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Tisztelt Küldöttek!
Megyei Területi Szervezetünk életében, - mint azt mindannyian tudják - az elmúlt év
őszén lezárult egy négy éves ciklus, amikor is a küldöttválasztó osztályülések után
tisztújításra került sor.
Ezen üléseken szervezetünk felügyeleti szerve, a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi
Főosztálya részt vett, és megállapította, hogy mind a küldöttválasztás, mind a
tisztségviselők megválasztása a jogszabályok által előírt módon, törvényesen és
demokratikusan zajlott le.
A megválasztott szervek év végével kezdték el munkájukat, azonban ettől függetlenül
alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint az éves küldöttgyűlés alkalmával az ezévi
terveken, elképzeléseken túl – mégha a korábbi vezetőség végezte is az akkori munkát számot kell adnunk az elmúlt évben végzett kamarai tevékenységről, eredményekről és
esetleges hiányosságokról is.
Ennek jegyében, a jelen beszámolóban összefoglalóját szeretnénk adni az elmúlt évben
végzett munkának, a közfeladatok elvégzésének, szervezeti életnek, a vadászati
közéletnek, gazdálkodásnak a fontosabb események és történések bemutatásával.
Szeretnénk, hogy az újonnan megválasztott Tisztelt Küldöttek minél szemléletesebb
képet kapnának az eredményekről és természetesen problémákról, melyek a kamarai
tevékenységet jellemezték, illetőleg meghatározzák az elkövetkezendő időben is.
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2013
I. A megye vadászati élete és vadászati közélete


S z e r v e z e t i

é l e t

Mint ahogyan már az imént, a bevezetőben is szóltunk erről, a választások miatt a
szervezeti életről szóló tájékozatóban mind az előző, mind az újonnan megválasztott
szervek tekintetében számot kívánunk adnia az elmúlt évben végzett tevékenységekről,
eredményekről, hiányosságokról.
Mielőtt azonban ezt tennénk, szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy
Kamarai szervezetünk köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami
feladatokat látunk el, átengedett állami bevételekből. A közfeladat hiánytalansága a
kamarai szervezet egyik fő feladata.
Másrészről a kamara egy törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező
szervezet, amely az VM felügyelete alatt áll.
Az egész kamarai szervezetrendszer demokratikus szabályok szerint megválasztott
testületekkel és szervezeti egységgel rendelkezik, feladata a hivatásos és sport vadászok
szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítése. A hivatásos apparátus és a vezetőség
ennek figyelembe vételével, a jogszabályok által előírtaknak megfelelően, biztosítja e két
fő elvárás egyensúlyát.
Megyei kamarai szervezetünk előző ciklus során tevékenykedő testületei, figyelemmel az
Alapszabályi előírásokra, és azok maradéktalan betartására az év során megtartották
üléseiket, azon igyekeztek a megye vadásztársadalma érdekében meghozni a döntéseiket.
Hogy erről minden kétséget kizárólag megbizonyosodjunk független könyvvizsgálót is
felkértünk szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára, aki
hiányosságokat, problémát nem tárt fel, a gazdálkodást kiegyensúlyozottnak minősítette.
Az előző vezetőség az év során négy alkalommal ülésezett. A teljesség igénye nélkül az
alábbi témákban:
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- titkári beszámolók
- 2012. évi feladatok értékelése, 2013. évi programok, elképzelések
- beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról, 2013. évi költségvetési
tervjavaslat
- megyei küldöttgyűlés, tisztújítás előkészítése
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- vadászklub támogatása
- Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei
- megyei és térségi vadásznapok
- országos vadásznapon való részvétel
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- kitüntetések adományozása
- vadászkürtös mozgalom támogatása
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- megyei vadászbál előkészítése
- együttműködési megállapodások aktualizálásának lehetőségei
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok
- megyei vadgazdálkodói konferencia
- megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése
- külső-belső kommunikáció lehetőségei
Szervezetünkben a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a Felügyelő és az Etikai Bizottság,
mint, alapszabály és törvény szerint meghatározott három állandó bizottság működik.
Ezen felül javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként szintén három, területi
szakbizottság – Kommunikációs, Kulturális és Kynológiai szakbizottság - is
tevékenykedett az elmúlt négy év során.
A Bizottságok, szakbizottságok tekintetében is elmondható, hogy üléseiken a
meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően tevékenykedtek.
Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal
foglalkoztak:
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése
- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata
- szalonka monitoring program
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadászatban/vadgazdálkodásban
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése
- vadászklub tevékenysége
- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása
- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen
A 2013. május 8-án megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános
ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a
Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő
Bizottság éves beszámolója, a területi szervezet költségvetése, a mérleg és
eredménylevezetés, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.
Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra:
- Elkészült a Kamara Etikai kódexe melyet az országos Küldöttgyűlés jóváhagyott és
kötelező rangra emelte. Ugyanígy elkészült a Hivatásos vadászok Szolgálati
Szabályzata is. Ezeknek a kommunikálása a közeljövőben minden vadásztárs felé
megtörténik. A Kamara központja egyébként úgy szavazott, hogy az Etikai kódex a
vadászvizsga része is lesz az elkövetkezendő időszakban.
- A jogalkotás területén az elmúlt időszakban egy nagyon széles spektrumról lehet
számot adni. Vannak, amelyek könnyítést jelentenek, fegyvertörvény,
fegyvervizsgáztatás vagy fegyver átengedés, stb. kérdése. Vannak szigorítások,
például az orvvadászattal kapcsolatban, és hatáskörbővítés a hivatásos vadászoknál.
Döntés született arról is, hogy akinek jogosítványa van, fegyvertartáshoz nem kell
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külön egészségügyi vizsgát tenni, tehát a két egészségügyi alkalmassági vizsgát
összevonják.
- A vadászati közélet szempontjából a megyei aktivitás külön kiemelést érdemel.
Jónéhány nagyszabású rendezvény, vadásznap, kiállítás vagy akár találkozó zajlott
és zajlik megyénkben. Kiemelt feladatnak tekintettük és fogalmaztuk meg a
környezetünk felé való nyitást, tehát a vadászok és a nem vadász környezet
kapcsolatának a javítását, ami ezeken a vadászati rendezvényeken, vadásznapokon
teremthető meg igazán. Ilyen szempontból nagyon lényeges elemet hordoz a
vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, bemutatása és továbbvitele is.
- A vadászati közélet tekintetében másik kiemelt feladat volt és eredményesnek is
mondhatjuk, az ifjúsági programokat, és egyáltalán a fiatalokkal, gyermekekkel való
foglalkozást, ami az elkövetkezendő időszakra is fontos feladatként fogalmazódik
meg.
- Nagyon fontos, minden hivatásos vadászt és vadászatra jogosultat érintő kérdés, ez
a rendészeti feladatokkal kapcsolatos új jogszabálynak az érvényre juttatása,
hivatásos vadászok tanfolyamának, vizsgájának megszervezése és részükre ezen
jogosítványoknak a megszerzése.
- Mindezekkel együtt azt is el kell mondani, hogy az év legmeghatározóbb tényezője
mindannyiunk számára a kamarai választások és a tisztújítás kérdése. Az
eredményeink alapja az az egység, amit itt a megyében, a vadásztársadalomban meg
tudtunk teremteni. A megye vadászati közélete egy nagyon szoros összefogást
mutatott fel, mutat fel ebben az időszakban, ez biztosította a sokszínűséget és
tulajdonképpen ez az eredményesség váltotta ki a vadásztársadalom elismerését is.
***
Ennek tudatában és ezen gondolatok jegyében ősszel került sor a tisztújító
küldöttgyűlésekre, ahol a sportvadászok küldöttválasztó osztályülésén 71 sportvadász
küldött, a hivatásos vadászok küldöttválasztó osztályülésén 24 fő küldött került
megválasztásra.
Ezt követően a tisztújító küldöttgyűlés október 22-én került meghirdetésre, ahol a
küldöttek titkos szavazás eredményeképpen 2017-ig választották meg a kamara
tisztségviselőit, és az országos küldötteket.
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemlén megyei Területi
Szervezete újonnan, négy éves ciklusra megválasztott vezetősége, bizottságai:
Elnök
Tiszteletbeli elnök
Sportvadász alelnök
Hivatásos vadász alelnök
Etikai bizottság elnök
Felügyelő bizottság elnök
Vadvéd.-vadgazd. biz. elnök
Vezetőségi tagok

Kriston Nándor
dr. Székely László
Lezák Zoltán
Kanyok Zsolt Imre
dr. Mecser Tamás
Orosz Zoltán
Szemán Jenő
Galambos Kálmán
dr. Szabó Balázs
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Etikai bizottság – tagok
- Sportvadász osztályból

dr. Antal István
dr. Jablonkai Ilona
Ullik Béla
- Hivatásos vadász osztályból
Király László
Mérész Gergő
Felügyelő bizottság - tagok
Gyurán János
Nemes Sándor
Vadvédelmi-vadgazdálkodási
Durda Péter
bizottság - tagok
ifj. Juhász Ferenc
dr. Molnár Tamás
Tóth Zsolt
Országos küldöttek
Csuhai István
Sportvadász osztály részéről
Éles Tibor
Galambos Kálmán
Gyurán János
Kriston Nándor
Lezák Zoltán
Mecser Tamás dr.
Orosz Zoltán
Szabó Balázs dr.
Székely László dr.
Tóth Á. Dénes
Varró Zoltán
Országos küldöttek Hivatásos Kadlecsek János
vadász osztály részéről
Kanyok Zsolt Imre
Király László
Szemán Jenő
Tóth Zsolt
Mivel a kamarai titkárok megbízatása 10 éves időtartamra szól, ezért titkár választásra
ezen ülés alkalmával nem került sor. Tóth Á. Dénes megbízatása 2015 őszéig hatályos.
A küldöttgyűlés után a megújult vezetőség megtartotta alakuló ülését, ahol az elmúlt négy
éves munka értékelésén túl döntött a következő évi programokról, tervekről, valamint
arról, hogy véleményező, szaktanácsadó szervként mindössze csak egy szakbizottságot
hoz létre. Ezen szakbizottság tagjait pedig olyan formában kéri fel, hogy minden egyes
szakterület képviselve legyen.
A megválasztott szakbizottság elnöke és tagjai:
Vadászati hagyományokat ápoló, kulturális
szakbizottság elnöke:
tagjai:

Kadlecsek János
Baló Attila Károly
Bóta István
Bótáné Batta Olga
ifj. Bűdi Károly
Éles Tibor
Fehér Tamás
Nagy Gábor
Rimaszécsi László
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K ö z f e l a d a t o k

A kamara közfeladatként, mint ahogyan azt az előzőekben is említettük, elsősorban az
állam által átruházott feladatokat végzi, úgymint, a vadászjegyek kiadását és
érvényesítését, a vadász baleset- és felelősségbiztosítást. Szervezi továbbá az állami
vadászvizsgát, a vadhúsvizsgáló képzéseket és a vadászkutya alkalmassági vizsgát.
Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és sportvadászok érdekeit.
- A vadászjegyek érvényesítése a 2013-es év során is zökkenőmentesen zajlott. A
tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt.
Az elmúlt évben 3809 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően – a
szervezet rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé.
Tagjaink az elmúlt évben is rendkívül kedvező áron, - két biztosítási fajta közül választva
– 1000 illetve 2000 Ft-ért köthették meg a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az
országos, közbeszerzési pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - a Groupama
Garancia biztosítóval.
A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást
kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi
tevékenységét.
- A korábbi megállapodásnak megfelelően a kamara területi szervezetei értékesítik a
vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad
gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása is naprakész volt, az
Állategészségügy felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás.
- Állami Vadászvizsgát 2013-ben 5 alkalommal szervezett az előző vezetés (márciusban
2 alkalommal, júniusban, szeptemberben és novemberben), melynek során 197 fő
jelentkezőből 109 fő tett eredményes vizsgát.
Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők egy jelentős része sajnálatos módon
sikertelenül zárta a megmérettetést. A vizsgabizottság 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 konferenciára, illetőleg a hivatásos vadászok kötelező képzésére, az alábbi
témákban több alkalommal is sor került az elmúlt év során:
- hivatásos vadászok törvényes intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill.
bűncselekmény elkövetésének észlelésekor
- rendészeti feladatokat ellátó személyek jogkörei
- ragadozómadarak helyzete, védelme
- erdei szalonka vonulásának tapasztalatai, vizsgálati eredmények
- csapdázásra alapozott ragadozógazdálkodás
- Vadászkutya alkalmassági vizsgát 2013-ben érdeklődés hiányában mindössze egy
alkalommal rendezett a szervezet, ahol 13 kutya tett sikeres VAV vizsgát.
- Vadhúsvizsgáló képzés az elmúlt évben, jelentkezés hiánya miatt nem volt.
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É r d e k k é p v i s e l e t ,

é r d e k é r v é n y e s í t é s

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben
az együttműködések területén volt tennivaló.
A partner szervekkel leginkább az együttműködési megállapodások foglalják keretbe a
közös munkát:
- Előző vezetésünk is jó kapcsolatot ápolt a rendőrhatósággal, a korábbi együttműködési
megállapodás alapján. A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes,
jól működő volt. Az elmúlt év során a rendőrhatóság részéről jónáhány alkalommal
hajtottak végre vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a vadászattal
kapcsolatos jogsértések felderítése érdekében.
Az ellenőrzések, akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre
került. Vad-gépjármű ütközések száma sajnálatos módon jelentős volt.
- Kiemelkedő fontosságú volt a megyei vadászok érdekeinek védelme, képviselete. Ebből
kifolyólag a természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos
volt a kapcsolat, emellett napi, rendszeres kontaktust ápolt a szervezet a Vadászati
Hatósággal is.
- A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Ezért, a korábbi ciklus során is nagy hangsúlyt fektetett a szervezet a
Vadászszövetséggel való együttműködésre, egységes fellépésre. Ez látható országosan is
a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet működésének és a többi megye szervezeteinek
összehangolásában is.
A jogalkotás, jogérvényesítés területén sajátos módon a kamarai érdekérvényesítés nem
megyei, hanem alapvetően országos illetékességű. A kamara központja egyedül jogosult
a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe
való bekapcsolásra.
Ettől függetlenül az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában jónéhány
lehetőség adódott az elmúlt év során, melyet vadászszervezeteinknek sikerült is
kedvezően kihasználni.
Szervezeteink kezdeményezésére számos törvénymódosítás, jogszabályváltozás is
megjelent, melyekről a megjelenések időrendjében illetve az azonos témák
összekapcsolásával az alábbiakban adunk tájékoztatást.
** Mint ahogyan már a korábban említett küldöttgyűlés alkalmával is szóba került,
hosszas egyeztetést követően elfogadásra került a hivatásos vadászok Szolgálati
Szabályzata és a vadászkamara Etikai Kódexe, melyet minden vadász, az idei vadászjegy
érvényesítés során átadott Vadászévkönyv (2013-2014) lapjai között olvashatott.
** Az elmúlt évben a rendészeti feladatokat ellátó személyek - köztük a hivatásos
vadászok - tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A törvény a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört
adott, többek között az alábbi jogköröket is biztosítva:
- jogosulatlanul megszerzett dolgot visszatarthatja,
- igazoltatási jogkört gyakorolhat,
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- érintett személyek csomagját átvizsgálhatja,
- járművet megállíthat, átvizsgálhat,
- meghatározott dolgokat ideiglenesen elvehet.
A fenti tevékenységek ellátásához a hivatásos vadász a jogszabályban rögzített módon
testi kényszert, vegyi eszközt (könnygázszóró palackot) is használhat, illetve új
rendelkezésként ún. „rendőrbotot” is viselhet.
A törvény hatálybalépésével a hivatásos vadászok – mint rendészeti feladatokat ellátó
személyek - szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő ellátása átkerült a rendőrség (a
megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálata) hatáskörébe.
Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a
szakmai felügyeletet és ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja. (iskolai végzettség-,
munkaszerződés meglétének vizsgálata, nyilvántartás vezetése, esküokmány-, szolgálati
napló biztosítása, stb.)
A rendőrségi nyilvántartásba vétel új szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati
jelvény kiállításával történt, amit a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében
a munkáltatónak kellett kezdeményeznie! A törvény előírása alapján – némi csúszással a szolgálati igazolványok és jelvények cseréje 2013. május 1-jéig megvalósult.
A rendészeti feladatot ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek,
hanem a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság
is erőteljesebbé vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az orvvadászat
visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a
jogszabály kötelező, vizsgához kötött képzést is előírt, annak érdekében, hogy ezen
intézkedések során az eljárás jogszerű legyen, és az eljáró személyek ne lépjék túl a
lehetőségeik kereteit, mert annak számukra nézve szabálysértési, büntetőjogi
jogkövetkezménye lehetnek.
Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014.
május 31-ig 40 órás tanfolyamra is be kellett iskoláznia! Ezen tanfolyamok több
kurzusban, választási lehetőséggel és képzési móddal az elmúlt év szeptemberétől
indultak és sajnálatos módon még a mai napig sem fejeződtek be néhány hivatásos vadász
jelentkezésének hiányában.
A hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülése mellett - számos új
adminisztrációs feladatot jelentettek és jelentenek mindmáig, amelyek nem a
Vadászkamara előírásai. Ettől függetlenül, a végrehajtásuk megkönnyítése érdekében a
szervezet felvette a kapcsolatot a megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Rendészeti
Szakközépiskola, mint képző intézmény illetékeseivel is, aminek köszönhetően több
alkalommal is egy-egy részletes, - mintákkal, kitöltési útmutatóval kiegészített tájékoztató anyagot sikerült kiadni minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult
számára, felhívva a figyelmet az abban foglaltak pontos betartására.
** A tavalyi évben – bár nem a várt formában, hanem csak egy-két pontban - módosult a
vadászati törvény, mely a Magyar Közlöny 96. számában, 2013. június 13-án jelent
meg. (2013. évi LXXXII. törvény)
- Korábban a törvény értelmében problémát jelentett az íjászok, solymászok esetében a
fegyvertartási engedéllyel való rendelkezés. A törvénymódosítás értelmében most már
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csak a vadászlőfegyverrel vadászó vadász esetén kell vadászlőfegyver-tartási engedéllyel
rendelkezni.
- A törvénymódosítás alapján hatályát vesztette a Vtv. 93. §-a és a 100. § (1) bekezdés c)
pont 28. alpontja is, így nem ez a törvény, hanem egy kormányhatározat fog a jövőben
rendelkezni az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról és a Területi Vadgazdálkodási
Tanácsokról.
(Az ehhez kapcsolódó kormányhatározat 2013. június 28-án meg is jelent, mely szerint a
véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületek 12-13 tagúak lesznek, a megbízások 3
évre szólnak, a tagoknak nem jár sem tiszteletdíj, sem költségtérítés. Ezt követően a
Tanácsok megalakulása 2014-ben meg is történt, melyről a 2014. évi eseményeknél
számolunk be)
- A jogszabálymódosítás további pontjaiban foglaltak szerint a Vidékfejlesztési Miniszter
a vadászvizsga rendje és tartalma mellett szabályozhatja a felkészítő tanfolyamok
szabályait, szervezésének feltételeit is. Ennek folyományaként az év végén megjelent a
vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző
tanfolyamról és a vadászvizsgáról.
A tanfolyam időtartamát a rendelet pontosan 100 órában határozta meg. A 70 elméleti
órának legfeljebb 20 százalékáról lehet hiányozni, a 30 gyakorlatiról – amelyeken
egyszerre legfeljebb 30-an vehetnek részt – egyáltalán nem. A gyakorlati képzésnek része
a lőgyakorlat, valamint igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű
vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján.
A gyakorlati vizsga (lövészet) nehezebb lett, nagygolyós fegyverrel is kell lőni, valamint
sörétes esetében gurított nyúlkorongra is. Az írásbeli elméleti vizsgán továbbra is 50
kérdésből álló tesztet kell kitölteni, ám a korábbi 38 helyett már 40 a legkevesebb helyes
válasz, ami szükséges a sikeres vizsgához. Emellett 10 vadászható faj vadászati idényét
kell helyesen leírni; ez a vizsgarész akkor lesz eredményes, ha legalább 9 kérdést
hibátlanul válaszol meg a vizsgázó. A szóbelin ugyanúgy lesz képfelismerés és
tételhúzás, de ez a rész érdemben nem változik. A vadászvizsga díja húszezer forint lett, a
kötelező tanfolyam díja – annak szervezése miatt – még nem ismert.
** Az elmúlt évben - újabb jelentős érdekképviseleti munkának az eredményeképpen
- több alkalommal is történt változás a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban.
* Az első rendelet arról szólt, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz
lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők
kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi
alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat
ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében
meg kell fizetni. Nem történt változás abban a tekintetben, hogy a kapott orvosi
igazolással ezen túl is el kell menni a rendőrségre, ahol 3.000 forintért jegyzik be az új
érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.
Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani
szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – a rendelet
értelmében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40 éves kor alatt 10
évenként, - 40 és 60 éves kor között 5 évenként, - 60 és 70 éves kor között 3 évenként,
- 70 éves kor fölött 2 évenként kell részt venni. Az új rendelet nem érinti a jelenlegi
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alkalmassági érvényességi idejét, tehát annak lejárta után a következő vizsgálat
érvényességi időszakára vonatkozik az új szabályozás.
* Második alkalommal, 2013. július 1-től újabb változások történtek a
fegyveregészségügyi alkalmassági vizsgálat szabályaiban. A korábbi módosításban több pozitív eleme mellett - sajnos benne maradt, hogy mind a jogosítvány, mind a
fegyvereü. vizsgálat tekintetében a térítési díjat külön-külön meg kell fizetni.
Ez a vadászati érdekképviseletek szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról
van szó, tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért országos
szerveinken keresztül kezdeményeztük a rendelet ismételt módosítását.
A javaslatokat figyelembe véve 2013. július 9-én - harmadik módosításként megjelent a 48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést
megváltoztatta, és rögzítette, hogy a térítési díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a
jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez
előírt hasonló vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a
térítési díj fizetési kötelezettségünk sem.
** A tavalyi évben – hosszas egyeztetést követően - nagy változást hozott az új Büntető
Törvénykönyv is, hiszen 2013. július 1-jétől külön bűntettként szerepel az orvvadászat.
A törvény XXIII. fejezete rendelkezik a környezet és a természet elleni
bűncselekményekről. Ebből a 245. § szól az orvvadászatról:
245. § Aki
a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen
vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet
végez,
b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő
vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el,
c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati
módon vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces
állat elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, bűntett miatt három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
** Sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések után tavaly sem vezettek be
korlátozásokat. A vaddisznók KSP fertőzésre irányuló monitoring vizsgálata, illetve a
leadandó mintaszám az elmúlt évben megyénk teljes területén minimális szintre csökkent.
***
- A tavalyi év elején, részvételünkkel az Állami Autópálya Kezelő ZRt. Emődi
Igazgatósága találkozót szervezett az M3/M30 autópálya emődi szakaszával szomszédos
vadásztársaságok meghívásával. A találkozó fő célja volt, hogy a résztvevők saját
tevékenységükről, de főként közös feladataikról, problémáikról és a jövőbeni jobb
együttműködés lehetőségeiről folytassanak eszmecserét. A program első napirendi
pontjaként - Kovács Gábor üzemeltetési főmérnök és Galajda Péter mérnökségvezető
előadásában - bemutatásra került a mérnökségi telep, illetve a résztvevők betekintést
kaphattak az igazgatóság napi feladataiba, munkájába, üzemeltetési tapasztalataiba.
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Ezt követően Farkas János biológus, az ELTE adjunktusa videófelvételekkel és
statisztikai adatokkal, grafikonokkal illusztrálva számolt be az egyetemi kutatási
eredményekről és a vadvédelmi berendezések alkalmazási lehetőségeiről az autópályán.
Az előadásokat követően hasznos beszélgetések következtek, ahol a vadgazdálkodók
elmondhatták problémáikat, javaslataikat, hogy azokat a későbbiekben közösen
alkalmazzák, megelőzve vagy legalábbis minimális szintre csökkentve a vad feljutásának
esélyeit az autópályára.
- Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat
elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat
tevékenysége is jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a
természetvédelem nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek
szerepének társadalmi elismertetése valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti
kapcsolat elmélyítése.
Ezen túlmenően rendszeres találkozókat szervezünk a határ mellett tevékenykedő több
szlovák járási vadászszervezetek képviselőivel is.
- A napi operatív munka jelentős hányadát tették, valamint teszik ki jelenleg is a
vadászok rendszeres, személyes megkeresésére adott válaszok, ami örvendetesen jelzi
a kamarai szervezet szükségességét.
Elismerő az a bizalom és tisztelet, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén megye
vadásztársadalma tanúsított. Az elmúlt évben is minden vadászjegyet váltott személy
továbbra is a kamara tagja kívánt maradni.
T á j é k o z t a t ó

t e v é k e n y s é g

Vadásztársadalmunk tájékoztatására megyei szinten az ingyenes Vadász Hírmondónk,
országosan szinten szintén ingyenes Vadászévkönyvünk szolgált elsődlegesen. Ezek
minden vadászhoz kivétel nélkül eljutnak.
Szervezetünk lapja a tavalyi évtől kezdődően színes kivitelben, évente három
alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelent meg, május,
szeptember és december hónapokban. Az újság 3800-as példányszámban jelent 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.
Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között
mindenképpen meg kell említeni, hogy immáron második éve működik a
www.borsodivadász.hu néven futó internetes információs portál, melyen minden
megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ megtalálható. A
forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy jelentős az oldal
látogatottsága, nagy az érdeklődés a honlap iránt. Éppen ezért lehetőségeinkhez mérten
mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az oldalt és legalább heti
rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes információkat.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban és az interneten az elmúlt évben is számos alkalommal jelent meg híradás
szervezetünkről, a kamarai tevékenységről.
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Mindezekkel együtt azonban így is kijelenthetjük, hogy a tájékoztató tevékenység nem
volt maradéktalan. Ebben természetesen főként az játszik közre, hogy sajnálatos módon a
média sokszor az „átlagos” vadászati eseményekre nem tart igényt, az számukra nem hír
értékű.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

A közfeladatok ellátása mellett a szervezet az elmúlt évben is igyekezett egy igen sokrétű
vadászati közéleti tevékenységet kialakítani. A különféle rendezvények megvalósításával
ez sikerült is, a megye összes vadásza részére tudott szakmai programot, különféle
eseményt, vagy éppen kikapcsolódást nyújtani.
** A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen
a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap, mely az
elmúlt év során két alkalommal is megszervezésre került.
* Elsőként augusztus 3-án a Bódva-völgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére és
szerepvállalásával Edelényben, a Művelődési Házban és környezetében került sor erre a
Vadászszövetséggel közös szervezésben.
Az épület színháztermében többszáz agancsot, agyart, különféle trófeát és számtalan
vadászati eszközt csodálhattak meg az érdeklődők. Emellett az előtérben Dr. Kun Edit,
Dedinszky Márta és a Muray Galéria által készített festmények, egy fotókiállítás és
könyvbemutató, vásár is csábította a vadásznap vendégeit, látogatóit. Ezen felül az épület
egy másik termében díszmadár és hüllőkiállítás is várta az érdeklődőket.
A benti kiállításokon túl a kitelepülő vadgazdálkodók egy szabadtéri trófebemutatót,
„Vadászok Utcáját” is megvalósítottak, ahol szintén óriási volt az érdeklődés, ami nem
csoda, hiszen minden csapat igen kitett magáért, büszkén mutatta be a területén elejtett
bikák, bakok agancsait, kanok agyarait vagy éppen a társasvadászatokról készült fotókat,
emlékeket.
Persze ez a sétány nem csak a kiállítás miatt volt népszerű, hanem a vadételfőző
versenynek köszönhetően, a finomabbnál finomabb, íncsiklandó étkek és az árnyékot adó
fák miatt is.
A rekkenő hőséget, főként jó baráti társaságokban itt könnyen lehetett viselni, ami
látszott is, hiszen a kitelepülő csapatokat a sötétség sem tántorította el, a sátrak között
még késő este is szólt az énekszó.
A napközbeni programok a hagyományoknak megfelelően zajlottak. A reggeli
ökumenikus istentisztelet előtt egy saroglyán, vérebes díszkísérettel a térség vadgazdái
két őzbakot helyeztek terítékre. Ezt követően az ünnepi köszöntések következtek, amikor
is Dr. Székely László, az OMVK alelnöke, a megyei vadászati szervezetek elnöke,
Molnár Oszkár, Edelény város polgármestere, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és
Pechtol János az OMVK főtitkára, az OMVV ügyvezető elnöke köszöntötték a
rendezvényre kilátogatókat.
Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések, elismerések átadására, a megyei
vadászzászló szalagozására, majd az új vadászok avatására került sor.
A hivatalos programok után délután nagyszámú közönség előtt színpadra léptek a
vadászkürtösök, citerások, mazsorett csoport, női és férfi népdalkórus tagjai valamint egy
látássérültekből álló együttes is. Rengetegen voltak kíváncsiak a szarvasbőgés imitációra
és az agarasok, vizslások, vérebesek bemutatóira is. Nagy tapsot kaptak ezen kívül a
solymászok és lovasok is, akik szintén igen népes közönség előtt mutathatták be
tudományukat.
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A nap végefelé a vadételfőző verseny eredményhirdetésére került sor, melyet zárásként a
Kódex Trió nevű zenekar koncertje követett.
* Időben a második megyei vadásznapi rendezvény augusztus 31-én Bükkzsércen, az
Agit-tetőn zajlott a XII. STIHL Országos Favágóverseny társrendezvényeként.
A több hektár területen fekvő rendezvényhelyszín egész nap kivétel nélkül többezres
látogatóközönséget vonzott. Köszönhető ez a profi szervezőgárdának, Bükkzsérc
lakosságának és a két nagyszabású program, a megyei vadásznap és országos
favágóverseny eseményeinek összehangolásának.
A széles, egész napos programkínálat miatt a vadásznap hivatalos része – a
hagyományoktól eltérően – igen korán, már fél kilenckor elkezdődött. Ekkor a Hubertus
– ökumenikus istentiszteletet követően három őzbak került terítékre, melyeket a megyei
vadászzászlóval együttesen kürtszó alatt helyeztek el a nagyszínpad pódiumán.
Ezt követte az ünnepélyes megnyitó, ahol Dr. Székely László kamarai és szövetségi
elnök, Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere, Bakon Gábor a Stihl Kft.
ügyvezető igazgatója és Szabó Ferenc a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti,
Halászati és Vadászati Főosztályvezető helyettese szólt a vendégekhez, látogatókhoz.
A megnyitót követően kitüntetések átadására került sor, ahol mind országos, mind
megyei kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak.
Nem maradhatott el a programok közül a megyei vadászzászló felszalagozása, és az új
vadászok avatása sem.
Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a
fakitermelő bajnokság döntője, ahol több mint 50 csapat mérhette össze tudását különféle
versenyszámokban.
Bükkzsérc megyehatáron lévő földrajzi elhelyezkedése felkínálta a lehetőséget, ezért a
helyiek megszólították a Heves megyei szomszédos erdészetet és vadászatra jogosultakat
is, aminek köszönhetően 13 vadászatra jogosult és 5 nem vadászó civil csapat sátrai alatt
is jónéhány bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot
terjesztő vadból és/vagy erdőn-mezőn készült ételek.
De nem csak az illatok vonzották itt a látogatósereget, hanem az a szabadtéri
trófeabemutató is, amelyet másutt ugyan már sikerült megvalósítani, de a Bükkzsércre
látogatók ezzel a fajta kiállítással itt még nem találkozhattak. Jól lehet erre a programra is
definiálni a „Vadászok utcája” kifejezést, hiszen a kialakított sétány mindkét oldalán,
közvetlenül a kitelepült társasági sátrak között-mellett igen impozáns agyarakban,
csigákban és agancsokban gyönyörködhettek az érdeklődők. Ez a fajta bemutató nagyon
jó hangulatot adott, amelyet még csak fokozott a távolból hallható motorfűrészek hangja,
a fejszék csattogása és az időnként felharsanó szurkoló közönség libabőröztető
üdvrivalgása.
Délután háromkor fejeződött be a favágóverseny, amelynek összegzését követően került
sor mind ennek a programrésznek, mind a vadételfőző versenynek az
eredményhirdetésére. Ekkor Tállai Andár önkormányzati államtitkár összegezte a
látottakat és gratulált a helyezetteknek. Külön öröm számunkra, hogy az ország minden
részéből érkező csapatok közül a legelőkelőbb helyet, az első helyezést az Északerdő
ZRt. egyik csapatának sikerült megszerezni, így ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára
és vehették át a XII. STIHL Országos Fakitermelő bajnoki címet.
Az eredményhirdetés után a Stihl színpadon Timbersports bemutató zajlott, melyre olyan
tömeg volt kíváncsi, hogy a későn érkezőknek be kellett érni azzal, hogy a színpadtól 15-
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20 méterre tudnak csak megállni. A közel egy órás bemutatót után újra a nagyszínpadé és
az az előtti téré volt a főszerep. Elsőként a solymászok, a vadászkutyások, majd őket
követően a Bükkzsérci népdalkórus és néptánccsoport tagjai ragadtatták tapsra a
közönséget. Volt ezen felül könnyűzenei koncert, majd este kilenckor tűzijáték és
hajnalig tartó utcabál igen kitartó és szórakozó közönséggel.
A mindkét megyei vadásznapi rendezvényre elmondható sokszínű események sorozata,
az ehhez csatlakozó óriási érdeklődés, valamint a kiváló hangulat biztos alapot ad arra,
hogy mindannyiunk nevében kijelenthessük: Megérte ennyi energiát belefektetni!
Köszönet ezért a szervezőknek, segítőknek és a résztvevő látogatóknak!
** A megyei vadásznapok mellett - részben kamarai és vadászszövetségi 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,
térségi vadásznapok, melyek a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.
* Első ilyen program volt az elmúlt évben április utolsó hétvégéje Putnokon, mivel a
Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozata, a térség vadgazdálkodóival együttesen immáron
hetedik alkalommal ekkor tartották hagyományos vadásztalálkozójukat.
A három napos program egyébként a XV. Gömör-Expo és fesztivál társrendezvénye,
amely az elmúlt évek alatt a térség legrangosabb interregionális rendezvényévé vált.
Ugyanez igaz a vadásznapra is, hiszen rangjához méltó módon tudja a vadászat iránt
érdeklődők és a vadászok számára maradandóvá tenni ezt az ünnepséget.
Április 26-án, pénteken az idén új helyszínen, a Serényi Béla Gimnázium és
Szakközépiskola épületében nyitott a vadászati- és trófeakiállítás, melyen nemcsak a
hazai vadfajok, hanem egzotikus, főként afrikai, nyakba preparált állatok trófeái is
láthatóak voltak. A kiállítás mellett egy erdő-mező állatvilágát bemutató dioráma és egy
festménykiállítás is színesítette a látnivalókat.
Ez a bemutató a rendezvény mindhárom napján, tehát vasárnap délutánig nyitva állt az
érdeklők számára, ugyanúgy, mint a szomszédos épületben, a Herman Ottó
Természetvédők és Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. megyei Egyesülete által szervezett
díszmadár- és hüllőkiállítás is.
A rendezvény fő napján, szombaton nagy volt a sürgés-forgás, hiszen a főzőcsapatok
szakácsai már kora reggel serényen dolgoztak, aminek köszönhetően a délelőtt folyamán
nagyszerű illatok terjengtek az új helyszín, a gimnázium parkjának árnyas fái alatt. Itt a
főzősátrak mellett a zárttéri kiállításon túl egy szabadtéri trófea bemutatót is
megvalósítottak a kitelepülő vadgazdálkodók. A rendhagyó kiállítás, „Vadászok utcája”
méltán bizonyította a térség kiváló adottságait, kiemelkedő természeti értékeit,
vadállományát.
A hivatalos, színpadi programok 10 órakor kezdődtek, amikor is felharsant a kürtösök
vadászkürtjeiből az „Üdvözlés” szignálja. Mindeközben a vadásznap szervezői egy
őzbakot helyeztek terítékre, melyet a Hubertus ökumenikus istentiszteletet celebráló
Dérer Zsolt református lelkész és Cseh István kanonok szenteltek meg.
Ezt követően Dr. Székely László köszöntötte a vadásznap résztvevőit, ahol
kihangsúlyozta, hogy az ilyen ünnepségeknek nem titkolt célja, hogy a vadásztársadalom
tagjai kilépjenek saját zárt közösségükből és szenvedélyük szépségei mellett bemutassák
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a vadászat kulturális értékeit, nagyszerű hagyományait, felhívják a figyelmet a vadászati
tevékenység szükségességére, szépségeire.
Ezt követően a rendezvénynek helyt adó Putnok polgármestere Tamás Barnabás,
országgyűlési képviselő, a város nevében üdvözölte a rendezvényre kilátogatókat, a
kitelepülő vadásztársaságokat, azok tagjait, barátait, ismerőseit.
A vadásznapot, Riz Gábor országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta
meg, méltatva a helyiek szervezőkészségét, tenniakarását.
A köszöntőket követően elismerések, jutalmak átadására került sor. A hivatalos
programok után a színpadon egymást váltották a fellépők, míg a tankert hátulsó részében
honfoglaláskori lovasok és fogathajtók ragadtatták tapsra az érdeklődők népes táborát.
A gyönyörű, nyári időben igazi vadászmajális, népünnepély volt ez, sok látnivalóval,
színes programokkal valamint finom ételekkel és italokkal, ami alapján mindenképpen
megállapítható, hogy a rendezvény elérte a célját.
* A Putnoki vadásznapot követően, május 11-én, szombaton a fűzérradványi Károlyikastély parkjában, immáron V. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi
Vadételfőző Verseny és Térségi Vadásznap.
A rendezvényen megjelenteket Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnöke, Dr. Székely László, az Országos
Magyar Vadászkamara alelnöke, a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke
valamint Cserép János, az Északerdő ZRt. nyugalmazott vezérigazgatója köszöntötte.
Őket követte méltató szavaival Pandák Pál, Fűzérradvány község polgármestere, aki
egyben megnyitotta a vadásznapi rendezvényt.
A köszöntőket követően a megyei vadászok zászlaja alatt az új vadászok tettek esküt a
vadászat-vadgazdálkodás ápolására, a hagyományok őrzésére és a vadállomány
védelmére.
Ezután a tavalyi évben a Vadászkamara által alapított, kiváló ifjú Nimród Vándordíj
átadására került sor, amit idén Németh Gábor vehetett át.
A hivatalos programok után a színpadon vadászkutya bemutató, néptáncbemutató, a
kastélyparkban pedig a számtalan főzősátor mellett szabadtéri trófeakiállítás,
ásványbemutató és vásár, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és egy
alpintechnikai bemutató zajlottak.
Mindeközben a kastély Hubertus-termében Dr. Lenár György, az „Eltékozolt kisvasút”
című előadásában ismertette meg az érdeklődőkkel a Zempléni erdei vasút és a Károlyi
uradalom hegyközi vasútjának történetét. Őt követte előadásával Kaczúr András, aki a
vérebezés rejtelmeibe vezette be a jelenlévőket.
Ugyan a vadásznap eseményei a főzőverseny eredményhirdetésével és a díjkiosztással a
délután folyamán lezárultak, azonban a főzősátrak alatt a baráti beszélgetések, a kellemes
hangulat és jókedv estébe nyúlóan tartott.
* Időben az előző rendezvényeket követte június 8-án a Kácsi XIV. Országos
Vadételfőző Verseny és Fesztivál. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először.
Azóta a kácsiak e rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a vadászok ünnepének is
szánják. Az evéssel, ivással, gasztronómiai bemutatókkal, versenyekkel gazdag
rendezvényen a jó hangulatot változatos kísérőprogramok garantálták.
* A kácsi vadételfőzőt követően két hétre rá, a megye egy túlsó szegletében, június 22-én
került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XI.
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Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny. A versenyre idén a korábbi kategóriák
mellett először lehetett halétel kategóriában is nevezni, 17-en éltek is az új lehetőséggel.
A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel kategóriákban is szép számmal
mérettették meg magukat a vállalkozó kedvű versenyzők, nehéz feladat elé állítva a
Mátyás Rudolf Oscar-díjas mesterszakács által vezetett zsűrit. A rendezvényen a
Zempléni-, az Abaúji és Bodrogközi régió vadásztársaságain kívül több vadásztársaság
vett részt a szomszédos Szlovákiából, egy az erdélyi Sóváradról érkezett, egy pedig
Szerbiából, Óbecse városát képviselve.
A rendezvény egyik fő látványossága volt a szervezetünk irányításával, a helyi
vadásztársaságok által kialakított, a megyében már hagyományosnak mondható,
„Vadászok utcája”, melyet reprezentatív trófeakiállítás tett nem minden napi
látványossággá az érdeklődők számára.
A jó hangulatban zajló eseményen megrendezésre került a II. Széphalmi Favágó Verseny,
ahol fanyűvő hölgyek és urak is próbára tették magukat. A szabadtéri színpadon
mazsorett- és néptánc csoportok, amatőr színjátszók, és a felvidéki Kilowatt zenekar
szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. Kafka György solymász, ragadozó madaraival
tartott bemutatója a nap egyik kiemelkedő eseménye volt. A főző- és pálinkaverseny
győztesei nagy örömmel, önfeledten vették át jól megérdemelt díjaikat, az egyedi
Hollóházi kupákat, illetve egy-egy 5 puttonyos Tokaji Aszút.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, a nap végén mindenki elégedetten és
élményekkel gazdagodva térhetett haza erről a gasztronómiai-kulturális, és nem utolsó
sorban a vadászati kultúrát is népszerűsítő programról.
* A nyári programok az imént ismertetett rendezvényekkel azonban korántsem fejeződtek
be, mivel augusztus 10-én immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az
Északerdő ZRt. Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a IV. Zempléni lövésznap,
ahol a korábbi évekhez hasonlóan hivatásos vadászok, sportvadászok és erdészek
mérhették össze lövésztudományukat.
Az igaz, hogy idén szerényebb körülmények között került megrendezésre ez a nap, de
mégis a kedvező időjárás és a helyszín idevonzotta a helyi és a visszajáró
vadászbarátokat. A regisztráció után bőven akadt lehetőség a gyakorlásra és tanakodásra,
hogy idén ki lesz a bajnok. A 42 jelentkező 2 helyszínen 3-3 pozícióból lőhette a
korongokat. Természetesen a hölgyek számára is adott volt a lehetőség, amellyel éltek is
és nagyon eredményesen teljesítettek. A felnőttek mellett pedig a gyermekek sem
unatkozhattak, ők számítógépes virtuális vadászatban mérhették össze tudásukat.
Igaz volt a mondás erre a napra is, miszerint, a lövészet, a korongozás a jókedvről,
vidámságról, barátságról és egy kis tapasztalatszerzésről szól.
* És, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózdi Rendőrkapitányság
és a környékbeli vadásztársaságok – immáron három évre visszatekintve – az
együttműködés és az első vadász-rendőr találkozó, VARETAL szellemiségét így
szeptember végén felelevenítve tavaly is újfent összeültek egy konferencia, majd másnap
– az összetartozás jeleként – egy hagyományos vadász-rendőr nap erejéig.
A konferenciának 2013. szeptember 27-én, pénteken, a már jól megszokott helyszín, az
Ózdi Művelődési Intézmények Táncterme adott otthont. A népes, vadászokból és
rendőrökből – és szerencsére sok érdeklődőből – álló közönség színvonalas és érdekes
előadásokat hallgathatott, Dr. Elek Balázs a debreceni Ítélőtábla bírája, Dr. Olajos István
egyetemi docens, Dr. Kiss István a miskolci Törvényszék kollégiumvezető bírája, Dr.
Reiterer Zoltán a miskolci jogi kar PhD. hallgatója, valamint Dr. Szabó Balázs miskolci
egyetemi oktató előadásában. A konferenciára ellátogatók hasznos ismereteket és sok új
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információt szerezhettek, melyek birtokában feladataikat magabiztosabban, és
könnyebben tudják elvégezni. Az előadások végén sokan megkeresték az előadókat, így
kisebb-nagyobb csoportokban még este hatkor is folyamatosan érkeztek a kérdések az
egyes témák szakértőihez.
A rendezvény második napja, 2013. szeptember 28-án, szombaton – idén először –
Ózdon maradt. A helyi Vízmű Kft. üzemeltetésében lévő strandfürdő területét lepték el
már korán reggel a kiállítók, árusok, fafaragók, ékszerészek, művészek, illetve
természetesen a kék- és zöldruhások, hogy egymással kötetlenül beszélgetve, egymás
problémáit közvetlenül meghallgatva, majd önfeledten szórakozva töltsék el a kellemesen
meleg szeptemberi hétvége – nyárvégén megszokott napsütésében pompázó –
találkozójának hosszú óráit.
A vadász-rendőr napot Baranyák Béla címzetes esperes szavai köszöntötték elsőként, a
Hubertus-mise oltára előtt terítéken fekvő gyönyörű gímbika fényében.
A rendezvényt hivatalosan dr. Varga László r. alezredes, az Ózdi Rendőrkapitányság
vezetője nyitotta meg. Ezt követően a látogatók Eke Zoltán r. tzls., az Ózdi
Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának hortobágyi csikósbemutatóját tapsolhatta
végig. A színpad melletti füves területet ezután az agarászok vették birtokba, majd ezt
követően Magyarország Készenléti Rendőrségének fúvószenekara masírozott be a
rendezvény helyszínére.
A programok közben elindult a főzőverseny, az íjász-, a lézeres- és a légpuskás
lövészverseny is, felnőtt és gyermekkategóriában, emellett nevezhettek a vállalkozó
kedvű gyermekek az ózdi Csónakázó-tónál megszervezett horgászversenyre is. Az ebédet
követően szarvasbőgő versennyel és bemutatóval folytatódott a programsorozat. Ezután
solymászok, majd vadász- és rendőrkutyások mutatkoztak be a közönségnek. A
bemutatókat követően a résztvevők ovációja közepette színpadra lépett Mága Zoltán
hegedűművész az Angyalokkal.
A kétnapos találkozó záróakkordjait – késő éjszakába nyúlóan – Nyerges Péter r. ftőrm.
szolgáltatta egy szintetizátorral megerősítve, a résztvevők nem kis megelégedésére.
A vendégeink között a rendezvény során nem igazán volt nézeteltérés, de az biztos, hogy
egy dologban mindenki egyetértett: jövőre ugyanígy, ugyanitt!
***
** Ifjúsági programok tekintetében sem volt hiány az elmúlt évben:
* Június 29-én vidám zsivajtól volt hangos az Ipolyerdő Zrt. fenntartásában működő,
Balassagyarmattól mindössze egy „kőhajításnyira” található Nyírjesi Füvészkert és
Vadaspark. Az alig egy esztendővel ezelőtt megnyílt létesítmény adott otthont a tavalyi
évben első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megtartott Gyermekvadásznapnak, melyen egy háromnapos, buszos kirándulás keretében a Borsod megyei
gyerekek is részt vettek, Bótáné Batta Olga vezetésével.
A gyerekek a kirándulás első napján megtekintették a gyöngyösi Mátra Múzeumot Dr.
Pállosné Nagy Róza vezetésével, aki vadászati hagyományaink és tárgyaink megszállott
gyűjtője. Délután ellátogattak a mátrafüredi szakiskolába, végül a Sástói kilátóhoz is
felsétáltak, s majd csak a vadásznap másnapján érkeznek haza, miután felkeresték az
ipolytarnóci ősmaradványokat. Mindezek mellett a szálláson csatlakozott hozzájuk
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Molnár Renátó, aki a Szarvasbőgő Európabajnokság 4. helyezettje és egy bőgő bemutatót
tartott a lelkes kis csapatnak.
A gyors regisztráció és egy szakmai előadás végeztével az első hatszemélyes csapat már
el is indulhatott azon az előre kijelölt cserkelőúton, melyen nyolc különféle állomáson
kellett a kicsiknek számot adniuk természetismereti és erdészeti-vadászati
felkészültségükről, vagy éppenséggel ügyeskedniük íjászatban és célba dobásban. A
feladatok között egyebek mellett vadbőrök felismerése, állathangutánzás, vadfajmeghatározás, trófeaminősítés, kirakójáték is szerepelt.
* A kirándulást követően augusztus elején, első ízben, hagyományteremtő szándékkal, az Északerdő ZRt-vel közös szervezésben - napközis ifjúsági tábor is megszervezésre
került. A program legfőbb célkitűzései a gyermekek természetközeli nevelése, az erdő és
vadállomány megismertetése voltak. A Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola biztosította a
gazdagon felszerelt helyszínt a gyermekek számára, akik rendkívüli érdeklődéssel
fogadták magukba a megszerzett ismereteket.
Megismerkedhettek a biztonságos és kulturált természetjárással, miközben bejárták a
tanösvényeket, valamint a jelentősebb barlangokat. A barangolások során
megismerhették a Bükk hegység jellegzetes fáit, állatait, gombáit, az erdő hangjait, a
természeti képződményeket és azok kialakulását, valamint a környékhez kötődő emberek
múltját és jelenét. Természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok,
vadismeret, vadgazdálkodás, vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem.
Utolsó programként a gyerekek megtekintették a Herman Ottó emlékházat, majd Fekete
István előtt tisztelegve végigjárták azt az útvonalat, amin Lutra annak idején eljuthatott a
pisztrángtelepre.
* Szintén augusztusban, borsodi diákok, néhány napos kirándulást tettek, a tőlünk 400
km-re lévő Pacsmagon, ahol a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek
található egy kis tavakkal körbeölelt vadregényes táborhelye.
Itt a gyerekek minden reggel és késő délutáni órákban madarak befogásával,
gyűrűzésével töltötték idejüket. Molnár Zoltán tanár úr (ornitológus) bevezette őket a
madárvilág, felismerésének rejtelmeibe.
Napközben a gyerekek környékbeli nevezetességekkel ismerkedhettek. Ellátogattak
Fekete István szülőhelyére, Göllére, ahol tiszteletüket tettük az író és Bogáncs közös
sírjánál. Itt minden táborozó, egy-egy töretett helyezett el a síremléken.
A másnapi út a Gyulaj ZRT. területén elhelyezkedő Tamási Erdészet Obiródi
vadászházába vezetett, ahol Antli István vezérigazgató helyettes rövid bevezetése után,
Hock Péter hivatásos vadász részletes szakmai előadást tartott a gyulaji
vadgazdálkodásról. Ezt követően a gyerekek a vadaskertben folytatták útjukat.
* A tavalyi ifjúsági programokat a szeptemberi szarvasbőgő hétvége zárta, amikor is
Harsányban és környezetében újra Molnár Renátó kíséretében ismerkedhettek meg a
vadászpalánták a gímszarvas életével, nászával, valamint az erdő hangjaival.
Kamarai szervezetünk fontos küldetésének tartja az ilyen és ehhez hasonló programokban
való részvételt, illetve ezen programok támogatását, ezért a későbbiekben is szívesen
kapcsolódunk az ilyen rendezvényekhez.
***
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, mely tavaly a
miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében került megszervezésre.
Az est vendégeit Dr. Székely László köszöntötte. Megnyitóbeszédében külön
kihangsúlyozta, hogy nagy öröm az, hogy minden eddiginél többen tisztelték meg
jelenlétükkel a rendezvényt. Ez ékesen bizonyítja, hogy a nagyrészt törzsközönség
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nagyon jól szokta magát érezni a megyei vadászbálon. Nem is volt ez másképp, most itt,
az új helyszínen sem! A svédasztalos vacsorán igen vonzó volt a kínálat, ízletes és
mindent kielégítő többfogásos hideg és meleg ételek és külön süteményes asztal várta a
vendégeket.
Ezt követően került sor a műsorra, amikor is Erdei Sándor, alias Rokker Zsolti, számtalan
Tv és rádióműsor humoristája szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű
hangulatot az est további részére is. A fellépés után egy pillanatra sem ürült ki tánctér, a
tombolasorsolásig minden korosztály kivette a részét a táncparketten való mulatozásban
is. Éjfélkor, az izgalmas tombolahúzáskor az értékes tárgynyereményeken túl számos
vadkilövés és egy szálkásszőrű tacskó kutyakölyök is gazdára talált. A nyeremények után
éjféli menüként töltöttkáposzta Nimród módra, majd eztán a Szivárvány zenekarnak
köszönhetően hajnalig tartó tánc és mulatság következett. Egy pohár jó bor mellett
beszélgetni, tánc közben megpihenni, régi-új ismerősökkel megvitatni a hallottakat, vagy
egyszerűen csak élvezni a mulatságot - mindez csábító alternatívája volt a tavalyi megyei
vadászbál pezsgésének is egész este és éjjel.
* A tavalyi évben a rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk
küldöttsége Szlovákiában, Roznava Bistre-i kultúrházban részt vett egy bírálattal
egybekötött trófea szemlén is. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év
során elejtett trófeás vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek
is. A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon
– részletesen ismertették a bemutatott trófeákat.
* Az Északerdő Zrt. október hónapban, a Társaság Senyői Vadászháza környezetében
rendezte meg a 2013. évi szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak,
immár hagyományosnak mondható bemutatóját, a soron következő V. Trófeamustráját.
A résztvevőket Zay Adorján, az erdészeti társaság vezérigazgatója köszöntötte,
ugyanakkor elmondta, hogy az elmúlt években megszokottnál később kezdődött a bőgés,
ráadásul voltak olyan vadászvendégek is, akik trófea nélkül távoztak. A mustrán egy
híján száz gímszarvas trófeát került kiállításra: 74 az Északerdő vadászterületein esett el,
a többi pedig a környékbeli vadásztársaságoktól származik.
Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának vezetője a megyei vadászati eredményeket foglalta össze.
Idén, az eddig bemutatott trófeák átlagsúlya 5,52 kilogramm lett. 107 érmes – ezen belül
nyolc aranyérmes – trófeát regisztráltak.
A rendezvény szakmai elismertségét tükrözi, hogy több vadásztársaság is jelezte,
szeretnének részt venni a kiállításon, a kéréseknek a társaság örömmel tett eleget. Az
őszies időjárás nyújtotta színpompás keretben kiállított trófeák méltón képviselték az
Északerdő Zrt. és a bemutatkozó vadásztársaságok gazdálkodását.
* 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 tavaly 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését továbbra is
támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követék egymást a
rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a
vadászati kultúra értékeinek megőrzésében.
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2014
II. 2014. évi feladatok, célkitűzések
A 2014. évi feladatok, tervek és elképzelések ismertetése előtt mindenképpen meg
kívánjuk jegyezni, hogy előző vezetőségünk eredményes munkáját, az évek alatt
kialakított és már hagyományosnak mondható eseményeket, programokat, munkaterveket
hasonlóan folytatni kívánjuk.
Természetesen mindezekhez hozzá kívánjuk tenni a megújult küldöttgyűlésünk és
vezetőségünk ötleteit, javaslatait és elképzeléseit, hogy továbbra is mindenki számára egy
szolgáltató és elismerést kiváltó kamarai szervezetet tudjunk fenntartani.
Mindehhez kapocs és nagy segítség kamarai titkárunk és alkalmazottaink folyamatos
munkaviszonya, mely áthidalja a korábbi és új szervezet közötti ismeretek és információk
áramlását, valamint a továbbra is sokszínű, aktív jelenlét és tudatos szakmaiság
megvalósulását.
Ez alapján az alábbi célkitűzéseink szerepelnek az idei esztendő tervei között.
S z e r v e z e t i

é l e t

Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is a jogszabályi előírások maradéktalan betartása
mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.
Fontos kitűzés, hogy a szervezeti élet érdemibb kommunikációval párosuljon. Ennek
megfelelően nyomatékkal hívjuk fel az új bizottságaink és szakbizottságunk figyelmét,
hogy kiemelkedő aktivitással, témákkal legyenek kezdeményezőek, és hatékonyan
vállaljanak részt a vezetőség munkájában, elképzeléseiket maradéktalanul valósítják meg.
Ennek első lépéseként örömmel mondhatjuk, hogy a vezetőségen túl az új szervezeti
egységek is kialakították munkarendjüket, elfogadták ügyrendjüket biztosítva az
Alapszabály szerinti és a tagság által is elvárt tevékenységeket.
A vezetőség munkaterve és feladatai között a hivatásos- és sportvadászok helyzetének,
képviseletének, valamint az ifjúság, a fiatalok helyzetbe hozásának és a vadászati kultúra,
a vadászati etika és etikett kiszélesítésének 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 naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen
időpontig 3703 fő személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét.
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* Állami Vadászvizsgát - a korábban említett 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet idei,
január 18-ai hatályba lépése miatt,– már február hónapban két alkalommal is tartottunk.
A vizsgára minden eddiginél nagyobb számú vadászjelölt, 89 fő jelentkezett, ami annak
köszönhető, hogy a rendelet szerint, aki a hatálybalépés előtt, tehát január 17-ig
befizetette a vizsgadíjat, azt a régi szabályzat szerint kell vizsgáztatni. Ezen esetekben
tehát mindössze a 10e Ft-os vizsgadíj befizetésével és kötelező tanfolyam elvégzése
nélkül is vizsgára bocsájtható a jelentkező.
A 89 megjelent vadászjelölt közül, a két februári vizsganapon 54 fő tett sikeres vizsgát.
Azon személyeknek, akiknek ezen alkalommal nem sikerült bizonyítványt szerezni,
kétszer pótvizsgát is szerveztünk, először március 20-án, majd április 9-én.
* Megfelelő számú érdeklődő esetében idén képesített vadhúsvizsgáló képzést is
szeretnénk megszervezni.
* Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést
tartani.
Az első ilyen továbbképzésre - a vadászklub kezdeményezésére, és közös szervezésében március 27-én már sor is került, amely eseményt, mivel minden vadgazdálkodót és
megyei vadászt is invitáltunk, kvázi szakmai konferenciaként szerepeltettük programjaink
között.
Dr. Szemethy László, a gödöllői Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet
egyetemi docense apróvadgazdálkodás helyzete, gondjai és lehetséges megoldások
címmel tartott az érdeklődők számára nagyon hasznos és érdekes tájékoztatót.
Második továbbképzésként és programként a már hagyományos, és kedvelt „Hivatásos
vadászok zöldbetűs vadásznapja és versenye” 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 korábbi években nagyon
jól sikerült eredmények továbbvitelében. Reméljük, hogy a vadászati törvénykezésben
még további, a vadásztársadalom számára pozitív folyamatok fognak történni.
* Mint azt beszámolónk első részében is jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó
személyek tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A törvény célja, hogy megteremtse az egységes szabályozást és követelményrendszert
mindazon személyek vonatkozásában, akik rendészeti feladatokat is ellátnak. Ebbe a
kategóriába a törvény alapján beletartoznak a hivatásos vadászok is, így május 31-ig a
szakszemélyzet tagjainak egy tanfolyamot és vizsgát is el kellett végezniük.
Természetesen ennek kampányfeladata már lezajlott, de amennyiben bárkinek ilyen
irányú segítségre van szüksége, továbbra is készséggel állunk rendelkezésére.
* Örömmel tájékoztatjuk továbbá a küldötteket, hogy a klasszikus sertéspestis
vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések után idén sem vezetnek be korlátozásokat. A
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vaddisznók KSP fertőzésre irányuló monitoring vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám
megyénk teljes területén továbbra is minimális szinten marad.
Emellett azonban meg kell említeni azt is, hogy egyes szomszédos országokban az
afrikai sertéspestis (ASP) ütötte fel a fejét, mely lehet, hogy különféle intézkedések
megtételére kényszeríti hazánkat is.
* Mint arról szintén szóltunk már, jogszabálymódosítás hatására újra megkezdik
munkájukat az Országos és Területi (megyei) Vadgazdálkodási Tanácsok.
A testületek feladatai, hogy a vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat,
terveket, azok megvalósulási lehetőségeit vizsgálják, stratégiai jellegű döntéseket
készítsenek elő és vitassanak meg. Emellett a tanácsadó testületek kiemelten fontos
szerepet játszanak a megyei vadgazdálkodási szakpolitikai célok megfogalmazásában, a
vadgazdálkodás, vadászati igazgatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezetek
vadászati ágazatot érintő egységes megyénkénti álláspontjának megformálásában.
Megyénkben a tanács megalakulására február 27-én került sor. Az ülésen, első napirendi
pontként megválasztásra került a tanács elnöke és titkára. Ezt követően a vadászati
hatóság részéről bemutatásra került a nagyvadfajok állományának szabályozásával
kapcsolatos új stratégia, mely után érdemi vita alakult ki a résztvevők között.
Mind a Vadászkamara, mind a Vadászszövetség, mint érdekképviseletek kifejtették
álláspontjukat a tervezett vadállomány hasznosítás emelésével kapcsolatosan. Bízunk
benne, hogy az elhangzott érvek elegendőek voltak ahhoz, hogy a hatóság a szakma
szabályait és a vadászatra jogosultak lehetőségeit is szem előtt tartva fogja az éves
vadgazdálkodási terveket jóváhagyni, illetve esetenként módosítani.
A megyei Vadgazdálkodási Tanács, Vidékfejlesztési Miniszter által felkért tagjai:
elnök:
- Berta Béla igazgató, vadászati és halászati osztályvezető
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
titkár:
- Varró Zoltán vadászati főfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
tagok:
- Pecze István vadászati főfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
- Czuczor Tamás erdőfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
- Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Kriston Nándor elnök
Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
- Tóth Á. Dénes kamarai titkár
Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
- Dr. Székely László elnök
Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége
- Stoll László ügyintéző – főtanácsos
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Szentléleki Tibor vadászati és idegenforgalmi osztályvezető
Északerdő Zrt.
- Kanyok Zsolt Imre vadászati ágazatvezető
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
- Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
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* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel,
hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások értékelésére, aktualizálására.
Fontosnak tartjuk, hogy a köztestületi funkciók mellett a vadgazdálkodásban és a
vadászatban is képviseljük a kamarai tagok érdekeit.
T á j é k o z t a t ó

t e v é k e n y s é g

A 2014-es évben Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május,
szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára
elérhetővé tenni.
Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen meg kell említeni, a mindenki
számára nyilvános, nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet a
www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a Vadászkamara és
Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással
kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is megtalálhatóak.
Ezen felül idén jelentős erőfeszítéseket teszünk a korábbi években a sajtó és média
megjelenésben elért sikerek újraélesztésére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a
hibája, amit már korábban is említettünk, hogy a kereskedelmi médiák részéről,
mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a vadászat,
vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az
aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást
tudjunk adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.
Ennek eredményeképpen örömmel számolhatunk be arról, hogy az Észak-magyarország
című napilap oldalain már több híradás jelent meg, elsőként a kamarai választásokról,
Kriston Nándor elnökünk bemutatkozásáról, a megyei vadgazdálkodás helyzetéről,
valamint az általunk kezdeményezett megyei kamarák összejöveteléről.
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.
** Szervezetünk kezdeményezésére – mint ahogyan már az imént is említettük - január
21-én először találkoztak a megyénkben működő kamarák vezetői. Az ismerkedésen
túl nagyon hasznos beszélgetés alakult ki a szakmai kamarák működéséről,
tevékenységéről. Bízunk benne, hogy ez a kapcsolatfelvétel további információk
áramlását és eredményes együttműködést fog eredményezni a későbbiekben is.
** A farsangi és a báli időszak közepén, február 15-én tartottuk hagyományos megyei
vadászbálunkat a Vadászszövetséggel együttesen. Helyszínül ebben az esztendőben
Miskolcon a volt Központi Leánykollégium különterme szolgált, melynek előtermét a
vendégek nagy meglepetésére egy közel száz trófeából és preparátumokból álló vadászati
kiállítás is színesítette.
A népes vendégsereget a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlése után kamaránk elnöke,
Kriston Nándor, majd dr. Székely László, a vadászszövetség elnöke köszöntötte.
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Ezt követően került sor a rendkívül tartalmas és változatos svédasztalos vacsorára, majd
az est folyamán a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek zenés-táncos-humoros
műsorára. Az éjféli tombolasorsoláson a sok értékes tárgyjutalom mellett jónéhány
vadászati lehetőség, vacsoraajánlatok valamint hajdúnánási és telkibányai wellness
hétvége is gazdára talált. A fenséges étkek és italok, az évek óta visszajáró
törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt
talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó nagyszerű hangulathoz
és mulatsághoz
** Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2014-es év során
is. A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a
szimpatizánsok, érdeklődők bevonása révén.
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén Putnok
városában, teljesen új helyszínen valósítjuk meg.
A vadásznap új színteréül május 3-án a sportcsarnok és annak udvara, környezete
szolgálna, olyan formában, hogy már a vadásznap előtt két nappal a Gömör-Expo
részeként a látogatók a tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy
erdei-mezei életképet is megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás,
könyvbemutató-vásár is színesítené a programokat. A vadásznapon az ünnepélyes
megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán túl számos műsor, fellépő,
bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és természetesen
jónéhány főzőcsapat teszi majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók
számára.
* A megyei vadásznapon túl az idén is jónéhány egyéb vadásznapi program, vadételfőző
verseny várja az érdeklődőket.
- május 3.

Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
(megyei vadásznappal egy időben)

- június 7.
- június 21.
- augusztus 30.
- szeptember vége

Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny
Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi vad- és
halételfőző verseny, térségi vadásznap
Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny
Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk 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!
** 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 a későbbiekben akár egy külön tagozat létrehozása is felmerülhet, akik
segítségével még több, hasonló lőkészség fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő
foglalkozásokat is meg lehetne szervezni. Meggyőződésünk, hogy az egyes balesetek, a
számos, de „napvilágot” szerencsénkre nem látott sörétezés, az „akaratlanul” elsült
fegyverek mind arra vezethetőek vissza, hogy a kezdő/gyakorlatlan vadászok nem

27
szereznek minimális ismeretet sem a fegyver-használat következményeiről, sem a
vadászati szituációkban rejlő veszélyekről.
** A terveink között szerepel továbbá hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb
korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is. Ennek magvalósítása
érdekében ifjúsági táborokat, iskolai képzéseket vagy akár a hivatásos vadászok napja
melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a gyermekek helyes szemléletének, és akár a vadászat kedvező
társadalmi megítélésének kialakítását is.
* Az elsoroltakon túl céljaink, terveink között szerepel még az év során egy megyei
vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása is, melynek témáját az idő és
aktualitás függvényében választanánk meg.
* A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is támogatni kívánjuk. 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.
* Végezetül, de természetesen nem utolsó sorban meg kell említenünk azt az
elképzelésünket is, amelyet az elkövetkezendő két évben szeretnénk megvalósítani.
2001-ben megyénkben egy millenniumi Vadászati Almanach került kiadásra. Az azóta
eltelt idő és események sokasága miatt véleményünk szerint időszerűvé vált egy hasonló
kiadvány, egy megyei kalendárium újbóli megszerkesztése, elkészítése.
Terveink szerint, az idén elkezdődne a tematika kialakítása és az anyagok, statisztikai
adatok, fényképek begyűjtése, összeállítása, amelynek köszönhetően a jövő évben
megjelenhetne egy minden igényt kielégítő szakmai összeállítás megyénk vadászati
kultúrájáról, vadászatáról-vadgazdálkodásáról.
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III. 2013. évi pénzügyi beszámoló
- pénzügyi beszámoló 2013. terv-tény
- szöveges ismertetés
- 2013. évi mérleg és
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

IV. 2014. évi költségvetési terv
-2014. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2013. évi pénzügyi beszámolója

Összesítő (eFt)

Terv 2013

Tény 2013

Nyitó pénzkészlet

8805

8805

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

18675
14940
3250
850
2999
40714

19040
14327
2723
814
2772
39676

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

25375
66089

25605
65281

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

21345
16848
15
700
550
350
39808

19599
16659
4
684
0
191
37137

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

25075
64883

25417
62554

Záró pénzkészlet

10011

11532
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Részletes (eFt-ban)
Terv 2013
8805

Tény 2013

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

19040
2555
48
0
120
14327
814
105
120
0
1499
23
0
1
1024
39676

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

350
18675
4850
1500
0
25375

191
19040
5053
1321
0
25605

Bevételek mindösszesen összesen

66089

65281

1600
350
450
60
0
100
100
700
150
2100
1495
3500
70
3200
160
40
850
700
130
300
50
300

1211
390
480
48
0
98
102
677
123
2373
1495
3500
81
3257
302
0
518
678
72
271
0
291

Nyitó pénzkészlet

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

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

8805

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

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

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás

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

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

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Étkezési utalványok/SZÉP kártya kezelési költsége
Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés
Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia
Ifjusági programok (tábor, kirándulás)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok tovképz, lőverseny,szakkönyv, osztályülések
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Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, kiállítások, vadételfőző
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez)

1205
1000
500
150
100
60
50
150
500
500
100
150
0
30
50
30
15
300
50
21345

1205
998
250
163
0
43
0
134
447
0
0
43
20
30
32
45
15
197
10
19599

8102
675
2100
200
1630
3425
432
25
25
184
50
16848

8114
675
2215
354
1305
3363
432
18
0
162
21
16659

Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités
Egyéb ráfordítások összesen

15
15

4
4

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.

700

684

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

300
250
550

0
0
0

350
39808

191
37137

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba
Vadászfelelősségbizt. Kf-i biztosítás (biztosító, központ)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen

18675
4850
1500
50
25075

19040
5051
1321
5
25417

Kiadások mindösszesen

64883

62554

Záró pénzkészlet

10011

11532

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

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

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

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen
b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2013. évi pénzügyi beszámolójához
A Borsod megyei Vadászkamara a 2013-as évtől kezdődően áttért a kettős könyvviteli
rendszerre.
Mindettől függetlenül a könyvvezetési mód váltása nem okoz változást e pénzügyi
beszámoló formájában, hiszen ebben a ténylegesen beérkezett bevételeket és a tényleges
kifizetéseket mutatjuk be úgy, hogy a nyitó pénzkészlettől a pénzáramok részletezésén
keresztül eljutunk a záró pénzkészletig.
Ennek megfelelően a 2013. évi pénzügyi beszámoló számszaki részét az alábbiak szerint
készítettük el:
Megyei bevételek címszó alatt hozzuk azon, a kamara saját jogon beszedett bevételeit,
amelyek a szervezet úgynevezett tiszta, ittmaradó bevételei. A teljesség igénye nélkül
ezek a következők: a vadászjegyek kiváltásából származó bevétel 50 %-a, a kamarai
tagdíj, a vadászfelelősség biztosítás után a biztosítótól kapott költségtérítés, a vizsgadíj,
az eljárási díj, stb. Átfutó, kiegyenlítő – továbbutalandó - bevételek között találhatók
meg azon bevételeink, melyek csak egy rövid ideig vannak szervezetünknél, hiszen a
vadászjegyek 50 %-át tárgyhót követő 5-ig át kell utalni a Vadgazdálkodási Bevételek
elnevezésű számlára. A vadászfelelősség biztosítást szintén fenti időpontig kell befizetni
a Groupama Garancia Biztosítónak. A vadkísérőjegyek értékesítéséből származó teljes
bevételt tárgynegyedévet követő 5-ig kell eljuttatni a B-A-Z. megyei Kormányhivatalnak.
Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő – továbbutalt - kiadások között jelenítettük meg, míg
a szervezet működésével kapcsolatos kiadásokat a Megyei kiadások címszó alatt.

Bevételek
2013. évben realizált összes bevétel (99 %) valamint megyei szintű bevételek (97 %) is
némileg a tervezett szint alatt maradtak, mely összességében 808 eFt-os elmaradást
jelentett. Megyei bevételek 1.038 eFt-tal maradtak az előirányzott szint alatt.
A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 73 fővel meghaladta (365 eFt), ennek
ellenére a tagdíjbevétel – figyelembe véve a 70 éven felüliek tagdíjmentességét is – nem
érte el a tervezett szintet. Az új vadászvizsgáztatási rendszer (megemelt vizsgadíj) a
2013-as évben nem került bevezetésre, a vadászkutya vizsgáztatásra nem volt a
tervezettnek megfelelő jelentkező, így e két tételnél a bevételek a tervezett szint alatt
valósultak meg. Az országos vadásznapon való részvétel, egynapos szakmai
programjának költségeit a szervezet fedezte, a résztvevőktől hozzájárulást nem kért, ezért
ennek bevétele – a tervezett 500 eFt-tal szemben - nem jelentkezik a bevételek között.
Kisebb bevételkiesés mutatkozik az eljárási díjnál, a továbbszámlázásnál és a
vadászfelelősség biztosításból származó bevételeknél. A ténylegesen realizált
kamatbevétel 224 eFt-tal, a Vadászszövetség hozzájárulása 70 eFt-tal több bevételhez
juttatta a szervezetet. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Szövetség hozzájárulása a valós
elszámolást mutatja, hiszen a közös rendezvények költségei az elnökségi-vezetőségi
határozatoknak megfelelően 50-50 %-ban kerültek fedezésre. Mindezek – a teljesség
igénye nélkül - járultak hozzá bevételeink 2013. évi tényadatához.
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A bevételek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be.

Kiadások
2013. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük:

34
A megyei szintű kiadások a bevételek 3 %-os elmaradása ellenére 93 %-os szinten
valósultak meg, míg a kiadások összességében 4 %-os csökkenést mutatnak a
tervezetthez képest.
Anyagjellegű ráfordításnál mutatkozik egy 8 %-os, 1.746 eFt-os költségmegtakarítás,
mely több tényező együttes hatására következett be. A tervezettel szemben nem történt
kiadás a következő előirányzatoknál: Szép kártyák kezelése (40 eFt), kynológiai
programok (50 eFt), sajtó, rádió, kommunikáció (100 eFt), nemzetközi kapcsolatok (50
eFt), hozzájárulásokból fedezett tanulmányút (500 eFt), kürtös mozgalom (100 eFt). Az
előirányzattal szemben – a teljesség igénye nélkül - kevesebb ráfordítás történt a
következő tételeknél: vadászvizsgáztatás (lőszer, lőtér, terembérlet) 389 eFt,
alkalmazottak saját gépjármű használata 332 eFt, térségi vadásznapok 250 eFt,
vadászvizsgáztatás számla alapján 103 eFt, szakmai fórumok 58 eFt, tapasztalatcsere 53
eFt, sportlövészet 57 eFt, honlap fenntartás (40 eFt).
Előzőekkel szemben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg pl. a nyomtatvány,
irodaszer beszerzésnél (40 eFt), az egyéb segédanyagok, szolgáltatásoknál (30 eFt), a
Vadász Hírmondó és postázásánál (273 eFt), a bankköltségnél (142 eFt), a központi
tagdíjnál (57 eFt). A tervben nem szerepelt, de a szervezet a központ felhívására 20 eFttal támogatta a hortobágyi Madárkórházat.
A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakultak, a tényleges
ráfordítás 189 eFt-tal (1 %-os megtakarítás) maradt a tervezett szint alatt. Részleteiben
történtek ugyan mindkét irányba elmozdulások a tervezett összegtől, de e kiadásaink a
küldöttgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően valósultak meg (pl. tiszteletdíj,
kitüntetések).
A tiszteletdíjnál bekövetkezett 115 eFt-os többletkifizetés ellenére az egyéb bérjellegű
kifizetéseknél történt 325 eFt-os megtakarítás némileg a szociális hozzájárulási adó
befizetésénél is éreztette költségcsökkentő hatását (62 eFt). Meg kell azonban említeni,
hogy a december havi kifizetéseket terhelő adókat, járulékokat a szervezet még a
tárgyévben átutalta az adóhatóság részére, így ebből adódó kötelezettség nem terheli a
2014-es évet.
Egyéb ráfordítások soron a tervezett 15 eFt-tal szemben 4 eFt kiadás keletkezett.
Tárgyi eszközök beszerzésére 700 eFt-ot tervezett előző küldöttgyűlésünk, mely 684 eFtban valósult meg. Az év során 144 eFt értékben kerültek megvásárlásra kisértékű
immateriális javak (Windows 7 operációs rendszer, vírusvédelem, Office
programcsomag), 70 eFt értékben egy számítógép, 2 db mobiltelefon (123 eFt), 3 db
monitor (116 eFt), íróasztal (93 eFt), akkus fúró-csavarozó, tartozékszettel (67 eFt),
szőnyeg (35 eFt) és 36 eFt értékben egyéb kisértékű tárgyi eszközök.
A szervezet a működéshez (300 eFt), valamint az új vadászvizsga várható kiadásaira (250
eFt) tartalékolt összegeket nem használta fel.
Meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 350 eFt-tal szemben 191 eFt-ban
valósult meg.
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A 2013. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.

Úgy ítéljük meg, hogy a tavalyi évben a kamarai szervezet 2013. évi
gazdálkodása eredményesen teljesült. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és
vezetőség által meghatározott feladatokat, az elvárt bevételeket 99 %-ban
teljesítette a szervezet, a bevételek fedezték a kiadásokat és növekedett a
szervezet eszközeinek állománya is. Mindezek mellett egy tartalmas és
eseménydús évet tudhat maga mögött a Borsod megyei területi szervezet
úgy, hogy a záró pénzkészletét a nyitóhoz képest 2.727 eFt-tal növelni is
tudta.
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Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete
egyszerűsített éves beszámolója

2013.

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet
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Egyszerűsített éves beszámoló
mérlege
2013

Sorszám
a

A tétel megnevezése
b

Előző év

Változás

Tárgyév

c

d

e

243

0

52

Eszközök
1.

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

9 245

0

11 967

12.

D. Saját tőke (13.-18. sorok)

9 212

0

11 932

13.

I. INDULÓ TŐKE

14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

15.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

18.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL TEVÉKENYSÉGBŐL

19.

E. Céltartalékok

20.

F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)

21.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19.+22. sor)

25.

243
9 002

52
0

11 719

197

187

8 805

11 532
196

1 235
7 977

7 977

1 235

2 720

33

0

33

9 245

35

35

0

11 967

38

Egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatása
2013. év
eFt

Megnevezés

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

Előző év * Változás

Tárgy év

24 640

49 603

25

135

= egyéb támogatások

25

135

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

876

1 220

5.

Rendkívüli bevételek

ebből:
- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati

- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati
= egyéb
6.

Tagdíjak

10 566

14 327

A

Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)

36 107

65 285

7.

Anyagjellegű ráfordítások

15 953

22 235

8.

Személyi jellegű ráfordítások

18 398

18 644

9.

Értékcsökkenési leírás

521

874

10. Egyéb ráfordítások

0

20 812

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

12. Rendkívüli ráfordítások

0

0

34 872

62 565

B

Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)
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C

Adózás előtti eredmény [A -B]

D

1 235

2 720

Adófizetési kötelezettség

0

0

E

Jóváhagyott osztalék

0

0

F

Tárgyévi eredmény [C-D-E]

1 235

2 720

* adatok az egyszeres könyvvitel eredménykimutatásából

Az előző és a tárgyév oszlopának összehasonlítása során látható, hogy az egyszeres
könyvvitel 2012. évi eredménylevezetéséből áthozott néhány adat lényegesen kevesebb,
mint a kettős könyvvitel alapján összeállított 2013. évi eredménykimutatás azonos
sorában szereplő adat, ami nem értékbeli, hanem technikai eltérés.
Ennek oka a következő:
Mint azt már a pénzügyi beszámolónk szöveges részénél ismertettük, a vadászjegyek 50
%-a, a vadászfelelősségbiztosítás és a vadkisérőjegyek bevételei szervezetünknél csak
rövid ideig vannak, azokat tovább kell utalnunk.
Az egyszeres könyvvitelben ezért ezeket nem ár-, díj bevételként/ráfordításként, hanem
átfutó bevételként/kiadásként szerepeltettük.
A kettős könyvvitelben azonban ezeket a tételeket – a könyvvizsgáló javaslatára és a
kamarai központtal is egyeztetve – árbevételként, egyéb ráfordításként számoltuk el már
a tárgyévben.
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Országos Magyar Vadászkamara
BAZ. megyei Területi Szervezete
Adószám: 18427273-1-05
Székhely: 3526 Miskolc, Tas u. 18.

Kiegészítő melléklet
A 2013.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Miskolc, 2014. március 20.
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I. Általános rész
1. A köztestület főbb adatai
Neve: Országos Magyar Vadászkamara BAZ. megyei Területi Szervezete
Címe: 3526 Miskolc, Tas u. 18.
KSH száma: 18427273 9412 541 05
Adószáma: 18427273-1-05
Bírósági végzés száma: Pk.61262/1997.
Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:
Kriston Nándor
elnök
3641 Nagybarca, Kossuth u. 19.

2. A köztestület tevékenységi köre: szakmai érdekképviselet
3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:
- Beszámoló formája:
- Könyvvezetés módja:
- Eredmény kimutatás formája:
- Mérlegkészítés napja:

Egyszerűsített éves beszámoló
Kettős könyvvitel
A 224/2000. Korm. rendelet 5. sz. melléklet szerinti
A tárgyévet követő március 20.

Köztestületünk számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. Évi C.
törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása
a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása
A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző főbb adatok a következők: (ezer
Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Mérleg szerinti eredmény

11.967
11.932
2.720
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4.1. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)
Hiv. Megnevezés
A,
B,
C,

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen:

Hiv. Megnevezés
D,
E,
F,
G,

Saját tőke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen:

Nyitó

Részarány %

Záró

Részarány

243
9 002
0
9 245

2,6
97,4
0
100

52
11 719
196
11 967

0,43
97,93
1,64
100

Nyitó

Részarány %

Záró

Részarány

9 212
0
33
0
9 245

99,64
0
0,36
0
100

11 932
0
35
0
11 967

99,71
0
0,29
0
100

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: ( ezer
Ft)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény

0
1.235
7.977
2.720

A köztestület a beszámolási időszak alatt 1 220 eFt kamatbevételt realizált.
4.2. A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók
segítségével
Bázis évre

Tárgy évre

2012.12.31

2013.12.31

2,63

0,43

97,37

99,57

99,64

99,71

Befektetett eszközök aránya =
Befektetett eszközök x 100
Összes eszköz

Forgóeszközök aránya =
Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100
Összes eszköz

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =
Saját tőke
Mérleg főösszege
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Mérleg szerinti eredmény aránya a saját
tőkéhez viszonyítva =
Mérleg szerinti eredmény x 100

13,41

22,8

0,36

0,29

37,91

229,46

272,79

334,83

3,42

4,17

13,36

22,73

Saját tőke

Kötelezettségek aránya =
Kötelezettségek x 100
Mérleg főösszeg

Befektetett eszközök fedezete =
Saját tőke x 100
Befektetett eszközök

Likviditási mutató =
Forgóeszközök x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =
Adózás előtti eredmény x 100
Összes árbevétel + összes bevétel

Eszköz arányos jövedelmezőség =
Adózás előtti eredmény x100
Eszközök összesen

5. Érdekeltségi viszonyok
A köztestület tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik.

II. Specifikus rész
1. Általános előírások, kiegészítések:
a.) Alkalmazott értékelési eljárások:
1.
2.
3.
4.

a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
a köztestület bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi;
a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;

b.) A számviteli eljárásban bekövetkezett változások
A köztestületnek az év során volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kell emelni,
vagy jelölni:

44
-

össze nem hasonlítható adat: az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb
ráfordítások sorokon
Mindkét sor jelentős változásának (növekedésének) oka a kettős könyvvitelre
történő áttérés miatti számviteli elszámolásból adódik, melynek eredményre
gyakorolt hatása nincs.

2. Tételes előírások, kiegészítések:
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal
nem rendelkezik a köztestület.
Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
A köztestület árbevétele a vadászjegyek kiadásából, a vadász felelősségbiztosítási díjból,
a vizsgadíjakból és az eljárási díjból származik.

III. Tájékoztató rész
1. A beszámolási időszakban 3 fő munkavállalót foglalkoztattunk.
2. Az elnök és a vezetőség tiszteletdíjban részesült.
3. Társasági adóalapot módosító tételek: a Kamarának társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

IV. Mérlegen kívüli tételek
1. Függő kötelezettségek nem terhelik a köztestületet.
2. Jövőbeni kötelezettségek sem terhelik a köztestületet.
3. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából
lényeges pénzügyi kötelezettség nem merült fel.
Miskolc, 2014. március 20.

----------------------Kriston Nándor
elnök
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2014. évi költségvetési terve

Összesítő
eFt
Terv 2014
Nyitó pénzkészlet

11532

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

19050
14336
2530
850
3557
40323

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

25725
66048

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

21669
17479
15
500
600
250
40513

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

25500
66013

Záró pénzkészlet

11567
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2014. évi költségvetési terve
(részletes) eFt

Terv 2014
Nyitó pénzkészlet

11532

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

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

19050
2330
50
150
14336
850
120
100
380
1427
20
500
10
1000
40323

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

250
19050
5075
1350
0
25725

Bevételek mindösszesen

66048

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

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

Nyomtatvány, irodaszer, névjegykártyák
Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev, tf könyv
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány,naptár)

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás

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

Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor)
Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés)
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj)

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Étkezési utalványok/SZÉP kártya kezelési költsége
Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés

1000
400
500
60
100
150
700
150
2500
1602
3500
100
3250
350
0
600
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Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia
Ifjusági programok (tábor, kirándulás)
Almanach
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok tovképz, lőverseny,szakkönyv, osztályülések
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, kiállítások
Országos Vadásznap
Egyéb rendezvények (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez)

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

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

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

700
200
300
200
50
300
1201
1000
500
150
180
100
60
0
150
500
500
100
200
0
30
50
40
15
131
50
21669
8102
675
2700
200
1600
3500
432
25
25
170
50
17479

Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités
Egyéb ráfordítások összesen

15
15

Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz.

500

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

300
300
600

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

250
40513
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b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási Alapba
Vadászfelelősségbizt. Kf-i biztosítás (biztosító, központ)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások
Bérből lev. és befiz. adók, járulékok kbözete
b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen

19050
5075
1350
25
25500

Kiadások mindösszesen

66013

Záró pénzkészlet

11567

Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének
2014. évi költségvetési tervéhez
Tervezett 2014. évi bevételeinket összességében 767 eFt-tal a 2013. évi tényadat felett
irányoztuk elő.
A 767 eFt-os várható növekedés egyrészt a szervezetünknek juttatott támogatásokból
(szórólapok osztása, országos vadásznap költségeihez való központi hozzájárulás),
másrészt az év során tervezett szakmai tanulmányúton résztvevők hozzájárulásából
adódik, hiszen 2013-ban e jogcímeken bevétel nem keletkezett.
A tagdíj (14.336 eFt) mellett a legmeghatározóbb bevétel a vadászjegyek kiváltásából
(19.050 eFt) származik, melynél nagymértékű eltérés nem várható. A régi rendszer
szerinti vadászvizsgát a jogszabály szerint az idén már többször tartottunk.
Természetesen az év hátralévő részében már az új rendszer szerint fogjuk szervezni a
jelentkezők vizsgáztatását. (2.330 eFt). Emellett számításba vettük a vadászkutya
vizsgáztatásból származó – bár csekély – bevételt (50 eFt). Az év februárjában ismét
megrendeztük a vadászbált, mely 1.427 eFt-tal járult hozzá ezévi bevételeinkhez. Az év
folyamán terveink szerepel, mint ahogyan az imént már említettük, egy szakmai
tanulmányút. A résztvevők hozzájárulását 500 eFt-os összegben vettük figyelembe.
Kamatbevételünket (1.000 eFt) némileg a 2013. évi szint alatt irányoztuk elő, hiszen
közismert, hogy a banki betéti kamatok csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére
szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások fedezetének
figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben tartjuk. Bízunk benne, hogy
sikerül a tervezett összeget realizálnunk a mai, elenyésző mértékű betéti kamatok mértéke
mellett.
2014. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérelt bennünket, hogy
közfeladatainkat az elkövetkező időkben 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 – 2.500
eFt-os összeggel vettünk számításba. Az éven is tervezzük szakmai fórumok (200 eFt),
hivatásos vadász továbbképzés, hivatásos vadászok napja (300 eFt), megyei Vadásznap
(1000 eFt) megrendezését. 180 eFt-tal vettük számításba az egyéb rendezvények
(küldöttgyűlés, vezetőségi ülések) költségeit. Költségvetésünkben ezévben is különítünk
el pénzeszközt az ifjúságra (300 eFt), a vadászkutyás programokra (50 eFt), a kürtös
mozgalomra (100 eFt) és finanszírozni kívánjuk a sportlövészetet is (200 eFt). Ezen felül
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a jövő év során kiadni tervezett Almanach előkészítési költségeit az idén 200 eFt-tal
vesszük számításba.
A 2014. március 29-én megrendezett nagyszabású országos vadásznapon való
részvételünk költségét 150 eFt-ban irányoztuk elő, melynek egy részét a központ
megtéríti. Továbbra is támogatni kívánjuk a Vadászklub (150 eFt) működését, valamint a
térségi vadásznapokat (500 eFt). Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány
támogatását 30 eFt-ban tervezzük megvalósítani. A szállítási költséget 150 eFt, az
alkalmazottak saját gépjárműhasználatának várható költségeit 600 eFt, a tisztségviselők
és egyéb személyek utazási költségeit 700 eFt-ban irányoztuk elő. Honlapunk
fenntartását 50 eFt, kommunikációs költségeinket 100 eFt-ban tervezzük. Az
infrastruktúra bérleti díját – mely tartalmazza a fűtés, víz, világítás, vezetékes telefon,
internet, gondnok, takarítás valamint a székház és a kiszolgáló helyiségek (garázs, pince)
teljes igénybevételét - 3.500 eFt-os értékben vettük számításba. Az új vadászvizsgáztatási
rendszer miatt a vizsgáztatók személyében is változás következik majd be, ezért a
vadászvizsgáztatás díja számla alapján megnevezésű sor előirányzatát csökkentettük,
mert az új vizsgáztató díját várhatóan egyéb bérjellegű kifizetések sorban kell majd
szerepeltetnünk.
Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél
bérfejlesztéssel nem számoltunk, tervezésre került azonban részükre egy havi bérnek
megfelelő jutalom. A tiszteletdíj összegének tervezésénél az OMVK Központ
tisztségviselői részére kifizetésre kerülő tiszteletdíj 50 %-ával kalkuláltunk. A
tiszteletdíjat az előző évi tényhez képest megemelt összegben szerepeltetjük, hiszen
szervezetünknél tiszteletbeli elnök került megválasztásra, aki részére havi 50 eFt-os
tiszteletdíjat szeretnénk kifizetni.
Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes
adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta,
személyenként 12 eFt-os étkezésre felhasználható béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)
biztosítását tervezzük. Ennek várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a
költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként
jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.500 eFt-ban vettük számításba. A tárgyévben
vezetőségünk döntése értelmében Kamarai Aranyérem kitüntetés nem kerül átadásra,
Hubertus Keresztek (200 eFt) adományozását azonban számításba vettük.
A 2014-es évben 500 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. Az új vadászvizsgáztatási rendszernek való megfelelés
miatti (esetleges eszközbeszerzések, bérleti díj, stb.) kiadásokra 300 eFt-os tartalék
előirányzattal számoltunk.
Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony gazdálkodásunk
eredményeként a 2014-es évet 11.567 eFt-os pénzkészlettel tudjuk majd zárni.
Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink valóra
váltása esetén – folytatva előző vezetőségünk és küldöttgyűlésünk hatékony és
eredményes gazdálkodását - záró pénzkészletünket azonos szinten tudjuk tartani,
mely továbbra is egy biztonságos szintet jelent gazdálkodásunk, folyamatos
működésünk tekintetében.

