsági programok, 

vadásztáborok, vadászutak. Mind a megyei, mind a helyi kezdeményezések, 

amelyek ennek kapcsán lezajlottak, dicséretesek és a szervezők munkáját dicsérik. 

Igen jó együttműködés alakult ki e tekintetben a Vadászati Kulturális 

Egyesülettel, az erdészettel és a vadásztársaságokkal a térségekben.  

 

- Hasonlóan dicséretesek a vadászklubnak a közéletben való aktív 

megnyilvánulásai.  

 

- Az eddigi folyamatok továbbvitele, sokszínű aktivitás folytatása a cél és ehhez 

szükséges az a segítő együttműködés, ami a vadászok legkülönbözőbb szintű 

szervezetei, tényezői között kialakult és működik megyénkben. Fontos a 

megváltozott társadalmi, közigazgatási környezetben a jó irányú, új 

kapcsolatrendszerek kiépítése és a megfelelő együttműködés keresése, mert ez 

lehetőséget teremthet mindannyiunk számára egy határozottabb 

érdekérvényesítésre.  

 

A Vadászkamara alapszabálya értelmében, a területi szervezetben a hivatásos, valamint a 

sportvadászok számára külön-külön Kamarai osztályt kell kialakítani. Ezen osztályok 

ülését kétévente kötelezően össze kell hívni.  

 

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve mivel a választások óta két esztendő 

eltelt, kamarai szervezetünk az elmúlt évben az Északerdő ZRt. Fónagysági 

Oktatóközpontjába hívta meg a megye sport- és hivatásos vadászait az osztályülésekre, 

ahol mintegy rövid összefoglalóját adtuk végzett munkánknak, szervezeti életünknek, 

vadászati közéletünknek a fontosabb események, történések kiemelésével és 

bemutatásával. 

 

A beszámolók után ismertettük a közelmúltban elvégzett hivatásos vadászok munka,- és 

életkörülményeinek felmérése tárgyában elvégzett közvélemény kutatás eredményeit.  

 

 

  K ö z f e l a d a t o k  

 

A kamarai szervezet egyik fő funkciója a közfeladatok hiánytalanságának biztosítása. 

Szervezetünk elsősorban az állam által átruházott feladatokat végzi, mégpedig 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 természetesen képviseli a hivatásos-, és 

sportvadászok érdekeit.  
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- Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen megfelel. Mindezeknek 

köszönhetően zökkenőmentesen zajlik a vadászjegyek érvényesítése. A 2011. évben 

3690 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 a vadászfelelősség-, és 

balesetbiztosításukat. 

 

Ezen túlmenően, segítve a vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi tevékenységét, a 

megyénkbe érkező külföldi vadászok számára, a vadászati engedélyük mellé is tudunk 

balesetbiztosítást kötni.  

 

- Állami Vadászvizsgát 5 alkalommal szerveztünk (márciusban 2 alkalommal, 

júniusban, szeptemberben és novemberben), melynek során 190 fő jelentkezőből 87 fő 

tett eredményes vizsgát.  

Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők több mint a fele sikertelenül zárta a 

megmérettetést. Vizsgabizottságunk szigorú, de úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, 

hogy megköveteljük a megfelelő tudásszintet, hiszen egy vadászvizsga bizonyítványt 

szerzett személy, akár már másnap kiválthatja vadászjegyét, mellyel teljes jogú tagjává 

válik a vadásztársadalomnak. 

 

- Szakmai konferenciaként, vadászati etika-etikett témakörében tartottunk képzést a 

Fónagysági osztályüléseket követően. Wallendums Péter szakújságíró, a kísérővadász, 

vendég megérkezése előtti, megérkezését követő és vadászat közbeni magatartásról, az 

elejtést utáni teendőkről tartott előadást.  

A tájékoztatót követően egy kötetlenebb, baráti hangulatban a résztvevőket 

megvendégeltük egy vadpörkölt elfogyasztására is. 

 

 - Vadhúsvizsgáló képzést az elmúlt évben érdeklődés hiányában nem tartottunk. 

 

- Sajnálatos módon szintén érdeklődés hiánya miatt a vadászkutyák alkalmassági 

vizsgáját 2011-ben csak egy alkalommal rendeztük meg. 

Ezen alkalomból hasonlóan az elmúlt évekhez a Drótszőrű magyar vizsla klubbal 

közösen valósítottuk meg a vizsgát.  

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  

 

Az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában az országos feltételrendszer 

változásai miatt több lehetőség és ezáltal több teendő is volt. 

Szervezetünk ezért az elmúlt éven is azon volt, hogy a kezdeményezett 

jogszabálymódosító javaslatok megvalósításra kerüljenek. 

 

A Védegylet tisztújítását követően érzékelhetően felerősödött ez érdekérvényesítési 

tevékenység, melynek megnyilvánulásaként az előző év első hónapjaiban jogszabályi 

változások, változtatások tekintetében jelentős érdekképviseleti munkáról adhat számot 

mind a Vadászkamara, mind a Vadászszövetség. 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. 
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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. 

 

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 tartottuk 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 
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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. 

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 

kezdeményezéseink egy része már eredménnyel járt, illetve reményeink szerint idén már 

biztosan realizálódik. 

 

* Az egyeztetések eredményeképpen megjelent a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökről szóló 71/2011. (IV.28.) Kormányrendelet. 

A rendelet előírásai, ránk, vadászokra vonatkozóan kedvezően módosultak. 

Megállapítható, hogy az általános tilalom alól mentesültek a vadászok azon eszközök 

vonatkozásában, amelyek a rendeltetésszerűen gyakorolt vadászati tevékenységhez 

szükségesek (kések, íjak), továbbá nem minősül jogellenesnek, ha ezen eszközöket a 

közterületen lévő járművünk (személygépkocsink) belső terében, mások számára nem 

hozzáférhető módon rejtve (pl. csomagtartóban, kesztyűtartóban, stb.) a szokásos módon 

becsomagolva, vagy szétszedve szállítják. 

 

A jogszabály-módosítás eredményeként megelőzhetőek azon eljárások, amelyeknek 

számos esetben szenvedő alanyai voltak vadásztársaink, ha gépjárművüket közúti 

ellenőrzés alá vonták, és abban vadásztőrt, zsigereléshez szükséges kést, vagy vadászíjat 

találtak. 

 

* Ezt követően jelent meg a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és 

értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről,  amely többek között lehetővé teszi a 

vadászatra jogosultak számára a vadhús közvetlen értékesítését, amennyiben eleget 

tesznek a jogszabályban foglalt feltételeknek. A rendeletet nem kell alkalmazni 

tenyésztett vadra, az elhullva talált vadra, és azon tevékenységekre, amelyek során a 

vadászatra jogosult a tulajdonába kerülő elejtett vadat kizárólag magánfogyasztásra, mint 

végső fogyasztó felhasználja, vagy a tulajdonába kerülő elejtett vadat átadja, valamint 

eladja a végső fogyasztónak minősülő, vadászjeggyel rendelkező elejtőnek vagy az 

elejtőtől eltérő, a vadászatra jogosult vadászterületén a vadgazdálkodási tevékenységben 

elsődleges termelőként részt vevő végső fogyasztónak. Tehát a fenti esetekben az elejtést 

követően a vadazonosítójel behelyezése mellett vadkísérő jegyet nem kell kitölteni. 

 

http://www.omvk.hu/jog_uj/43_2011_vm_r.pdf
http://www.omvk.hu/jog_uj/43_2011_vm_r.pdf
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További jó hír, hogy míg a korábbi azonosítójel, vadkísérő kombináció 600 Ft volt, most 

az azonosító 100 Ft, a vadkísérő jegy pedig darabonként 200 forintba kerül.  

 

* Tavaly július 13-án jelent meg a 67/2011 (VII.13) VM rendelet. A megjelent rendelet 

értelmében, senki sem mentesül a vadászvizsga letétele alól. Tehát aki vadászati 

tevékenységet akar folytatni, a rendelet hatályba lépését követően - végzettségétől 

függetlenül - minden esetben Állami Vadászvizsgával is kell rendelkeznie! 

 

 

Megyei szervezetünk az előzőekben elmondottak alapján az Országos Központ felé 

többször hallatta hangját és megkísérelte érvényesíteni a tagok igényeit.  

 

* Ennek keretében javaslatot tettünk a vadászati törvényt, valamint a végrehajtási 

rendelet módosítására, határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket 

valamint központunkat a vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra, 

paragrafusokra.  

 

Kifejeztük, hogy alapvetően szervezetünk álláspontja az, hogy a vad maradjon továbbra 

is az állam tulajdona, a vadászterület minimális mérete maradjon 3000 ha, ezzel 

összefüggésben a hivatásos vadászok alkalmazási területe se változzon, maradjon 3000 

ha, a vadazonosító jelek használata továbbra is maradjon a szabályozásban és a 

haszonbérlet jelenlegi szabályozása ne változzon.  

  

Ezen felül, több módosító javaslat között a teljesség igénye nélkül mindenképpen 

kiemelt fontosságúnak tekintettük: 

 

- A földtulajdonosi közösségeknek, azok vezetőinek, képviselőjüknek nincs 

rendezve a jogi helyzete, nincs törvényességi felügyeletük, melyen a jogszabály 

módosítás alkalmával mindenképpen változtatni szükséges.  

 

- A vadászati törvényben és a végrehajtási rendeltben meg kell fogalmazni az 

állami vadászvizsga szabályzat új elemeinek megerősítését, valamint a vizsgát 

megelőző kötelező tanfolyam rendszerét. 

 

- A vadkár megelőzésében a törvénymódosítás során mindenképpen tételesen fel 

kell sorolni a földtulajdonosok kötelességeit is. 

 

- A vad-gépjármű ütközéseket egyértelműsíteni kell, különös tekintettel az 

autópályán bekövetkezett káresemények vonatkozásában. Kerítéssel védett 

útszakaszon nem terhelheti felelősség a vadászatra jogosultat. 

 

- A ragadozó madarak állományszabályozásának, természetesen bizonyos 

korlátok között, de meg kell teremteni a lehetőségét. 

 

* A jogszabály módosító indítványainkon túl javaslatokkal éltünk a Nemzeti 

Vadgazdálkodási Program kimunkálásához is. 

Fő irányelvnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia részeként megfogalmazott Nemzeti 

Agrárstratégia téziseinek rögzítését, kifejtését javasoltuk. 

 Megfelelő módon kell kihasználni a kiváló minőségű szabadterületi 

vadállományra alapozott gazdálkodást, valamint azt, hogy a közép-kelet európai 
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országokéhoz képest a hazai vadászati infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások versenyképesebbek, színvonalasabbak.  

 A vadászati turizmus a minőségi turizmus része, az egy vendégéjszakára eső 

vadászvendég-éjszaka értéke 15-szöröse az átlagos turisztikai vendégéjszakának. 

A vadászati turizmusnak a vadászathoz kapcsolódó kiegészítő ágazatokban 

(szálláshelyek, éttermek, vadászatszervező irodák stb.) is fontos szerepe van, 

továbbá könnyen kapcsolható más tevékenységekhez, mint például a falusi 

turizmus. A vadászturizmus az ország olyan területeit, régióit is érinti, amelyek 

kevésbé hangsúlyosak a hagyományos turizmus terén, illetve döntően olyan 

területek, melyek az ország elmaradottabb régióhoz sorolhatók, ugyanakkor 

legtöbbször kiváló vadászati adottságokkal rendelkezne. 

 A nagyvad (elsősorban a vaddisznó, gímszarvas és őz) becslési és terítékadatai 

folyamatosan nőnek. A nagyvad terítéke a vadlétszám szabályozás mellett 

érdemi hasznosítást is jelent, ami, mint a gazdaság „termelési eredménye” is 

megjelenik. 

  A lőtt vad értékesítése elsősorban a vadhús export révén valósul meg. A hazai 

vadhúsfeldolgozás élénkítésével fontos vidékfejlesztési tevékenységet lehet 

végezni, tekintve, hogy a húsfeldolgozás révén helyben (legtöbbször az ország 

gazdaságilag elmaradottabb régióiban) lehet munkalehetőséget, biztos jövedelmet 

valamint hozzáadott értéket biztosítani. A vadászat, vadgazdálkodás így a 

hátrányos helyzetű térségekben fokozott gazdasági jelentőséggel bír. 

 Az elsődleges célok között szerepeljen a hazai piac és vadhúsfogyasztás 

élénkítése. A vadhús, táplálkozás-élettanilag egészséges ételnek minősíthető, 

melyet a hazai fogyasztók számára is elérhető áron lenne célszerű biztosítani. A 

vadhús helyi szintű értékesítése érdekében cél a kis vadhúsfeldolgozók, hűtőházak 

létesítésének és fenntartásának támogatása. Ez egyben a helyi specialitások, 

hungarikumok felkarolását, támogatását is jelenti.  

 

Az előzőekben Agrárstratégia kapcsán leírtakon túlmenően, - természetesen nem a 

teljesség igényével -, az alábbi súlypontokat, témákat javasoltuk figyelembe venni, 

mind a helyzetvizsgálatban, mind a jövőkép megfogalmazásával kapcsolatosan. 

 

 a vadgazdálkodás a nemzeti erőforrás gazdálkodás része, 

o a vadállomány hasznosítása nemzetgazdasági funkciót jelent, 

o a vadgazdálkodás a vidéki munka és megélhetési lehetőségek fontos része 

o a vadgazdálkodás aktív természetvédelem 

o a vadászat jóléti funkciót is teljesít a pihenés, kikapcsolódás és rekreáció révén 

 a vadászati kultúra a nemzeti kulturális örökség része 

 hungaricumok: a magyar vadfajokban, 

 a génmegőrzés témaköre,  

 természeti élőhelyek védelme, 

 különböző vadgazdálkodási nemek, elemek,  

 nagyvad-, és az apróvadgazdálkodás,  

 zárttéri vadtartás kérdésköre,  

 vadkár kérdésköre, 

 veszélyeztetett vadfajok és a veszélyeztetett élőhelyek kezelése, 

 vadvédelem, madárvédelem, kártevők, ragadozók kérdésköre 

 nagyragadozók helyzete stb. 
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* A 2011-es év folyamán is folyamatosan figyelemmel kísértük a 

vaddisznóállományokban, klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt 

megfigyelési zónában folyó tevékenységet.  

Az állategészségügy, a vadgazdálkodók és az érdekképviseletek közös munkájának 

köszönhetően az Európai Unió Bizottsága a 2011/360/EU végrehajtási határozatával 

2011. június 22-ei hatállyal feloldotta megyénkben a vaddisznók klasszikus sertéspestis 

(KSP) fertőzöttsége miatt közel három éve érvényben lévő korlátozó intézkedéseket. 

Ennek köszönhetően a 2011/2012-es vadgazdálkodási év végéig, tehát 2012. február 28-

ig fennmaradt az elejtett vaddisznók vér-és mandulamintáinak KSP vizsgálati 

kötelezettsége, de a laboratóriumi vizsgálati eredményt nem kell megvárni az állati test 

felhasználásához. Ekkortól már a vaddisznó eredetű állati hulladékot nem kell begyűjteni 

és hűtve tárolni.  

 

* Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a rendőrhatósággal, a korábbi együttműködési 

megállapodásunk alapján.  

A rendőrhatóság részéről az elmúlt év során közel 80 alkalommal hajtottak végre 

vadászat ellenőrzést és számos esetben 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. A fegyverengedéllyel rendelkezőket az 

engedélyek megújításának lejárta előtt minden esetben értesítik, ahogyan az a 

megállapodásban szerepel. 

A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás az egyik legfontosabb feladat.  

 

* Az elmúlt év szeptemberében együttműködési megállapodás került aláírásra a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége és a vadászati 

érdekképviseleti szervezetek között. A felek megállapították, hogy Magyarországon a 

vadgazdálkodás és a vadászat olyan földterületeken – mint kijelölt vadászterületeken – 

történik, amely földterületek nagyobbrészt természetes személyek tulajdonában, kisebb 

részben pedig állami tulajdonban vannak. 

A vadászati jog gyakorlása ugyanakkor elkülönül a vadászterületen folyó mező- és 

erdőgazdasági tevékenységtől. A fenti ágazatok egymástól eltérő, más-más jogszabályi 

keretek között működnek. Miután tevékenységüket közös földterületen gyakorolják, a 

felek közös érdeke, hogy működésük során törekedjenek arra, hogy kölcsönös érdekeik 

lehetőleg figyelembevételre kerüljenek. 

 

* A tavalyi évben került megalapításra a Nemzeti Vadászati Kerekasztal, mint civil 

szervezet, melynek alapító okiratát az OMVK, az OMVV, az SCI és a VKE írták alá.  

Az alapítók célja, hogy minden, a vaddal, a vadgazdálkodással, a vadászattal és a 

vadászokkal foglalkozó vagy e feladatokban érintett magyar szervezetet közös 

párbeszédre hívja. Az egyeztetés folyományaként közös állásfoglalással (nemzeti 

minimum) segítsék a fenntartható és a jövőt meghatározó nemzeti vadászati és 

vadgazdálkodási koncepció megalkotását, formálását a jelenkor követelményeinek 

megfelelően, megőrizve és tiszteletbe tartva nemzeti vadászati értékeinket, 

hagyományainkat. 

Az alapítók egyöntetűen vallják, hogy a vadászat a világ és nemzeti örökségünk 

elvitathatatlan része. A vadászó ember szoros kapcsolatban él a természettel, annak 

értékeit óvja, védi, gondozza és a nemzeti vagyon részeként kezeli. 
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* Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk továbbra is a megyei vadászok érdekeinek védelmét, 

képviseletét. Ebből kifolyólag a természetvédelem területén a Nemzeti Park 

Igazgatóságokkal is tartjuk a kapcsolatot, emellett napi, rendszeres kontaktust ápolunk a 

Vadászati Hatósággal.  

 

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

egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a Vadászszövetséggel való 

együttműködésre, egységes fellépésre is. Ez látható országosan is a Vadászkamara és a 

Vadászati Védegylet 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. 

 

 

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 Vadászévkönyvünk, 

valamint Vadász Hírmondónk szolgált.  

Újságunkat évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal jelentettük meg, április, szeptember és december hónapokban. Lapunk 

3800-as példányszámban jelenik meg. 

Állandó rovataink: Vadászkamarai hírek, Vadkár és megelőzése, Vadászati etika-etikett, 

Természet és környezetvédelem, Jogi információk, Kynológiai hírek, Eseménynaptár, 

Programok, tanfolyamok ismertetése, valamint a megyében történtekről Beszámolók.  

 

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

szaklapokban és az interneten számos alkalommal jelent meg híradás rólunk. 

 

Mindezekkel együtt azonban más mértékadó eseményről e tekintetben nem tudunk 

számot adni, így kijelenthetjük, hogy tájékoztató tevékenységünk nem volt olyan 

eredményes, mint az ezt megelőző években. Ebben természetesen közrejátszott a 

Kommunikációs bizottságnál már korábban említett személyi jellegű probléma is. 

 

 

  V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

Közfeladataink ellátása mellett az elmúlt évben is igyekeztünk egy igen sokrétű vadászati 

közéleti tevékenységet kialakítani. A különféle rendezvények megvalósításával 

igyekeztünk a megye összes vadásza részére szakmai programot, különféle eseményt, 

vagy éppen kikapcsolódást nyújtani. 

 

* Immár két évtizedes hagyomány, hogy megyei vadásznapokat tartunk, amikor is a 

vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a természetszerető nagyközönségnek, 

megemlékeznek vadászati hagyományaikról, mélyítik barátságukat és mindezt ünnepi 

külsőségek között. A tavalyi évben április 30-án került sor a legnagyobb megyei 

kulturális rendezvényünkre Putnokon, ahol a Gömör-Expo keretein belül, háromnapos 

vadászati kiállítással egybekötve került megrendezésre a 2011. évi megyei vadásznap.  

 

Más vadásznapoktól eltérően ez a rendezvény nem csupán a magyar vadászati kultúrát 

szolgálta, hanem a szlovák - magyar vadászati kapcsolatok tovább erősítését is, hiszen a 

Rozsnyói és az Észak-magyarországi Vadászszövetség között három évvel ezelőtt alakult 
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meg a Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozata, amely a magyar és a szlovák vadászati 

hagyományok, vadászkultúra kölcsönös megismertetését tűzte zászlajára. 

 

A reggeli ünnepélyes megnyitót, köszöntéseket követően kitüntetések átadására, majd ezt 

követően az új vadászok avatására került sor. Szép számú érdeklődő gyűlt össze a 

délutáni programokra is. Természetesen volt solymász, vadászkutya és állathang imitáló, 

vadhívó bemutató, mely után nagy sikert arattak a néptáncosok és a vadászkürtösök is. 

Sok látogatója volt a vadászati és trófeakiállításnak, melyen idén újdonságként egzotikus 

trófeákat is megtekinthettek az érdeklődők.  A bemutató mellett festményeket, egyedi 

vadászbútorokat, könyveket is láthattak az idelátogatók, valamint vásárolhattak a számos 

vadászportékát árusító sátor között. A gyerekeket gyermekjátszótér, ugráló vár, virtuális 

vadászat, valamint díszmadár és hüllő kiállítás is várta.  
Mindeközben a vadásztársaságok üstjeiben sokféle finomságot főztek, így a nap 

folyamán mindenféle ínyenc falat is "terítékre" került. 
 

Végezetül, de természetesen nem utolsó sorban itt is megemlítenénk, hogy a vadásznapon 

két világrekord is született. Az egyik rekord, a Lezák Pékség által készített 64 

kilogrammos fehér kenyér volt, amely 25,21 méteres hosszával bekerült a guiness 

rekordok könyvébe. Ehhez kínálták azt az ezeradagos gömöri szénégető gulyást, amely 

120 kg vegyes vadhúsból és 20 kiló erdei gombából készült. Ilyen mennyiségű 

vadgulyást előtte még a világon nem készítettek. 

 

* A megyei vadásznapok mellett - részben Vadászszövetségi, Kamarai támogatással és 

védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet 

aktivitást sikerült kialakítani.  Ez különösen a mai felgyorsult világunkban fontos, amikor 

is egyre gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati 

kultúránkat megvédjük. Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények, 

melyek a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.  

 

* Június 12-én és 13-án Füzérradványban a Károlyi Kastély kertjében „Pünkösdi 

Vigasságok és Derelyefesztivál” került megrendezésre. A kétnapos rendezvény során a 

kulturális programok között az érdeklődők megtekinthették az ifjúsági tagozat 

előadásában a Kölyök és a Vetró-dombi bak történetét. Ezen túlmenően az első napon 

vadételfőző verseny és a Károlyi múlt hagyományaival élve szabadtéri trófeakiállítás is 

várta a látogatókat.  

 

* Június 18-án Sátoraljaújhely-Széphalmon rendezték meg a IX. nemzetközi 

Vadételfőző versenyt. A főzőversenyen összesen 62 csapat vett részt, 72 nevezett étellel. 

A csapatok közül 13 érkezett Szlovákiából, 1 pedig Erdélyből. A rendezvényre meghívott 

protokoll vendégek között megtiszteltek bennünket a B.-A.-Z. megyei és a szlovákiai 

vadászati- és erdészeti szakhatóságok képviselői is. A rendezvény igazi meglepetése 

Schmitt Pál köztársasági elnök személyes jelenléte volt.  

 

* Országos Vadételfőző Verseny és Fesztivál volt június 25-én a csodálatos természeti 

környezetű Kácson. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először. Azóta 

hagyományosan minden évben a kácsiak e rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a 

vadászok ünnepének is szánják. Az evéssel, ivással, gasztronómiai bemutatókkal, 

versenyekkel gazdag rendezvényen a jó hangulatot változatos kísérőprogramok 

garantálták.  

 

* Augusztus 13-án, az előző esztendő sikerein és a kedvező fogadtatáson felbuzdulva 

újra puskaszó töltötte be a Telkibányától néhány kilométerre található koplalói 
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erdészház melletti rétet. Míg a lőállásban állók szorgalmasan puskáztak, a többiek 

„szakmáztak”, a főzőcsapatok pedig vidám hangulatban már ekkor gondoskodtak arról, 

hogy egyetlen gyomor se maradjon üresen. A népes gyereksereg tagjai kézműves 

foglalkozással, légpuska lövészettel, virtuális vadászattal, íjászattal múlatták az időt, míg 

a legbátrabbak részt vehettek a kincskereső játékban is. 

 

* Augusztus 20-án Szent István és az új kenyér ünnepén került sor a II. Hernádvölgye 

Vadásznap programjainak megrendezésre Aszalón. A település tájházában kiállításra 

kerültek a helyi, illetve a szomszédos vadásztársaságok trófeái, preparátumai, régi 

hagyatékai, és Szlovákiából is láthattunk több különleges őzbak trófeát. 

 

* Szintén augusztus 20-án, - immáron a harmadik évi hagyományt folytatva -, a Négy 

Évszak Vt. és a Perkupai Egyetértés Vt. vadászai is vadásznapot tartottak. A közös 

rendezvény helyszínéül ezúttal a Rakacai-tó partján lévő vadászház szolgált, ahol 

vadételfőzés és trófeamustra várta az érdeklődőket. 

 

* Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre, augusztusának 27. napján 

Bükkzsércen, az I. Országos favágó verseny és találkozó, valamint Regionális 

vadásznap. A favágó csapatverseny négy, míg az egyéni verseny két külön álló számban 

zajlott. A verseny közben 15 vadászcsapat sátrai alatt több mint 20 bográcsban és 

szabadtűzön főttek, sültek a vadból készült ételek. A résztvevő vadászatra jogosultak a 

település művelődési házában nagyszabású 455 darabos trófea kiállítást alakítottak ki, a 

saját maguk által, a térségben zsákmányolt vadak trófeáinak felsorakoztatásával. Ugyan e 

helyen különálló állványzaton kerültek bemutatásra, a meghirdetett „I. Bükkzsérci 

Rendellenes trófeák versenyének” benevezett trófeái is.  

 

* Az elmúlt évben is megrendezésre került a VaReTal, Vadász-rendőr találkozó. Az 

Ózdi Rendőrkapitányság  és az illetékességi területén gazdálkodó vadászatra jogosultak 

szeptember 30 és október 1-jén kétnapos rendezvényt szerveztek.  

Az első napon, pénteken, szakmai vadgazdálkodói konferencia került lebonyolításra. 

A konferencián a meghívott előadók jogszabályi aktualitások, vad-gépjármű ütközés, 

vadkár ügyek bírósági gyakorlata, vadásztársaságok határozatainak, illetve fegyelmi 

döntéseinek bírósági felülvizsgálata, a vadászatra jogosultak adózása, vadászvizsga 

követelményeire vonatkozó jogszabályi előírások változásai és vadászati etika 

témakörébe avatták be a megye minden területéről érkező népes hallgatóságot. 

 

A második napi rendezvénynek méltó helyszínt az Arlói-tónál lévő Suvadás-liget adott, 

ahol a program ünnepélyesen, egy Hubertus-misével kezdődött. A szertartást követően 

rajtolt a főzőverseny, a trófeabíráló-verseny és a gyermek horgászverseny. 

A versenyeken túl volt szarvasbőgő bemutató, solymászbemutató, vadász és rendőrkutya 

bemutató és számos kulturális program is. 

 

* Ifjúsági programokként július 17-23. között, a hagyományokhoz híven, ebben az 

esztendőben is Telkibányán tartotta meg közös, egyhetes vadásztáborát a Vadászati 

Kulturális Egyesület Ifjúsági Tagozata és megyei vadászkamaránk.  

Az esti vadmegfigyelő lesek mellett mindenkinek alkalma nyílt arra, hogy a 

kalandparkban vagy az éjszakai túrán próbára tegye a bátorságát, a kézműves 

foglalkozásokon és a horgászversenyen tesztelje az ügyességét, és a gombászatról, 

állatviselkedésről, növény- és állatismeretről, valamint a vadászviselkedésről tartott 

előadások során felmérje s persze bővítse tudását. A tábor központi témája ezúttal a 

vadászati kultúra és a hagyományápolás volt. Az aggteleki kirándulás során a nemzeti 

park természeti értékeivel ismerkedhettek meg a részvevők, amiből nem maradhatott ki a 
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cseppkőbarlang meglátogatása sem. A Gömöri Tanulmányi Vadásztársaság területén 

kialakított tizenkét kilométeres tanösvényt a gyerekek kivétel nélkül végigjárták. 

 

* Kamarai szervezetünk a Szövetséggel közösen – a résztvevők költségvállalásával -

szeptember 9-től 11-ig háromnapos szakmai tanulmányutat szervezett a két szervezet 

vezetőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak.  

Első nap a Gemenc ZRt. Pörbölyi Ökoturisztikai Központjába a 34 résztvevő egy 

filmvetítéssel egybekötött erdészeti- és vadászati kiállítást tekinthetett meg, majd 

ismerkedhetett meg a halászat több évszázados történelmével is. A Malomtelelő 

megállónál körbejárták a tanösvényt, ahol mindenki körbetávcsövezhette a közelben 

fekvő tavat is a madármegfigyelő toronyból. A program után a központban hullajtott 

agancs bemutató és szakmai tájékoztató várta a résztvevőket, akik eztán együttesen 

indultak az esti szarvasbőgést hallgató túra felé. Másnap reggel a delegáció meglátogatta 

Kalocsán az országos vadásznapi rendezvényt. A harmadik napon a csapat egy kis 

kitérővel hazafelé vette az irányt, amikor is az út során meglátogatták az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékparkot.  

 

* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2011-

ben is a Népkerti Vigadó Étterem adott helyet. A megye különböző területéről érkezett 

közel 130 résztvevő az ünnepélyes megnyitó alkalmával élőben hallgathatta meg a 

vadászhimnuszt, majd ezt követően Dr. Székely László elnök úr köszöntő szavait. A 

megnyitó után a Borsodi Vadászkürt Együttes műsora következett. A vacsora 

felszolgálása előtt a zenekar kicsit megmozgatta a vendégsereget, hogy aztán jó étvággyal 

ülhessünk asztalhoz, elfogyasztani az igazán élvezetes vadászbáli menüsort. 

Eztán került sor a főműsorra, amikor is a Cifraszűr együttes szórakoztatta a közönséget, 

megteremtve a felhőtlen jókedvet az est további részére. 

 

* Hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. 

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. 

 

* Szlovák vadászbarátaink meghívására megyénk kamarai küldöttsége részt vett a 

rozsnyói Vadászszövetség által megrendezett trófea szemlén. A megnyitót a rozsnyói 

vadászszövetségtől Ferenc Szőllősi tartotta, aki külön köszöntötte megyénk küldötteit. 

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

ismertette a bemutatott trófeákat. Örömmel láttuk, hogy a határhoz közeli 

vadásztársaságoktól jó néhány vadász is meglátogatta a tavaszi trófea szemlét. 

 

* Részt vettünk az Északerdő Zrt. október 14-én megrendezett III. Trófeamustráján 

Háromhután, ahol az erdőgazdaság által működtetett vadászterületeken az idei 

szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból készült a kiállítás.  

A házigazda szerepét a Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság látta el. Szabó Ferenc a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Vadászati és Halászati főosztályvezető-

helyettese, mint meghívott vendég megemlítette, hogy az elsősorban hegyvidéki 

vadászterületek gímtrófeáinak minősége nem mérhető a zalaihoz, de az itteni táj mutatja 

meg igazán a vadászat szépségeit.  
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* Bár főleg vadászszövetségi feladat, de az elmúlt évben is részt vettünk a szalonka 

monitoring programban is. A program célja, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük 

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

megbízható adatokat, információkat. A program során mind tavasszal, mind ősszel több 

héten keresztül kellett a megfigyeléseket dokumentálni. 

 

* A több mint, 28 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. 

 

* Tavaly volt 20 éves a Vadászati Kulturális Egyesület, mely alkalomból október 22-

én a Gödöllői Szent István Egyetem rektori dísztermében nemzetközi vadászati kulturális 

konferencia került lebonyolításra, melyen megyénk is képviseltette magát. A konferencia 

fő témája a vadászati etika volt, és éppen ennek apropóján az OMVK és a VKE között 

egy megállapodás is született, mely szerint a két szervezet közösen fogja a vadászati 

etikai kódexet felülvizsgálni, továbbfejleszteni, és annak a vadászati életben történő 

használatát szorgalmazni.  

 

* A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága és az Országos Magyar 

Vadászkamara Kulturális Bizottsága tudományos ülésen emlékezett meg az 1971-es 

budapesti Vadászati Világkiállítás nagyszabású rendezvényről, annak 40. évfordulóján. 

A konferencia helyszíne a Vajdahunyadvár tanácsterme volt november 11-én.  

A felszólalók közül többen fogalmaztak meg ajánlásokat a vadászat-vadgazdálkodás 

szabályainak változtatására, mások a természetvédelem és kultúra helyzetét mutatták be, 

míg megint mások a vad- erdő- és mezőgazdaság harmonizálásának fontosságát 

hangsúlyozták.  
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2012 
 

 

II. 2012. évi feladatok, célkitűzések 

 

 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

A 2012-es évben is, hasonlóan az elmúlt évekhez, az Alapszabályi és jogszabályi 

előírások maradéktalan betartása mellett, illetőleg a megye vadásztársadalma érdekében 

kívánjuk meghozni üléseinken a döntéseket.  

 

Szervezeti életünk meghatározó elemei a bizottságok, ezért nyomatékkal hívjuk fel a 

figyelmüket, hogy nagyobb aktivitással, több témával legyenek kezdeményezőbbek, 

ezáltal a szervezeti élet érdemibb kommunikációval párosuljon. Ennek megfelelően már 

az év elején kapacitálunk minden bizottságunkat az üléseik megtartására és munkatervük 

meghatározására. 

 

A javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként működő szakbizottságok 

munkáját és segítségét továbbra is igényeljük. Ugyanakkor a Kommunikációs 

szakbizottság újraszervezésére a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

 

A vezetőség munkaterve és feladatai között a hivatásos vadászok helyzetének, 

képviseletének, valamint az ifjúság, a fiatalok helyzetbe hozásának még nagyobb 

hangsúlyt kell kapnia. Szükség van minél több fiatal szakember közéletbe történő 

bevonására, egyes feladatok átadása révén. 

 

 

  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 Vadászvizsgát idén először március végén-április elején, 3 napos vizsga 

keretében tartunk.  A vizsgára minden eddiginél nagyobb számú vadászjelölt, több, mint 

110 fő jelentkezett, ami annak köszönhető, hogy az év első felében változik az Állami 

Vadászvizsga Szabályzat. Ez a jelenlegi rendszertől eltérően nagyobb hangsúlyt fektet a 

gyakorlati ismeretek képzésére, és a balesetvédelmi előírások fokozott betartására. A 

vizsga mellett felkészítő tanfolyam elvégzése is kötelező lesz, ahol tanpályán, terepi 

vadgazdálkodási ismeretekből is fog oktatás zajlani. 

A központi tematikájú képzés emelt óraszámmal, ezáltal magasabb költségekkel fog 

megvalósulni, ami magyarázata a mostani, jelenlegi rendszer szerint működő vizsgára, 

ilyen mértékben történő jelentkezésre.   

 

Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést idén is 

szeretnénk megvalósítani, ezért terveink között szerepel egy tanfolyam megszervezése. 

 

Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést 

tartani. Az első továbbképzést május-június 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, természetesen az igények 

függvényében, legalább két alkalommal kívánunk rendezni, sőt szükség esetén 

kutyakiképzést, oktatást is megvalósítanánk.  

 

 

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

 

Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk a tavalyi évben már elindult 

lehetőségek kiaknázásában. 

Továbbra is reméljük, hogy a korábbi személyi változások, feltételek hatására a vadászati 

törvénykezési problémákban még további elmozdulás fog történni.  

Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy az elmúlt év végén kezdeményezett 

jogszabálymódosító javaslataink megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a 

vadászati törvény és végrehajtási rendelet esetében. 

 

* Hosszas egyeztetést követően a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 

törvény, valamint annak végrehajtási rendelete, a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet – 

öt éve húzódó és az illetékes minisztériumok által válaszra sem méltatott 

kezdeményezéseink után – dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr segítő 

közreműködése eredményeként módosításra került. 

 

A jogalkotók elfogadták az Országos Magyar Vadászkamara és Országos Magyar 

Vadászati Védegylet által 2011. év elején előterjesztett valamennyi módosítási javaslatot, 

melyeknek kizárólagos célja a jelenleg hatályos jogszabályok feleslegesen bürokratikus 

előírásainak, eljárási rendjének és esetenként megalapozatlan előírásainak a 

megszüntetése volt. Az elfogadott módosítások eredményeként nem csupán a 

lőfegyvertartó vadászok és sportlövők helyzete vált könnyebbé, a módosult eljárások az 

érintett rendőrhatóságok számára is költségcsökkentést eredményeznek. 

 

Fegyvertörvény módosításai (elfogadva az Országgyűlés által 2012. március 5.): 
 

1. A házilagos lőszerszerelés és újratöltés engedélyezése. A rendőrség által 

szervezett kötelező tanfolyam eredményes elvégzése, vizsgabizonyítvány 

megszerzése után, kizárólag a kereskedelemben kapható speciális eszközök 

segítségével és kizárólag saját célra történhet. Az engedélyt a rendőrhatóság adja 

meg. 
 

2. Megszűnik az a feleslegesen bürokratikus rendelkezés, hogy ha valakinek már van 

fegyvertartási engedélye, és újabb fegyvert kíván vásárolni, úgy a rendőrségtől 

megszerzési engedélyt kell kérelmeznie és csak ennek birtokában történhet a 

vásárlás. Megszűnik tehát a megszerzési engedély a fegyvertartási engedéllyel 

már rendelkező személyek részére, akik jogosultak újabb lőfegyver vásárlásának 

szándéka esetén a meglévő fegyvertartási engedélyük bemutatásával megvenni a 

vadászlőfegyvert, és a fegyver birtokában kell 8 napon belül bemenniük a 

rendőrségre (ezen 8 napos határidőt a kormányrendelet a 32. § (3) bekezdésében 

állapítja meg), hogy új fegyverük adatait tartási engedélyükbe bejegyezzék. 

Természetesen a lőfegyver kereskedő a vásárlás tényéről a rendőrséget 

elektronikusan értesíti.  
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Az első fegyvert vásárolni szándékozónál marad meg a megszerzési engedély, 

miután ezen személy nyilván nem rendelkezik még tartási engedéllyel, amellyel a 

fegyverét megvásárolhatná. 
 

3. A törvény meghatározza, hogy mely bűncselekmények elkövetőinek milyen 

időtartamig nem adható fegyvertartási engedély. A korábbi előírásokhoz képest a 

módosításban lényegesen csökkentek ezen időtartamok, ugyanakkor a közérdekű 

munka, vagy pénzbüntetés esetén a tilalom csak a mentesítés beálltáig áll fenn 

(korábban a mentesítéstől számítottan 5 év volt). Eltörlésre került továbbá a 

tilalom abban az esetben, ha a bíróság a kiszabott pénzbüntetés végrehajtását 

felfüggeszti (korábban ez a mentesítéstől számítottan 3 év volt), mivel, ha még a 

pénzbüntetés végrehajtását is felfüggesztették, akkor a cselekmény nyilván 

rendkívül csekély fokban veszélyes a társadalomra. 
 

4. A törvény szintén meghatározza, hogy mely szabálysértések elkövetésének 

jogkövetkezménye az, hogy az elkövető meghatározott ideig nem kaphat 

lőfegyvertartási engedélyt. Korábban ez az időtartam két év volt, melynek 

eredményeként a hivatásos vadász elveszthette állását, a sportvadász társasági 

tagságát és a legalább két évre bevont fegyvertartási engedély miatt újra kellett 

állami vadászvizsgát is tenni. A módosítás eredményeként ez az időtartam 6 

hónapra csökkent, tehát nem kell újra vizsgázni és remélhetőleg a hivatásos 

vadászok munkahelye is megmarad.  
 

5. Ügyfélbarát rendelkezésként bevezették, hogy amennyiben a fegyvertartási 

engedély megadásához előéleti adatokra van szükség, úgy a kérelmezőnek csak az 

első lőfegyverhez jutás esetén kell a jelenlegi szabályok szerint az „un. 

sárgaborítékos rendszerben” magának megkérnie a bűnügyi nyilvántartóból az 

adatokat, de még ezen első fegyverhez jutók esetében is lehetőség lesz arra, hogy 

az adatok bekérésére a rendőrhatóságot írásban feljogosítja. 
 

6. A fegyvertartási engedély visszavonása esetén a rendőrség ezen határozatáról a 

vadászati hatóságot a jövőben köteles lesz értesíteni. Jelenleg ez a kötelezettség 

nem állt fenn, így a fegyvertartási engedély bevonásáról a hatóság nem kapott 

tájékoztatást, nem vonta vissza a vadászjegyet. 
 

A fegyvertörvény végrehajtási rendeletének minősülő kormányrendelet módosításai 

(elfogadva a kormány által 2012. március 7-én): 
 

1. Visszaállították a rendőrség azon jogkörét, hogy a jogszabályban meghatározott 

cselekmények miatti lőfegyvertartási engedély kötelező visszavonása mellett, 

mérlegelési jogkört is gyakorolhat. A rendőrség a cselekmény súlyára, jellegére, 

gyakoriságára, illetve következményeire is tekintettel lehet a mérlegelés körében 

meghozott döntése során. Ennek annyiban van nagy jelentősége, hogy pl. 

hivatásos vadász pár tízezer forinttal szankcionált, csekély súlyú szabálysértése 

esetén a rendőrség kedvezőbben bírálhatja el a lőfegyvertartási engedélye 

visszavonási ügyét, annak érdekében, hogy az érintett munkaviszonya 

megmaradhasson, vétlen családtagjait a szabálysértés jogkövetkezményei ne 

sújtsák, az érintett egzisztenciálisan ne lehetetlenüljön el. 
 

2. A sportlövők számára egyszerűsödött a lövészethez használt lőfegyverek tartása, 

eltörölték azok mennyiségére vonatkozó számbeli korlátozást. 
 

3. A lőfegyvertartási engedélyek a jelenlegi ötéves időtartam helyett a jövőben 

visszavonásig hatályosak. A korábbi rendelkezés ugyanis teljesen értelmetlen 

volt, miután, ha a lőfegyvertartó elkövetett valamilyen bűncselekményt, vagy 
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szabálysértést, automatikusan bevonták a fegyvertartási engedélyét. Ha viszont 

nem követett el semmit, úgy semmi nem indokolta, hogy ötévente újra kérelmezze 

az engedély érvényesítését, hosszabbítását. 
 

4. Egyszerűsödött és életszerű lett a lőfegyverek átadásának szabályai, nem kell 

bemenni a rendőrhatóságra a szándékot jegyzőkönyveztetni, hanem a két érintett 

fél – átadó és átvevő – teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzítik a fegyver 

átadását, az átadás időtartamának és céljának megjelölésével, mely okiratból 

mindkét félnél lesz egy-egy példány annak érdekében, hogy rendőrségi ellenőrzés 

esetén mind a fegyverrel ténylegesen rendelkező, mind pedig az a személy, aki 

ideiglenesen átadta a fegyverét, a fegyver sorsát igazolni tudja.  
 

5. Életszerű lett a lőfegyverek szállításával kapcsolatos új előírás. Ez idáig csak úgy 

lehetett szállítani a lőfegyvert, hogy az nem kerülhet ki az engedélyes közvetlen 

felügyelete alól, így pl. a korábbi jogszabály értelmében, ha az érintett utazása 

során bement a benzinkútra tankolás kifizetése, vagy egyéb ok miatt, úgy a 

jogszabály értelmében magával kellett vinnie a fegyverét, mert csak így volt 

biztosítva, hogy nem került ki a felügyelete alól. A jövőben a gépkocsi lezárt 

csomagtartójában – oly módon tehát, hogy a fegyverhez illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá – lehet hagyni a fegyvert, tankolás, vagy egyéb olyan esetben, 

amikor ideiglenesen elhagyják az autót. 
 

6. A hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása során a szükséges 

közlekedés alkalmával lőfegyverüket szállíthatják úgy, hogy az nincs szétszedve 

és tokban elhelyezve. A sportvadászokat ugyanez a kedvezmény a 

társasvadászatok esetén, az egyes helyszínek felkeresése során szintén megilleti. 
 

7. A jövőben nem szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a lemezszekrény, 

elegendő a külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral 

ellátott bármilyen egyéb szekrény is.  
 

8. A fegyver tartására jogosult az állandó lakásán kívül üdülőjében, nyaralójában, 

vagy egyéb olyan helyen is tárolhatja ott tartózkodásának időtartamára 

lőfegyvereit, amely helyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően 

felkeres. 

 

A jogszabály egyes rendelkezései a kihirdetését követő napon, más paragrafusai május 1-

jén lépnek hatályba.  

 

Fenti folyamatra alapozva tovább kell keresni a lehetőségeit a fegyvertartás egészségügyi 

feltételrendszerének könnyítésére is. 

 

* 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. 

 

* Sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések után idén már újabb sikerekről 

adhatunk számot. A 2012/2013-as vadgazdálkodási évben a vaddisznók KSP fertőzésre 

irányuló monitoring vizsgálata megyénk teljes területén „visszaáll” a 2008. július 1. előtti 
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rendjébe. Ennek következtében 2012. március 1-től már nem kötelező valamennyi elejtett 

vaddisznó KSP-re irányuló mintavétele és laboratóriumi vizsgálata. 

 

A 2012/2013-as vadászati évben elejtett vaddisznók közül a KSP-re kötelezően 

megvizsgálandó egyedek számát a vadászterület helye szerint illetékes kerületi 

főállatorvos közigazgatási határozatban írja majd elő a vadászati év első felében. 

 

* Több jogszabályváltozás is történt a közelmúltban, mely ugyan közvetve az 

egyesületeket (civil szervezeteket), és közhasznú szervezeteket érinti, mégis felhívnánk rá 

a vadászok figyelmét is.  

 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.  
E törvény hatályon kívül helyezte az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, 

valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt, így a civil 

szervezetekről (egyesületekről) szóló jogi szabályozás a megjelent új jogszabályban 

található.  

 

- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról.  

 

- 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.  

A rendelet részletesen ismerteti az adománygyűjtés szabályait, valamint 

mellékletként csatolja a közhasznúsági melléklet kötelező formáját. 

 

- Az Országgyűlés tavaly ősszel fogadta el a gazdasági kamarákról szóló törvény 

azon módosítását, amely szerint a tevékenységük alapján az ipari és kereskedelmi 

kamarákhoz sorolható gazdálkodó szervezetek 2012. március 1-jéig kötelesek 

bejelentkezni a területi iparkamarák nyilvántartásába, regisztrációs díj ellenében. 

 

A kamarai regisztrációs kötelezettség azonban nem vonatkozik az egyesületekre, 

illetve a  mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző  gazdálkodó 

szervezetekre és a mezőgazdasági termelőkre.  

 

Mezőgazdasági tevékenységnek minősül: 

- a mezőgazdasági termelés; 

- az erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység; 

- az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató 

tevékenységek; 

- valamint a mezőgazdasági termékek piacra jutását segítő tevékenységek. 

 

Az ilyen tevékenységeket főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek 

tehát nem kell kérniük az MKIK nyilvántartásába való bejegyzésüket, és így nem 

vonatkozik rájuk a hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége sem. 

 

 

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

 

A 2012-es évben Vadász Hírmondó újságunkat négyhavonta, május, szeptember és 

december havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni. 
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Jelentős erőfeszítéseket teszünk a korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért 

sikerek fenntartására a kommunikáció terén is. 

 

A Miskolci Naplóban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében jelenik meg idén már két 

megjelenésről is számot adhatunk. Az első cikkben Tóth Á. Dénesről jelent meg egy 

rövid portré, másodikként pedig a vadászatról, vadgazdálkodásról, vadvédelemről szólt 

egy cikk. A lap vezetőivel folytatott beszélgetés alapján reményünk van arra, hogy 

továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével tájékoztatást 

tudunk majd adni az újság hasábjai között.  

 

Ezt követően az Észak-magyarország napilapban a már korábban említett 

fegyvertörvény változásai is híradást kaptak. 

 

Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen meg kell említeni, hogy az év első 

felében a Vadászkamara és Vadászszövetség közösen „Borsodivadász” néven egy 

internetes információs portált hoz létre, melyen minden megyei vadászattal-

vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is 

megtalálhatóak lesznek. 

 

Mindezekkel együtt az elkövetkezendő időszakban, mint ahogyan korábban is említettük, 

nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a kistérségi médiákra, helyi rádiókra, sajtóra, zárt 

láncú televízió műsorokra is, hogy továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével 

és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a vadászok, 

vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.  

 

  V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

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

vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

Január 26-án került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és 

vadászok bor- és pálinkaversenyére, majd február 10-én a regionális főzőversenyre 

Mátrafüreden. A legeredményesebb versenyzők Bokros Lajos és Orosz Zoltán voltak, 

akik mindketten pálinka kategóriában indultak saját főzeteikkel. A főzőversenyen 

megyénket három csapat, a Borsodnádasdi FTK, az Északerdő ZRt. és saját 

vadászkamarai főzőcsapatunk képviselte, akik közül az Északerdő ZRt., Szívós Béla 

vezényletével, a verseny I. helyezését szerezte meg.  

 

Február 4-én tartottuk megyei vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. A 

megye különböző területéről érkezett 160 résztvevő a megnyitót követően a Borsodi 

Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a vacsorára, majd 

a főműsorra, amikor is Ihos Jószef, alias Kató néni humorista szórakoztatta a közönséget. 

Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság 

következett.  

 

Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2012-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. 
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A Gömör-Expo részeként a Vadászati és trófeakiállítást április végén, hagyományosan, 

immáron hatodik alkalommal ezévben is megszervezzük.  

A kiállítás mellett a térség vadgazdálkodói együttműködve a szlovák vadászbarátokkal 

térségi vadásznapot is szerveznek. 

 

Emellett idén is pályázatot hirdettünk más kistérségi vadásznapok további szervezésére 

is, ami alapján egy-egy térség vadászatra jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását 

kívánjuk támogatni, patronálni különféle vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok 

megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket! 

 

Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a Megyei vadásznapot június 16-án 

Sátoraljaújhely-Széphalom településen, a Kazinczy emlékkertben rendezzük meg a X. 

Nemzetközi vadételfőző versennyel együttesen. A vadásznap Fővédnökségének 

elvállalásával megtisztelte megyénket Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Úr, az 

OMVV Elnöke is.  

A tervek szerint a vadásznap látogatói több napon keresztül a zempléni és bodrogközi 

tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is 

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

színesíti a programokat. A vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, 

és az új vadászok avatásán túl számos műsor, fellépő, bemutató, vadászkürtösök, 

vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és természetesen jónéhány főzőcsapat teszi 

majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára. 

 

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

túlmenően, több helyszínen is 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 évek nagysikerű bentlakásos ifjúsági táborát, valamint a hivatásos 

vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.  

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

bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének 

kialakítását. 

 

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

vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása is. Egyre nagyobb problémát 

jelent egy-egy vadásztársaság, vadgazdálkodó számára a vad által okozott kár 

megtérítése. Ennek segítése céljából, különféle információk megosztásával, vadkár és 

megelőzés témakörében kívánunk egy szimpóziumot megszervezni. 

 

A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is támogatni kívánjuk. Tavasztól új 

helyszínen, a Miskolci Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) várjuk az 

érdeklődőket! 

Ezen felül szeretnénk, ha nem csak Miskolcon, hanem a megye más területén is 

kialakulna egy-egy ilyen kezdeményezés, melynek köszönhetően az érdeklődők több 

helyszínen és rendszeresen találkozhatnának országos, neves szakemberekkel, 

előadókkal. 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2011. évi pénzügyi beszámolója   

   
   Összesítő 

   
   
   
  

eFt-ban 

   
   

 
Terv 2011 

Tény 
2011 

   Nyitó pénzkészlet 7514 7514 

   
   Bevételek 

  a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 18200 18455 

Tagdíjbevétel 10365 10491 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2515 1906 

Vadászfelelősség biztosítás 770 787 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, kerekítés) 1926 2373 

a.) Megyei bevételek összesen 33776 34012 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 22457 22918 

Bevételek mindösszesen 56233 56930 

   
   Kiadások 

  a.) Megyei kiadások 

  Anyagjellegű ráfordítások 19472 18150 

Személyi jellegű ráfordítások     14737 15189 

Egyéb ráfordítások 10 14 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 415 

Költségvetési tartalék 200 0 

Értékcsökkenési leírás 220 322 

a.) Megyei kiadások összesen 34839 34090 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 22257 22789 

Kiadások mindösszesen 57096 56879 

   
   Záró pénzkészlet 6651 7565 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2011. évi pénzügyi beszámolója  

(részletes) 

 
Terv 2011 Tény 2011 

   Nyitó pénzkészlet 7514 7514 

   B e v é t e l e k 

  
   a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 50 %-os bevétele 18200 18455 

Vadászvizsgáztatás 1850 1725 

Vadászkutya vizsgáztatás 20 76 

Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás 500 0 

Eljárási díj bevétele 145 105 

Tagdíjbevétel 10365 10491 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is) 770 787 

Továbbszámlázás, elnöki kts. tér.  (telefon OMVK és más) 110 105 

Vadászszövetség hozzájárulásai  100 116 

Hirlevél/Vadásznap támogatás bevétele 160 0 

Vadászbál bevétele 946 946 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése 100 17 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 0 420 

Kerekítések 10 11 

Kamatbevétel 500 758 

a.) Megyei bevételek összesen 33776 34012 

   b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek   

  Écs miatti  kiegyenlitő bevétel 220 322 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 18200 18455 

Vadászfelelősségbizt. Otp-Garancia Biztositónak (kf-i is) 4037 4106 

Vadkisérőjegyek 0 35 

Bérből levont és befizetett járulékok kbözete 0 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen  22457 22918 

   Bevételek  mindösszesen összesen 56233 56930 

   K i a d á s o k 

  
   a.) Megyei kiadások 

  Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg. 900 917 

Nyomtatvány, irodaszer 400 331 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev  420 403 

Szaklapok, szakkönyvek 60 56 

Vadhúsvizsgáló tanf kts-ei: tankönyv, vizsg., előadói díj 300 0 

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány,naptár) 80 70 

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás 100 50 

Posta, telefon, mobilinternet 650 665 

Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 250 70 

Vadász Hirmondó, kártyanaptár és postázás 1900 1856 

Évkönyvek (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1416 1416 

Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés) 3120 3120 

OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3100 3205 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 160 136 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 40 39 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata, távolsági buszbérlet,kiküldetés 850 810 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 800 463 
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Terv 2011 Tény 2011 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 100 122 

Ifjusági programok (tábor, kirándulás) 300 268 

Kynológia (vadászkutyás programok, kiképző pálya) 150 0 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések, lőverseny 300 255 

Vadászbál 901 901 

Megyei Vadásznap 850 1000 

Térségi, országos Vadásznapok, kiállít, Zléni lőverseny támogatása 350 196 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 150 50 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, videofelvételek 500 94 

Oktatás, továbbképzés (gazd. vez.továbbképzése)  100 55 

Nemzetközi kapcsolatok 50 0 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,telefon,repr, fehova belépő) 100 130 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 500 581 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút önrész 0 420 

Borsodi Vadászkürt Egy-nek adott támogatás 100 100 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkavéd.) 40 30 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán,birók saját gk.h.) 20 10 

Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk.  eü. vizsgálat) 15 15 

Vadászvizsgáztatás dija szla alapján  400 316 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 19472 18150 

   Alkalmazottak munkabére 7560 7560 

Jutalom 630 630 

Tiszteletdij 2100 2100 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek 200 290 

Egyéb bérjellegű kifizetések 800 933 

Tb, egbizt, munkaerőpiaci járulék 2810 3068 

Étkezési hozzájárulás 432 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru 25 25 

Csekély értékű ajándék 25 0 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étk. jegy) 125 123 

Reprezentáció 30 28 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 14737 15189 

   Illetékek, hatósági díjak, késedelmi pótlék, kerekités 10 14 

Egyéb ráfordítások összesen 10 14 

   Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz. 200 415 

   Költségvetési tartalék 200 0 

   Értékcsökkenési leírás 220 322 

a.) Megyei kiadások összesen 34839 34090 

   b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások 

  Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 18200 18455 

Vadászfelelősségbizt. Otp-Garancia Biztositónak 4037 4105 

Vadkisérőjegyek 0 35 

Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete 20 194 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 22257 22789 

   Kiadások mindösszesen 57096 56879 

   
   Záró pénzkészlet 6651 7565 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2011. évi pénzügyi beszámolójához 

 

 

 
2011. 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 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. Új 

tételként jelennek meg a vadkísérőjegyek, melyekből származó teljes bevételt 

tárgynegyedévet követő 5-ig kell eljuttatnunk a B-A-Z. megyei 

Kormányhivatalnak. Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő kiadások között 

jelenítettük meg, míg a szervezetünk működésével kapcsolatos kiadásainkat a 

Megyei kiadások címszó alatt.  

 

Bevételek 

 

2011. évben realizált összes bevételünk (101,2 %) valamint megyei szintű 

bevételeink (100,6 %) is – csekély mértékben, de - meghaladták a tervezettet. 

Megyei bevételeink 236 eFt-tal emelkedtek a tervezetthez képest, bár egyes 

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

A vadászjegyet váltók száma a tervhez képest 51 fővel növekedett (255 eFt), 

ennek következtében tagdíjbevételünk is – ugyan nem arányosan -, de 126 eFt-tal 

nagyobb összegben realizálódott. A vadászvizsgára jelentkezők száma a tervezett 

alatt maradt és nem valósult meg a központilag, egységesen alkalmazott vizsgadíj 

összegének emelkedése sem, mely így 125 eFt-os bevételkiesést okozott. A 

központnak fizetendő tagdíj rendszerében bekövetkezett - számunkra kedvező – 

változás miatt az OMVK megszüntette a Vadász Hírmondó támogatását, így 

elmaradt az itt tervezett 160 eFt-os bevétel. A Vadászszövetség hozzájárulásai 16 

eFt-tal meghaladják a tervezettet, de a tényleges adat a valós elszámolást mutatja, 

hiszen a közös rendezvények költségei az elnökségi-vezetőségi határozatoknak 

megfelelően 50-50 %-ban kerültek fedezésre. A háromnapos tanulmányút 

résztvevői 420 eFt-tal járultak hozzá bevételeinkhez, mely összeg a tervezéskor 

még nem került figyelembevételre. A vadászok felé értékesíteni kívánt könyvek, 

kitűzők bevételénél 83 eFt-tal kevesebbet realizáltunk. Vadhúsvizsgáló tanfolyam 

a jelentkezők csekély létszáma miatt nem került lebonyolításra, így elmaradt az ide 

tervezett 500 eFt-os bevétel. Vadászkutya vizsgáztatás 56 eFt-tal, míg a 

ténylegesen realizált kamatbevétel 258 eFt-tal több forráshoz juttatta 

szervezetünket. Mindezek – a teljesség igénye nélkül - járultak hozzá megyei 

bevételeink 236 eFt-os emelkedéséhez.  
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Bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 
 

 

 

Kiadások 
2011. évi kiadásaink megoszlását az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 
 
 

Kiadásainkról összességében (99,6 %) és megyei szinten (97,8 %) is elmondható, 

hogy némi megtakarítással közel a terv szerint alakultak.  

Anyagjellegű ráfordításainknál mutatkozik egy 1.322 eFt-os költségcsökkenés, 

mely több tényező együttes hatására következett be.  
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Nagyobb mértékű megtakarítás jelentkezett a szállítási költségnél (180 eFt), a 

tisztségviselők saját gépjárműhasználatánál (337 eFt), a kynológia tervezett 
költségeinél (150 eFt), a térségi vadásznapok támogatásánál (154 eFt), az egyéb 

rendezvényeknél (100 eFt), a sajtó, rádió, kommunikáció tervezett összegénél (406 

eFt). Vadhúsvizsgáló tanfolyam a bevételeknél már ismertetett okok miatt nem 

került megszervezésre, így ennek tervezett költsége is megtakarításként 

mutatkozik (300 eFt). További, összességében 535 eFt-os összegű 

költségcsökkenést értünk el pl. a nyomtatványok, irodaszerek, egyéb 

segédanyagok, vadászati nyomtatványok, tárgyi eszközök javítása, Vadász 

Hírmondó, bankköltség, alkalmazottak saját gépjárműhasználata, továbbképzés, 

nemzetközi kapcsolatok, vadászvizsgáztatás tételeknél. Egyes sorok tényleges 

összege a tervezetthez képest csekély mértékben emelkedett, mint pl: vadászvizsga 

lőszer, terembérlet (17 eFt), szakmai fórumok (22 eFt), OMVK tagdíj (105 eFt), 

vadásznap (150 eFt), Vadászklub (30 eFt). A háromnapos szakmai tanulmányút 

költsége (a tervezett összegen és a hozzájárulásokon felül) 81 eFt-tal magasabb 

összegben valósult meg.  

 
A személyi jellegű ráfordításoknál összességében 452 eFt-os túllépés jelentkezett: 

egyéb bérjellegű kifizetéseknél a vadászvizsgáztatásból adódóan 133 eFt, 

kitüntetéseknél: 90 eFt. A társadalombiztosítási járulék 258 eFt-tal magasabb a 

tervezettnél, melynek legfőbb oka az, hogy a december havi kifizetéseket terhelő 

járulékokat szervezetünk még a tárgyévben átutalta az adóhatóság részére. A bér- 

és bérjellegű kifizetések a vezetőség és a küldöttgyűlés határozatainak 

megfelelően kerültek kifizetésre.  

 

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 10 eFt-tal szemben 14 eFt kiadásunk 

keletkezett. 

 

Tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt-ot terveztünk, mely évközbeni vezetőségi 

döntés értelmében 415 eFt-ban valósult meg. Az év során 37,5 eFt értékben 

kerültek beszerzésre kisértékű immateriális javak (pénztárkezelő program, 

vírusvédelem), 100 eFt értékben egy Samsung Plazma tv, a tönkrement vadásznapi 

sátraink pótlására 20 db sörsátor (133 eFt), 2 db Nokia mobiltelefon (101 eFt) és 

43,5 eFt értékben egyéb kisértékű tárgyi eszközök. A tárgyi eszközök költségeinek 

növekedését szervezetünk a küldöttgyűlés által meghatározott költségvetési 

tartalék összegéből (200 eFt) fedezte. 

 

Meglévő eszközeink értékcsökkenési leírása a tervezett 220 eFt-tal szemben 322 

eFt-ban valósult meg. 

 

2011. évi gazdálkodásunk főbb számait az alábbi ábrán mutatjuk be. 
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Úgy ítéljük meg, hogy kamarai szervezetünk 2011. évi gazdálkodása várakozáson 

felül teljesült. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és vezetőség által meghatározott 

feladatainkat, az elvárt bevételeket teljesítettük, bevételeink fedezték a 

kiadásainkat, növeltük a tárgyi eszközök állományát. Mindamellett egy tartalmas 

és eseménydús évet tudhatunk magunk mögött úgy, hogy záró pénzkészletünket a 

tervhez képest 914 eFt-tal növelni is tudtuk. 
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Adószám: 18427273-1-05  

  

  

 

 

 

OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 

3526 Miskolc Tass út 18. 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló 

az egyszeres könyvvitelt vezető köztestület részére 

 

 

 

 

Beszámolási időszak: 2011.  január 01. – 2011. december 31. 

A mérleg fordulónapja: 2011.  december 31. 

  

 

 

Miskolc, 2012. március 02. 

 

 

 

A gazdálkodó 

képviselője 

P.h. 
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OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 
 

Adószám: 18427273-1-05  
  
 

 
 

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető köztestületek részére  

 
Beszámolási időszak: 2011. január 01. – 2011. december 31. 

 

   1000 HUF Előző év 

2010 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2011 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    701  379 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                      

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      701  379 

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                           

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     7733  7773 

06. I.  Készletek                                                                                                            219  208 

07. II. Követelések                                                                                                             

08. III. Értékpapírok                                                                                                            

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         7514  7,565 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           8434  8152 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            8053  8019 

12. I.  Induló tőke / Jegyzett tőke                                                                                             

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              7696  8065 

14. III. Lekötött tartalék                                                                                                       

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből)                                                      357  -46 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                                                                           

17. D.  Tartalék                                                                                                             -79  -127 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                           

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         460          260 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                         

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       460           260 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)                                                                                     8434  8152 

 

 

 

 

Miskolc, 2012. március 02. A gazdálkodó képviselője 
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OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 
 

Adószám: 18427273-1-05  
  

Eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető köztestületek részére 

 
Beszámolási időszak: 2011. január 01. – 2011. december 31. 

 

   1000 HUF Előző év 

2010 

Korábbi 

év(ek) 

módosítása  

Tárgyév 

2011 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                                                                             35 085  33986 

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)                                                                              35 085  33986 

A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                                                250  116 

A.I.1.A. - alapítótól                                                                                                                

A.I.1.B. - központi költségvetésből                                                                                                  

A.I.1.C. - helyi önkormányzattól                                                                                                     

A.I.1.D. - egyéb                                                                                                                  250  116 

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                            

A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                                                                   

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel                                                                                               10 320  10 491 

A.I.5. Egyéb bevétel                                                                                                            24 515  23 379 

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                                                                     

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek                                                                                             

B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                                                        35 085  33 986 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)                                                                               

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             35 685  34 447 

E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   32 212  31 333 

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     1 933  1 963 

E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         583  736  

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               957  415 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                      

F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                        

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                            

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                                  

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)                                                                                            

G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)                                                          1 916  2 238 

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)                                                          

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                                                                                     - 2 516  - 2 699 

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-

E/3)                                                     - 2 516  -2 699 
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H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-

F/3)                                                      

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)                                                                                        

J. Fizetendő társasági adó                                                                                                     

K. Tárgyévi eredmény                                                                                                        357  - 46 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2012. évi költségvetési terve   

   
   Összesítő (eFt-ban) 

    

 
Terv 2012 

  Nyitó pénzkészlet 7565 

  
  Bevételek 

 a.) Megyei bevételek 

 Vadászjegyek 18505 

Tagdíjbevétel 10521 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2355 

Vadászfelelősség biztosítás 787 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, kerekítés) 2571 

a.) Megyei bevételek összesen 34739 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 23357 

Bevételek mindösszesen 58096 

  
  Kiadások 

 a.) Megyei kiadások 

 Anyagjellegű ráfordítások 18835 

Személyi jellegű ráfordítások     15363 

Egyéb ráfordítások 15 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 200 

Költségvetési tartalék 700 

Értékcsökkenési leírás 242 

a.) Megyei kiadások összesen 35355 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 23165 

Kiadások mindösszesen 58520 

  
  Záró pénzkészlet 7141 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2012. évi költségvetési terve  

(részletes eFt-ban) 

 
Terv 2012 

  Nyitó pénzkészlet 7565 

  B e v é t e l e k 

 a.) Megyei bevételek 

 Vadászjegyek 50 %-os bevétele 18505 

Vadászvizsgáztatás 2200 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 

Vadhúsvizsgáló tanfolyam, könyv, vizsgáztatás 0 

Eljárási díj bevétele 105 

Tagdíjbevétel 10521 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is) 787 

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

Vadászszövetség hozzájárulásai  100 

Hirlevél/Vadásznap támogatás bevétele 0 

Vadászbál bevétele 1178 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése 20 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 400 

Kerekítések 10 

Kamatbevétel 758 

a.) Megyei bevételek összesen 34739 

  b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek   

 Écs miatti  kiegyenlitő bevétel 242 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 18505 

Vadászfelelősségbizt. Otp-Garancia Biztositónak (kf-i is) 4110 

Vadkisérőjegyek 500 

Bérből levont és befizetett járulékok kbözete 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen  23357 

  Bevételek  mindösszesen összesen 58096 

  K i a d á s o k 

 a.) Megyei kiadások 

 Lőszer, lövészkorong, lőtérhaszn, terembérlet vadászvizsg. 1000 

Nyomtatvány, irodaszer 350 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev  420 

Szaklapok, szakkönyvek 60 

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

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány,naptár) 80 

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás 100 

Posta, telefon, mobilinternet 700 

Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 100 

Vadász Hirmondó, kártyanaptár és postázás 1950 

Évkönyvek (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1436 

Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés) 3120 

OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3205 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 160 

Meleg étkezési utalványok kezelési költsége 40 

Alkalmazottak saját gépjárműhasználata, távolsági buszbérlet,kiküldetés 850 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 600 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 130 
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Ifjusági programok (tábor, kirándulás) 300 

Kynológia (vadászkutyás programok, kiképző pálya) 50 

Hivatásos vadászok rendezvénye, osztályülések, lőverseny 300 

Vadászbál 1019 

Megyei Vadásznap 600 

Térségi, országos Vadásznapok, kiállít, Zléni lőverseny támogatása 300 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 100 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR, videofelvételek 100 

Oktatás, továbbképzés (gazd. vez.továbbképzése)  100 

Nemzetközi kapcsolatok 50 

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

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 500 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút önrész 400 

Borsodi Vadászkürt Egy-nek adott támogatás 100 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló, munkavéd.) 40 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán,birók saját gk.h.) 10 

Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk.  eü. vizsgálat) 15 

Vadászvizsgáztatás dija szla alapján  350 

Honlap készítés, fenntartás 100 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 18767 

  Alkalmazottak munkabére 7716 

Jutalom 643 

Tiszteletdij 2100 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek 200 

Egyéb bérjellegű kifizetések 950 

Tb, egbizt, munkaerőpiaci járulék 3085 

Étkezési hozzájárulás 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru 25 

Csekély értékű ajándék 25 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étk. jegy) 157 

Reprezentáció 30 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 15363 

  Illetékek, hatósági díjak, késedelmi pótlék, kerekités 15 

Egyéb ráfordítások összesen 15 

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

  Költségvetési tartalék működéshez 300 

Költségvetési tartalék új vadászvizsga várható kiadásaihoz 400 

Költségvetési tartalék összesen 700 

  Értékcsökkenési leírás 242 

a.) Megyei kiadások összesen 35355 

  b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások 

 Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba 18505 

Vadászfelelősségbizt. Otp-Garancia Biztositónak 4110 

Vadkisérőjegyek 500 

Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete 50 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 23165 

  Kiadások mindösszesen 58520 

  Záró pénzkészlet 7141 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2012. évi költségvetési tervéhez 

 

 

Tervezett 2012. évi bevételeinket összességében 1166 eFt-tal a 2011. évi tényadat 

felett irányoztuk elő. 

Ez annak köszönhető, hogy már az ezévi első vizsgára olyan létszámú jelentkezés 

realizálódott, mint az előző, teljes év közel 70 %-a. Ezen felül figyelembe vettük a 

vizsgáztatás rendszerének átalakításából, valamint a vizsgadíj várható emeléséből 

jelentkező többletbevételt is, ezért 475 eFt-tal magasabb összeggel kalkuláltunk. 

A vadászbált is jóval többen tisztelték meg jelenlétükkel, ami szintén növelte 

bevételeinket. Ezt, mint megvalósult tényt, 1.178 eFt-os összeggel szerepeltetjük, 

ami 232 eFt-tal magasabb összeg, mint az elmúlt évben. 

Tavaly december 1-jétől jogszabályváltozás eredményeképpen a 

vadkísérőjegyeket és az apróvad gyűjtőigazolásokat is kamarai szervezetünk 

bocsájtja a vadászatra jogosultak rendelkezésére, így annak bevételi oldala is 

jelentősen befolyásolja költségvetésünket. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy - mint azt már korábban említettük – a teljes összeget át 

kell utalnunk a Kormányhivatal felé, ezért ezt csak átfutó, kiegyenlítő bevételként-

kiadásként szerepeltettük. 

 A legmeghatározóbb bevételeknél - a vadászjegyek kiváltásánál és a 

tagdíjbevételnél - nagymértékű eltérés nem várható, figyelembe véve az elmúlt 

évek átlagát, a vadászjegynél és a tagdíjnál 10 fővel megemelt összeggel 

számolunk. Vadászvizsgát az év során folyamatosan tartunk és számolunk a 

vadászkutya vizsgáztatással is. Ezévben is tervezünk egy szakmai tanulmányutat, a 

résztvevők hozzájárulását 400 eFt-os összegben vettük figyelembe. 

Kamatbevételünket a tárgyévi szinten irányoztuk elő, hiszen szabad 

pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások fedezetének 

figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben tartjuk. Bízunk benne, 

hogy sikerül a tervezett összeget realizálnunk a mai, elenyésző mértékű betéti 

kamatok mértéke mellett.  

 

 

2012. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérelt bennünket, hogy 

közfeladatainkat továbbra is megfelelő színvonalon kell ellátnunk, kiadványainkat, 

programjainkat is az eddig megszokott szinten kívánjuk a tagok elé tárni.  E fő cél 

mellett továbbra is megvalósítandó feladataink között szerepel a Vadász Hírmondó 

– a Vadászszövetséggel közösen – háromhavonta történő megjelentetése, 

postázása, melyet - figyelembe véve az emelkedő nyomdai, postázási költségeket - 

1950 eFt-os összegben terveztünk be.  Az éven is tervezzük szakmai fórum (130 

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

Vadásznap (600 eFt) megrendezését. Költségvetésünkben továbbra is különítünk 

el pénzeszközt az ifjúságra (300 eFt), valamint a vadászkutyás programokra (50 

eFt). Továbbra is támogatni kívánjuk a Vadászklub (100 eFt) és a Borsodi 

Vadászkürt Együttes (100 eFt) működését, valamint a térségi vadásznapokat (300 

eFt). A szállítási költséget 100 eFt, az alkalmazottak saját gépjárműhasználatának, 

távolsági autóbuszbérlet térítésének várható költségeit 850 eFt, a tisztségviselők és 

egyéb személyek utazási költségeit 600 eFt-ban irányoztuk elő.  Az infrastruktúra 
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bérleti díját és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési költséget a tavalyi tényadatnak 

megfelelő összegben állítottuk be. Tapasztalatcsere címén ezévben is szakmai 

tanulmányutat tervezünk, melynek költségét – a hozzájárulásokon felül - 500 eFt-

ban határoztuk meg. Új tételként jelentkezik szervezetünk költségvetésében 

honlapunk elkészítése és fenntartása (100 eFt). 

 

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél (156 

eFt) bérfejlesztéssel számoltunk, amelyre adminisztrátorunk munkabére nettó 

értékének megőrzése miatt volt szükség (Kormány 299/2011. (XII.22.) rendelete). 

Apparátusunk többi tagjánál béremeléssel nem kalkulálunk. Emellett az 

alkalmazottak részére 1 havi bérnek megfelelő jutalom került tervezésre. A 

tiszteletdíj összegének tervezésénél az OMVK Központ tisztségviselői részére 

kifizetésre kerülő tiszteletdíj 50 %-ával számoltunk.  

Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes 

adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta, 

személyenként 12 eFt-os étkezésre felhasználható béren kívüli juttatás biztosítását 

tervezzük. Ennek várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a 

költségvetésünkben. 

 

A 2012-es évben 200 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet további, 

szükséges eszközbeszerzéseit. 

 

Szervezetünk működéséhez kapcsolódóan 300 eFt-os költségvetési tartalékot, 

irányoztunk elő, mely lehetőséget teremt a vezetőségnek az esetleges, váratlan 

kiadások részbeni vagy teljes fedezetére. A korábban már említett 

vadászvizsgáztatási rendszer várható változásai miatti (esetleges 

eszközbeszerzések, bérleti díj, stb.) kiadásokra 400 eFt-os tartalék előirányzattal 

számoltunk.  

 

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony 

gazdálkodásunk megvalósulása esetén a 2012-es évet 7.141 eFt-os 

pénzkészlettel tudjuk zárni.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink 

valóra váltása esetén záró pénzkészletünk – ugyan az előző évi alatt – de 

továbbra is a még megfelelő, biztonságos szinten alakul majd.  
 

 

 


