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2019
I. A megye vadászati élete és vadászati közélete


S z e r v e z e t i

é l e t

A Vadászkamara köztestület, törvény által előírt struktúrával és szabályzattal rendelkezik.
Emellett az Agrárminisztérium törvényességi felügyelete alatt áll, állami feladatait
átengedett állami bevételekből, átruházott hatáskörben látja el.
Ennek megfelelően a kamarai szervezet egyik fő funkciója a közfeladatok
hiánytalanságának biztosítása.
Másik fő funkciójaként a kamara szakmai érdekképviselet is, mely demokratikus szabályok
szerint megválasztott testületekkel és szervezettel rendelkezik, feladata a hivatásos és sport
vadászok érdekképviselete, érdekérvényesítése.
A vezetőség és a szervezet hivatásos apparátusa ennek figyelembevételével, a jogszabályok
által előírtaknak megfelelően, biztosítja e két fő elvárás egyensúlyát.
Szervezetünk testületei az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett
tartották meg. Ezeken az üléseken döntéseiket a megyei vadásztársadalom érdekeinek szem
előtt tartásával hozták meg.
Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is
felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, sőt gazdálkodásunkat
kiegyensúlyozottnak minősítette.
Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2019-es év során 6
alkalommal (március, április, május, augusztus, november, december) ülésezett. Ezeken az
üléseken a teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkoztunk:
- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- kamarai ingatlan vásárlás, fejlesztési, pályázati lehetőségek
- feladatok értékelése, programok, elképzelések
- beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat
- titkári beszámolók
- hivatásos vadászok helyzetének értékelése
- megyei és térségi vadásznapok
- országos vadásznapon való részvétel
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- megyei küldöttgyűlés előkészítése
- Vadászszövetséggel való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok
- megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése
- külső-belső kommunikáció lehetőségei
- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
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- vadászklub tevékenysége
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- szakmai tanulmányút előkészítése
- vadászkürtös mozgalom életben tartása, támogatása
- sportlövészet, versenyek szervezése
- kynológia, vadászkutyázás
Szervezetünkben a Vadvédelmi-vadgazdálkodási, a Felügyelő és az Etikai Bizottság, mint,
alapszabály és törvény által meghatározott három állandó bizottság működik.
Ezen felül javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként vezetőségünk korábban
létrehozta a Vadászati hagyományokat ápoló, kulturális szakbizottságot, mely
szakbizottság tagjait olyan formában kérte fel, hogy minden egyes szakterület – ifjúság,
vadászklubos élet, sportlövészet, íjászat, solymászat, kynológia, vadászkürt, vadászati
kultúra - képviselve legyen. Ezen szakbizottság is, a tavalyi évben is folyamatosan és
tevékenyen működött.
Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy üléseiken a meghirdetett napirendi
pontoknak megfelelően tevékenykedtek.
Az ülések során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi témákkal
foglalkoztak:
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadászatban/vadgazdálkodásban
- területi szervezet gazdálkodásának, működésének vizsgálata
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- Vadászkutya Alkalmassági Vizsgák megszervezése, lebonyolítása
- vadászkutya bemutatók szervezése vadásznapi rendezvényen
- sportlövészet, lövészversenyek szervezése
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- ifjúsági oktatás, képzések, táborok szervezése
- vadászklub tevékenysége
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése
- szalonka monitoring program
* A 2019. április 25-én megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános
ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a
Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő Bizottság
éves beszámolója, a területi szervezet költségvetése, a mérleg és eredménykimutatás,
valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.
Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra:
„A Kamarában továbbra is a vadászokat, mint ügyfeleinket udvariasan, gyorsan és
szakszerűen akarjuk kiszolgálni. A legnagyobb ügyfélforgalom természetesen a vadászjegy
megújítások idején adódik. Országos döntés van arról, hogy legkésőbb 2021-ben
bevezetjük a kártyás vadászjegyet, amire a pénzügyi fedezetet biztosította az országos
Kamara elnöksége, és megbízott egy teamet, hogy dolgozza ki a feltételeket. Ez a kártya
számos feladat elvégzésére is alkalmas lesz.”
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„Működik megyénkben a tájegységi vadgazdálkodás. A kezdeti, sok helyen megfogalmazott
kétkedések feloszlottak, és gyakorlatilag mindenki elismeri a tájegységi fővadászok
hatáskörét és munkáját. Időnként vannak kezdeményezések, hogy más szervezethez
kerüljenek, de a szerepüket senki nem vonja kétségbe. Reméljük, ez a jövőben sem változik,
sőt erősödik ez a szervezet.”
„Az OMVK döntéshozó szervei két csatornán keresztül igyekeznek támogatni a magyar
vadászokat. Az egyik, az Országos Vadgazdálkodási Alap, amelyből pályázatok útján kb.
18 mFt támogatás érkezett tavaly a megyénkhez. Ez a szám jóval alatta van az országos
átlagnak, aminek okaként részben magát a kiírást, másrészt a megye vadászatra
jogosultjainak érdeklődésében mutatkozó hiányt említhetjük.
Második csatorna a feladatarányos finanszírozás. Az országos Vadászkamara elnöksége
bizonyos kiemelt kamarai célokra, mint feladatokra a megyék kamaráit, illetve azon
keresztül a megyék vadgazdáit finanszírozza, és ezen a csatornán lehet országos szinten
évi, nagyjából 100 mFt-hoz hozzájutni.”
„Az országos Vadászkamara a döntéseit az új központjából, a hatvani Vadászati
múzeumból irányítja, illetve hozza meg. A hatvani Vadászmúzeum az Országos Magyar
Vadászkamara kezelésébe került parlamenti határozattal. Egy lényegesen markánsabb
csapat alakult ki, sokkal nagyobb létszámmal, mint a pesti, Medve utcai központban
voltak.”
„A vezetőségünk abban gondolkodott, hogy több munkát és több forrást kíván fordítani a
vadászati kultúra, a vadászati hagyományok ápolására és a civil társadalom korrektebb
tájékoztatására és megnyerésére. Azt gondoljuk szerénytelenség nélkül, hogy egyrészt
betartottuk az elképzeléseinket az elmúlt időszakban, másrészt a jelentősebb bevétel
növekedés ezt lehetővé is teszi, vagy tette. A 20 eFt-os vadászjegyből a leosztás során
sokkal több marad a megyébe, mint a régi szisztémában volt, és ezt a forrásnövekedést
többek között erre a célra is tudjuk használni.”
„Ezen okból is, de racionális megfontolásokból is, továbbra is együtt akarunk működni az
Észak-magyarországi Vadászszövetséggel. Az együttműködés nagyon fontos mind a
Kamara, mind a vadgazdálkodók érdekeit képviselő Szövetség számára. Egy
célrendszerünk van, a vadászatért, a vadászati közélet tisztaságáért, a kulturált vadászatért
tevékenykedünk mindkét szervezetben, így a szeretett hobbinkért vagy szórakozásunkért
szükséges is együttműködni.”
„Mostanában nagyon sok minden változik a vadászat körül. Mi mindig arra törekszünk,
hogy ha változik valami, az mindig olyan legyen, ami kifejezi, hogy a kulturált,
hagyománytisztelő és a biztonságos vadászatnak nincs alternatívája Borsod-AbaújZemplén megyében.
Ezeken a területeken nagyon erősnek és nagyon következetesnek kell lennünk. A vadászati
kultúra erősítésén keresztül lehet a leghatékonyabban elérni, hogy a civilek, a nem
vadászok is megértsék a vadászok kikerülhetetlen szerepét a természetvédelem a vadfajok
fenntartása folyamatában. A vadászok társadalmi elismertsége nagyon hektikus. Az
emberek sokszor aszerint ítélik meg a vadászokat, ahogy azt az egyéni érdekük kívánja.
Negatív a megítélésük a vadkár, a vadütközés, a vadak lakott területeken való megjelenése
kapcsán azoknak, akik elszenvedik a kárt. De rosszul értelmezett „állatbarátság” okán is
sokan néznek ránk haragos szemmel, mert lelőjük a vadat. Nem gondolják végig, mi lenne,
ha nem vadásznánk. Azt sem gondolják végig, hogy milyen hatással van a vadon élő
állatokra, amikor 1000 ha számra veszik el az erdőt, kivágásokkal, kerítésekkel a vad
évszázados élőhelyeit, vagy akár, hogy az ember sorra építkezik az évszázados vad
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élőhelyek közepében. Ezen cselekedeteknek közel sincs olyan negatív társadalmi
megítélése, mint a vadászokénak, pedig valójában a hatás elrettentő.”
„Nagyon fontos dolognak tartjuk továbbra is a fiatalokkal való foglalkozást, a
kapcsolattartást. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyértelműen értéknek tartjuk
az idős vadászokat is közöttünk.”
„Mind a mai napig nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy minden szakmai szervezet, és
érdeklődő számára feledhetetlen Országos Magyar Vadásznapot szerveztünk Putnokon.
Óriási feladat és óriási munka volt. Élmény volt a résztvevőknek – 12 ezer vendég jelent
meg – de élmény volt a rendezőknek is, mert ötleteikkel, munkájukkal meg tudták mutatni
magukat és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok vendégszeretetét. Soha még ennyi
forrást vadásznapra nem tudtunk összeszedni, prezentálni, és soha ennyi embert nem
tudtunk megmozgatni. Köszönet jár mindenkinek, aki bármit is tett ezért a sikerért.”
„Sok más mellett, meghatározó, hogy ASP-nek nem a rémképe van már csak a megyénkben,
hanem ez a szomorú valóság, és még félő, hogy nem járunk a folyamat végén. Nagyon sok
a bizonytalan tényező ebben, mégis helyén kell kezelnünk ezt a kérdést. Túl az egészségügyi
problémákon, drasztikusan szűkülnek a vadászati lehetőségek, óriási feladatok
jelentkeznek a vadgazdálkodásban, de nem egy vadászatra jogosult gazdasági helyzetében
is súlyos következményekkel járhat a vaddisznó vadászatok elmaradása.
Az ASP-re tudatosan nem lehet felkészülni. Itt nem mi döntjük el az események sorát,
legfeljebb az események után cselekedhetünk. Minden esetre minden lehetséges módszerrel
igyekezzük megelőzni a pestis elterjedését, illetve, ha már megjelent, próbáljuk annak
hatását a legminimálisabbra csökkenteni, együttműködve a hatóságokkal.”


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, vadászati engedélyek
kiadását és érvényesítését, és a vadász baleset- és felelősségbiztosítás megkötését. Szervezi
továbbá az állami vadászvizsgát, a vadászkutya alkalmassági vizsgát, valamint igény
szerint a vadhúsvizsgáló képzéseket. Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és
sportvadászok érdekeit.
- A vadászjegyek érvényesítése a 2019-as év során is zökkenőmentesen zajlott. A
tagnyilvántartás az előírásoknak teljeskörűen megfelelt, naprakész volt.
Az elmúlt évben 4.458 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően – a
szervezetünk rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé.
Ismeretes, hogy a közelmúltban kötelezővé vált a vadászkamarai tagság a sportvadászok
számára. Ez azonban mondhatni, hogy megyénkben formaság, hiszen mind a hivatásos
vadászok, mind a sportvadászok - évenként változó, kb. 4300 - 4400 fő - teljes létszáma,
tehát 100%-a, több, mint 10 év óta kivétel nélkül tagja a szervezetünknek!
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.
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A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást
kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi tevékenységét.
Az is közismert, hogy már harmadik éve a vadászati engedélyeket is szervezetünk adja
ki. Az elmúlt évben 580 darab (30 napos) havi, 5 darab (60 napos) két havi és 19 darab
éves külföldi engedély került átadásra.
Az engedélykiváltás menete mára sokaknak már ismerős, azonban emlékeztetőül, illetve
azok számára, akik még nem igényeltek ilyet, az alábbiakban ismertetnénk:
- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély iránti
kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.
- A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a
megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, vagy
meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a vadászatra
jogosulttal megkötött szerződést is.
- Az engedély 30 napos időszakokra váltható ki, de természetesen továbbra is lehetőség
van az éves engedély kiváltására is.
- A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által
aláírva és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki!
- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000
Ft
- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000
Ft; 6- 12 hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati
engedély a kiadás pillanatától érvényes.
- Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben
Fontos emellett, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a
vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie
az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett természeti terület
esetében a természetvédelmi hatósághoz is!
- 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 2019-ben 14 alkalommal szerveztünk, melynek során 106 fő tett
eredményes vizsgát.
A vizsgabizottság objektív és következetes, 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.
- A sport- és hivatásos vadászok szakmai képzése is kiemelt feladatunk.
* A tájegységi fővadászokkal közös szervezésben, - csapdázási ismeretek témakörében
-kétnapos hivatásos vadász továbbképzést tartottunk. Első nap 2019. április 9-én
Sárospatakon, második napon április 10-én pedig Tiszakesziben gyűltek össze a téma iránt
érdeklődő vadőrök. Annak ellenére, hogy a képzésen való részvétel önkéntes volt, mégis a
két napon összesen közel 90 fő vett részt. A rendkívül színes gyakorlati bemutatókat is
tartalmazó képzésen hattyúnyak, testszorító, visszatartó kábeles, Larsen és létrás csapdák
bemutatása történt.
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* A hivatásos szakszemélyzet részére a következő program június 12-én volt Szerencsen.
Az egész napos program első felében, délelőtt a Rákóczi vár színháztermében vad- és
főként ragadozóhívásról, fegyverismereti kérdésekről és vadászkutya kiképzésről
hallhattak előadásokat a jelenlévők.
A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott a program, ahol hivatásos
vadászok megyei versenyére került sor. A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati
feladatok, felismerések és trófeabírálat valamint golyós és sörétes lövészet során kellett
számot adni a hozzáértésről, felkészültségről és természetesen a lőtudományról.
Helyezettek: I. Takács Sándor; II. Gál István; III. ifj. Kertész László
* November 21-én, a miskolci Egyetem Menza épületében szakmai konferenciával
egybekötött sportvadász osztályülést zajlott. Minderre azért került sor, mivel a tisztújító
küldöttválasztás óta eltelt két év, így a vadászkamarai törvény és az alapszabály értelmében
a sportvadászoknak osztályülés formájában kell beszámolniuk az eltelt időszak
eseményeiről. Ezt a beszámolót az előírásoknak megfelelően, Nagy András sportvadász
alelnök és az osztály tagjai tették meg.
A beszámolót követően a konferencián, Bartucz Péter, a Nyírerdő ZRt. Gúthi
Erdészetének nyugalmazott igazgatója szólt a hosszútávú vadgazdálkodás lehetőségeiről,
majd Ifj. Bóta István, a Nimród vadászújság természetfotósa, „Fényképezőgép a
vadgazdálkodásban” című előadásával kötötte le a résztvevők figyelmét.
* Ugyan nem megyénkben került megrendezésre „A vadászati jog gyakorlásával és a
vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések” című konferencia, azonban örömmel
mondhatjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központjában a tavalyi év
júniusában zajló eseményen az előadók közül megyénket többen is képviselték.
Dr. Barta Judit (Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának oktatója), Dr. Molnár
Tamás, (Ózdi Rendőrkapitányság vizsgálati-osztályvezetője, kamarai szervezetünk
felügyelőbizottsági tagja), Dr. Szabó Balázs (Felügyelőbizottságunk elnöke, a Miskolci
Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának oktatója) és ifj. Bóta István (Földes Ferenc
Gimnázium tanulója, kiváló megyei ifjú Nimród) szóltak a résztvevőkhöz.
- Vadászkutya alkalmassági vizsgát 2 alkalommal rendezett a szervezetünk, ahol 34
kutya tett sikeres VAV vizsgát.
- Vadhúsvizsgáló képzés az elmúlt évben érdeklődés, illetve jelentkezés hiánya miatt nem
volt.


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 tevékenységünk esetében mindenekelőtt el kell
mondani, hogy a vadászati érdekérvényesítésnek leginkább országosan van meg a
lehetősége arra, hogy a jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson. Ehhez
kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt évben is azon volt, hogy javaslataival tevékenyen
képviselje a vadásztársadalom érdekeit.
* Legsúlyosabb probléma az Afrikai Sertéspestis kérdése, mely egész évben folyamatos
egyeztetést igényelt, illetve aktualitása miatt mind a mai napig folyamatos munkát jelent.
Jelen beszámolónk keretein belül az országos főállatorvosi határozatokban foglalt
intézkedésekről, illetve az állategészségügyi hatóság által elrendelt utasításokról,
tennivalókról nem kívánunk írni, mivel azok sajnálatos módon folyamatosan változtak és
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változnak, így a jelen határozatok tartalma aktualitását vesztheti, vagy akár
félreinformálhatja az olvasót. Másodsorban pedig a hatóságok az érintett vadgazdálkodó
egységeket folyamatosan értesítették és teszik azt napjainkban is. Mindamellett Vadász
Hírmondó újságunkban is rendszeresen jelennek meg aktuális információk.
ASP elleni védekezési feladatok valamennyi vadgazdálkodó és vadász számára nagy
volumenű feladatot jelentenek, melyek végrehajtása hozzáértést, szervezettséget és az
állategészségügyi és hatósági szervekkel széleskörű koordinációt igényelnek részünkről
is. Szükséges a vadászatra jogosultak megfelelő információkkal való ellátása, az
elvégzendő feladatokra való felkészítése, és a sport és hivatásos vadászok
vadhúsvizsgálatra és mintavételezésre való képzése, stb… melyeknek szervezésében
folyamatosan közreműködtünk és közreműködünk!
A főállatorvosi határozatok tartalma szerint a fertőzött területeken vadászati tevékenységet
csak olyan vadász végezhet, aki a járványvédelmi képzésen, vagy a megyei
állategészségügyi hatóság által ezzel egyenértékűnek elismert képzésen megjelent és ott
eredményes vizsgát tett. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés
eredményes elvégzését nem tudja igazolni, csak az ilyen képzést eredményesen teljesített
helyi vadász kíséretében vadászhat a fertőzött területen.
Fentiekre tekintettel a tavalyi évben – szervezeteink koordinálásával - több esetben került
megszervezésre ASP járványügyi vadászképzés is.
Emellett örömmel mondhatjuk el, hogy megyei kezdeményezésünknek köszönhetően a
Nébih távoktatáson alapuló online képzést is bevezetett, mely a tavalyi év elejétől érhető
el, akár napjainkban is. Az online képzésen részt venni, illetve vizsgázni csak a tananyag
elolvasását követően lehet. Sikeres vizsga után a tanúsítvány rögtön letölthető.
***
* A tavalyi évben módosultak a vadászati törvény egyes pontjai.
A módosítás többek között tartalmaz a tájegységi határok módosítására vonatkozó és a
különleges rendeltetésű területeket is érintő rendelkezéseket, pontosítja a nem
vadászterületen elejtett vad tulajdonjogát, előírja, hogy a vadkárbecslés időpontjáról és
helyéről értesíteni kell a vadászatra jogosultat, eltörli a kötelező lővizsgát a vadászíjászok,
agarászok és solymászok számára, illetve lehetővé teszi az elöltöltő fegyverrel folytatott
társas vadászatot.
* Változott továbbá az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló
412/2017. (XII.15.) Korm. rendelet is.
A változások érintik a zárttári vadtartást, a nemzeti értékké nyilvánított trófeák
elhelyezését, bemutatását, a vadászatra jogosultak nyilvántartásból való törlésének
feltételeit, az üzemtervek benyújtását és a vadászvizsgához kapcsolódó egyes előírásokat.
* A közelmúltban több megyei vadásztársaság felhívást kapott a törvényszékről arra
vonatkozóan, hogy az alapszabályukban, - mivel az hiányzik - jelöljék meg a
vadásztársaságuk célját.
Mivel ez a probléma, azon társaságoknál, amelyeket még nem vizsgáltak, jelenleg is
fennállhat, segítségképpen közzétesszük az elvégzendő teendőket.
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Az előírásnak a vadásztársaságok a következőképpen tudnak eleget tenni:
A www.birosag.hu oldalról ki kell választani a civil szervezetek ablakot. A megnyíló
oldalon a nyomtatványok, sablonok fülön belül az elektronikus űrlapok ablakra kell
kattintani
(https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civileljaras-nyomtatvanyok). Itt lefelé görgetve a Változásbejegyzése iránti kérelem
szövegrész alatt (kb. az oldal ¾ részénél) található a Pk_101V jelzéssel ellátott sort, melyet
megnyitva a következő lehetőségek közül kell választani:
- kézi kitöltés és postai úton történő beadás esetén: Itt a PDF formátumú letöltésre
(NYOMTATVÁNY.PDF) kell kattintani, majd a nyomtatványokból ki kell választani
az A., B., K., és D.1. lapokat. Ezt nyomtatás, majd kézi kitöltés után postázni kell a
bírósági felhívásban található címre.
- gépi kitöltés, elektronikus továbbítás esetén: Ennek a verziónak a feltétele az
ügyfélkapus hozzáférés és ANYK program megléte. Amennyiben mindezekkel
rendelkezik, kattintson a NYOMTATVÁNY.JAR letöltésére. Természetesen itt is a A.,
B., K., és D.1. lapokat kell kitölteni.
A D.1. nyomtatványra az alapszabályból azt a bekezdést kell szó szerint bemásolni, amely
a vadásztársaság céljáról rendelkezik. (Ez általában az általános rendelkezéseket
megelőzően található.)
* Szintén vadgazdálkodókat érintő kérdés, az internetes bankkártyás fizetés lehetősége,
mely 2019. június 5-étől vált elérhetővé (az ún. virtuális POS, továbbiakban: VPOS).
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján [465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. §
(4) bekezdése] a VPOS szolgáltatás használata a nem természetes személy adózók
(gazdálkodók) számára kizárólag az alább felsorolt adónemeket érintően biztosított:











219 Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj
221 Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések
239 Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetés
302 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
521 Illetékek
902 Importtermék általános forgalmi adó
910 Uniós vámbevételek
914 Regisztrációs adó
956 Import jövedéki és energia adó
957 Közigazgatási bírság

Az új fizetési lehetőség alkalmazását az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer
(EFER) teszi lehetővé, és eBEV szolgáltatásként működik. A rendszer használatához
ügyfélkapus regisztráció és megfelelő jogosultság szükséges. Az új fizetési megoldás
ötvözi a személyes bankkártyás (POS terminál útján történő) és az internetes házibankos
(EFER-en keresztüli átutalással teljesített) fizetés előnyeit, hiszen az interneten keresztül
indítható fizetési mód (nem igényel személyes megjelenést), a fent felsorolt adónemeken
mutatkozó fizetési kötelezettségek egy összegben (egyetlen tranzakcióba összevonva)
indíthatók el, és a kapcsolódó tranzakciós költségek nem az adózót terhelik.
Az új VPOS szolgáltatás bevezetése az alábbi 2 eljáráshoz kapcsolódóan történt meg:
 az eBEV portálon keresztül az EFER/Megbízási csomagok menüpont alatt
történő VPOS fizetési mód (ún. „üres VPOS rögzítő”), amelynél a megfelelő
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jogosultsággal rendelkező természetes személyek a képviselt gazdálkodóra
vonatkozóan összeállíthatják a fent felsorolt adónemekben fennálló fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére irányuló VPOS megbízási csomagokat és
elindíthatják a hozzájuk kapcsolódó bankkártyás fizetési tranzakciót.
az eBEV portálon keresztül a SZOLGÁLTATÁSOK/Adószámla és
pótlékadatok/Adószámlamenüpont alatt történő adószámla lekérdezéshez
kapcsolódó VPOS fizetés lehetősége (ún. „CEF lekérdezéshez kapcsolódó VPOS
fizetés”), amelynél a megfelelő jogosultsággal rendelkező természetes személyek
a képviselt gazdálkodóra vonatkozóan a fent felsorolt adónemekben fennálló
adószámla hátralékaik kiegyenlítésére a Fizetési adatok megtekintését követően
elindíthatják a hozzájuk kapcsolódó bankkártyás fizetési tranzakciót.

* Ugyanúgy, mint az ország nagy részén, megyénkben is jelentős problémát okoz a vadkár
kérdése. Sajnos a vadkárprotokoll mind a mai napig nem készült el, a vadkárbecslők
egységes szakmai képzése sem történt meg, így a gyakorlatban még a régi „módszerek”
működnek.
Az elmúlt év során több esetben is összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, amelyek
ismerete sok esetben akár több százezer forint megtakarítást is eredményezhet.
Ezen tudnivalókkal – aktualitásukra tekintettel - itt a beszámolóban is foglalkozunk.
78. § (1) A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles:
a) a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos
kapcsolattartót megadni;
b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával
összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen;
c) a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föld
használóját haladéktalanul értesíteni;
d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra,
dámszarvasra, őzre, muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni;
e) fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral
veszélyeztetett területre megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását
szolgáló vadgazdálkodási berendezést elhelyezni;
f) ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld
használójával egyeztetve ideiglenes villanypásztort telepíteni a kár veszélyének fennállása
idejére, melynek üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen
gondoskodik;
g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár
megelőzése másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával
egyeztetve más, a vadkár ellen célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási
módszerek alkalmazásában közreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni;
h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni;
i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni;
j) a nagyvadállomány túlszaporodása esetén - a fokozott vadkárveszélyre tekintettel - a
vadászati hatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését
kezdeményezni.
(2) A vadászatra jogosult a mezőgazdálkodáson, illetve az erdőgazdálkodáson kívül
okozott károk megelőzése érdekében - vadveszély esetén - az út létesítőjénél, illetve
fenntartójánál, továbbá a vasút létesítőjénél, fenntartójánál, valamint üzemeltetőjénél
megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetve közúti, vasúti jelzések elhelyezését
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kezdeményezheti. Az út, illetve a vasút létesítője, fenntartója, valamint üzemeltetője - ha a
vadászatra jogosult a létesítés vagy az elhelyezés, továbbá a fenntartás, valamint az
üzemeltetés költségeit vállalja - köteles a kezdeményezésnek helyt adni.
79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése
érdekében köteles:
a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és
a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul
értesíteni és tájékoztatni;
c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található,
mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább
5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely
magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító
vadászatát;
d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle
elvárható mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni;
e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen
fokozottan közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen,
vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és
fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi;
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló
vadriasztó eszközt használni.
(2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati
hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.
(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó
közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére
alkalmas módon az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, a
vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.
(4) Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, úgy az adott
növénykultúrában keletkezett vadkárra vonatkozó - a miniszter által rendeletben
megállapított - bejelentési határidőn belül az észlelést követően, legfeljebb 15 nap elteltével
- az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakban - köteles azt a
vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni.
Vadkárrendezés során törekedni kell a megegyezésre, lehetőség szerint kerülni kell a peres
eljárásokat, mert az senkinek sem jó. Meggyőződésünk, hogy ha mindkét fél jóhiszeműen,
a felsorolt jogszabályi előírásokat betartva jár el, a korábbinál sokkalta kevesebb lehet a
konfliktushelyzet. Reméljük, hogy az elkövetkező években már a rövidesen megjelenő
vadkárprotokoll és a vadkárbecslők éves továbbképzése is segíti, illetve könnyebbé teszi a
vadkárrendezés kérdéskörét.
* A vadkár kérdésköréhez tartozik az is, hogy a Vadászati törvény korábbi módosításának
értelmében vadkáralapot kellett létrehozniuk a vadászatra jogosultaknak. (Vtv. 81/B. §).
- A vadkáralap összegének az előző vadászati évben kifizetett vadkár összegével kell
megegyeznie.
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- A vadkáralapot elkülönített számlán kell létrehozni, és kizárólag vadkártérítésre lehet
felhasználni, ha azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel állapították meg.
- Ezt a számlát november 1-jéig meg kellett nyitni és fel kellett tölteni.
- Az összeg elkülönítéséről szóló banki igazolást november 15-éig el kellett küldeni a
vadászati hatóságnak.
Fontos, hogy a vadkárt abban az esetben is meg kell téríteni, ha a vadkáralapban
elkülönített összeg azt nem fedezi! Ez esetben a vadászatra jogosultnak egyéb forrásokból
kell előteremtenie a különbözetet.
Rendkívül fontos, hogy a fenti előírásoktól való eltérés súlyos szankciókat von maga után.
A hatóság törli a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból, ha
- nem igazolja leírtak szerint, határidőre a vadkáralap létrehozását,
- nem fizeti ki a leírtak szerint megállapított vadkárt.
Fentiekhez kapcsolódóan kérdésként merült fel, hogy azon jogosultak, akiknél az elmúlt
vadászati évben nem merült fel vadkártérítési kötelezettség, kötelesek-e vadkáralapot
létrehozni illetve számlát nyitni? Erre vonatkozóan - az állásfoglalás kérését követően - a
jogalkotó az alábbi tájékoztatást adta:
„A Vtv. vonatkozó rendelkezése nincs figyelemmel a ténylegesen bekövetkezett vagy
kifizetett vadkár tényére, hanem kötelezően előírja az ilyen célú bankszámla nyitását. Ezzel
– a jogalkotói szándék szerint – törvényi szinten is megteremtődik a lehetőség a
magánszemélyekhez hasonlóan a vadászatra jogosultak egyfajta öngondoskodására. A
szabályozás alapvető célja az, hogy mind a vadászatra jogosultak, mind a mezőgazdasági
termelést folytató földhasználók számára egy pénzügyileg stabilabb, kiszámíthatóbb
környezet teremtődjön meg a vadkárok rendezése során.
Ha az előző vadászati évben nem történt vadkárkifizetés, a számlát abban az esetben is
meg kell nyitni, a hatóság felé a vadászatra jogosult benyújt egy nullás igazolást, eleget
téve a Vtv. 81/B. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak.”
* A Vadgazdálkodási Alap az elmúlt évben is sikeresen működött. Az országos kamarai
küldöttgyűlésen elfogadottak szerint az országos Elnökség által minden évben
meghatározott célokra a jogosultak a saját megyéjükben, az OMVK Területi Szervezetéhez
adják be a pályázataikat, és az elbírálás is helyben történik, majd a megyei vezetőség
jóváhagyásával kerül a központba. Az Országos Vadgazdálkodási Bizottság ellenőrzi a
formai követelmények meglétét, illetve ha a beérkezett pályázatokban igényelt összegek
meghaladják a rendelkezésre álló keretet, rangsorolja azokat.
A pályázati rendszer szigorú kontrollmechanizmust, jelentős külső-, terepi munkát is
tartalmaz, amelyet a gyakorlatban a megyei apparátusok működtetnek, és csak a
pályázatban vállalt feladatok nem teljesülése esetén kerülne az ügy a Felügyelő
Bizottsághoz, majd az Országos Elnökséghez. A céltól eltérő forrásfelhasználást az alap
működését rögzítő szabályzatban foglaltak szerint kell szankcionálni.
* Rendészeti képzés tekintetében 2019-ben is vártak feladatok egyes hivatásos
vadászokra. A képzésen azoknak kellett részt venniük, akik 2014-ben szerezték meg ezen
jogosítványukat, mely 5 évre szólt, így meg kellett azt újítani, hosszabbítani.
A kiegészítő képzés összesen 16 órás volt, melyből 6 óra e-learning tananyag, mely
vizsgával zárult. A sikeres vizsgát követően érkeztek a jelentkező 10 órás kontaktórára (ez

14
a gyakorlati képzés). A gyakorlati képzés napját követő napon került sor a vizsgára. A
vizsga elméleti és gyakorlati feladat megoldásából állt.
* Az elmondottakon túl beszámolhatunk arról is, hogy jó kapcsolatot ápolunk a
rendőrhatósággal, a megyei és városi rendőrkapitányságokkal. A két szervezet közötti
információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a
rendőrhatóság részéről jó néhány 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. Több
esetben a rendőrhatóság éjszakai ellenőrzésein mi is részt vettünk.
* A rendőri szervekkel történő együttműködés mellett az Országos Magyar Vadászati
Védegylet, az Országos Magyar Vadászkamara, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Parancsnoksága együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédség
társadalmi támogatottságáért, a katonai pálya ismertetéséért, népszerűsítéséért, illetőleg a
területvédelmi tartalékos katonai szolgálat lehetőségeinek bővítéséért.
* A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi,
rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.
* Kamarai szervezetünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az
Országos Magyar Vadászkamaránál, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a
megyei vadásztársadalom érdekeit.
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.
Vadász Hírmondó újságunk, a Vadászszövetséggel közös lapunk több év óta színes
kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal
4300-4400-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december hónapokban.
Ami a közösségi médiában való jelenlétet illeti, a Magyarországon legnépszerűbb
közösségi oldalon, a Facebook-on is folyamatosan futnak az aktuális információk. A
Facebook jelentősége abban rejlik, hogy egy-egy közérdekű információ közzététele után
a követők automatikusan látják azt. Amennyiben megosztják az arra érdemesnek ítélt
anyagokat, azok már az ő ismerőseiknek is megjelennek. Ma már elmondhatjuk, hogy
vadászattal összefüggő információk közvetítéséhez az egyik legfontosabb csatorna a
világháló.
Tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy több 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-kétheti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes
információkat.
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Mindemellett a közelmúltban az OMVK központi honlapja is megújult, a megyei
híradásokkal azon is találkozhatunk.
A felsoroltakon túl az országos vadász szaklapokban, az interneten, a megyei
sajtóanyagokban az elmúlt évben több alkalommal jelent meg híradás a megyei
tevékenységről. Emellett a Szövetség minden hónap utolsó hetében megjelenő Hírlevél
szolgáltatásában is szerepelnek kamarai információk is.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Közfeladataink ellátása mellett – mint önként vállalt feladatok - az elmúlt évben is
igyekeztünk egy igen sokszínű vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle
rendezvények megvalósítása kapcsán a megye összes vadásza részére szakmai programot,
különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a nem
vadászó környezet számára bemutatni vadászati kultúránkat, hagyományainkat.
* Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben vadásznapokat tartunk, amikor
is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem vadászó
társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról.
***
Talán a tavalyi év legmelegebb napjával örvendeztette meg az időjárás az erdész-vadász
ünnepet Bükkzsércen, ahol IX. alkalommal került megrendezésre a STIHL Országos
Fakitermelő Bajnokság regionális fordulója, a B.-A.-Z. megyei Vadásznappal együttesen.
A hagyományok szerint elsőként ökumenikus istentiszteleten vettek részt a jelenlévők. Ezt
követően dr. Székely László az Észak-magyarországi Vadászszövetség elnöke, Vasas
Csaba Bükkzsérc község polgármestere és az Andreas Stihl képviseletében Gémesi József
köszöntötte a vendégeket, majd Tállai András a Parlamenti Államtitkárság
miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára nyitotta meg a vadásznapot.
A köszöntők után kitüntetések átadása, majd az ifjú vadászok avatása következett. Reggel
kilenctől este tízig szünet nélkül folyamatosan zajlottak a programok. Több, mint húsz
főzőcsapat mérte össze a tudását, kiknek sátra előtt trófea bemutatókat is meg lehetett
tekinteni. Mindezeken, illetve a favágóversenyen túl látható volt lovas rönkhúzás,
rönkátvágó verseny és nem maradhatott el a Stihl Timbersports bemutató sem. A
programok között solymász-, illetve vadászkutyás bemutató, valamint szarvasbőgő-,
vadhívó bemutató és természetesen a vadászvásárosok is megtalálhatók voltak.
Az eredményhirdetés után a színpadon az Öcsödi Hagyományőrző és a Zsérci Summás
Népdalkör, majd pedig az Apostol együttes élő koncertjére szórakoztatta a kitartó
közönséget.
A megyei vadásznapunk mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet aktivitást
sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével.
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* XI. Fűzérradványi Vadételfőző és vadásznap
Sajnos az időjósok által beharangozott esős, hűvös és helyenként szeles májusi idő a kora
délelőtti órákban megérkezett és sok látogatót távol tartott a rendezvénytől.
Az ünnepélyes megnyitót a Bükki Vadászkürtösök kezdték, majd Tóth László előadásában
a Vadász Himnuszt hallhatták az érdeklődők, amit Szemenyei Péter atya hubertus áldása
követett.
Az ünnepi köszöntőket Töklincz Piroska a NÖF Nonprofit Kft vezérigazgatója, Kriston
Nándor az OMVK B.-A.-Z. megyei elnöke, Hörcsik Richárd a térség országgyűlési
képviselője, Buday Péter az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóságának
igazgatója és Pandák Pál Füzérradvány polgármestere mondta.
A rendezvény új vadászok avatásával folytatódott. Az előző este a Zempléni Nagyvadász
Vt. területén terítékre került őzbakot a Borsodi Dianák hozták be saroglyán és helyezték
terítékre. A vadászetikáról, terítékkészítésről és új vadász avatásról Bótáné Batta Olga
tartott előadást.
A hivatalos megnyitó a kürtösök szignáljával zárult. A további programok a meghirdetettek
szerint zajlottak. A rossz idő ellenére a rendezvény családias légkörben, jó hangulatban
zajlott.
* XII. Nemzetközi Gömöri Vadásznap
Nehéz egy országos vadásznapi rendezvényt követően ugyanazon a helyszínen maradandót
alkotni! Ez azonban mégis sikerült Putnokon, köszönhetően a térség vadgazdálkodóinak és
az önkormányzat által szervezett három napos Gömör-Expo rendezvénysorozatának.
A rendezvény első napján, május 10-én pénteken délelőtt nyitott a több száz hazai és
külföldön elejtett vadfajok trófeáiból készült kiállítás, amely mellett a térség vadászható
fajainak bemutatásán túl idén először egy egzotikus diorámát is megtekinthettek az
érdeklődők.
Szombaton, a rendezvény főnapja a reggeli Hubertus-ökumenikus istentisztelettel
kezdődött. Ezt követően az ünnepélyes megnyitón Kriston Nándor a Vadászkamara elnöke,
Riz Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke, Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere és
dr. Gallo Jan, a Szlovák vadászkamara rozsnyói térségének elnöke üdvözölte a vadászokat
és a vadásznap résztvevőit, beszédükben kiemelve az ilyen rendezvények fontosságát.
A megnyitó után Tóth Á. Dénes megyei fővadász szólította színpadra a térség legkiválóbb
szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették át
kitüntetéseiket. Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már hagyományosan a
közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal
tarkított avatására került sor.
A délutáni programok között a vadásznapi forgatagon túl, egyéb lehetőségek is kínálkoztak
a kikapcsolódásra. Szeredy Krisztina, Zalatnay Cini, a miskolci Illés emlékzenekar Bródy
Jánossal valamint az Agyagbanda zenekar is szórakoztatta a résztvevőket.
* XVII. Vad- és Halételfőző verseny és térségi vadásznap Sátoraljaújhely-Széphalom.
Több mint nyolcvan főzőcsapat részvétele mellett került megrendezésre 2019. június 22én a Vad- és Halételfőző verseny és térségi vadásznap Sátoraljaújhely társtelepülésén,
Széphalmon.
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Az ünnepélyes megnyitó után a színpadi és kiegészítő programok sora következett. A
kísérő programok mellett idén is megvalósult a „Vadászok utcája”, ahol a vadásztársaságok
standjainál trófea kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklődők.
Mindenki, aki a verseny résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott,
igazán színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes
kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.
* VII. Szendrői Gazdanap - III. Bódva-völgyi Vadásznap
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében szeptember 14-én már 7.
alkalommal került megrendezésre a Szendrői Gazdanap, 3. alkalommal pedig a Bódvavölgyi Vadásznap.
A rendezvény idén is a traktorosok felvonulásával vette kezdetét. Ezt követően az
ökumenikus
szertartással
egybekötött
rendezvényt Riz
Gábor országgyűlési
képviselő nyitotta meg, majd Demeter Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a
résztvevőket. Mindezek után Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Alelnöke osztotta meg üdvözlő gondolatait a résztvevőkkel, és Tomorszki
István Szendrő Város Polgármestere köszöntötte a rendezvény látogatóit.
A remek idő csak fokozta az egyébként is jó hangulatot. A meghirdetett főzőversenyre 31
főzőcsapat nevezett vadétel és egyéb ételféleségekkel. A gazdag kulturális műsorok
minden korosztály számára kellemes élményt jelentettek. A Paraszt Olimpiára benevezett
csapatok vidám perceket szereztek mindannyiunk számára, nevetésből nem volt hiány.
* Őzbak trófeaszemle Tiszakesziben
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Bükkalja-taktaközi vadgazdálkodási
tájegységi őzbak trófeaszemle. A helyszín Tiszakesziben, a méltó környezetet biztosító
Napközi Otthon és annak udvara volt. A szemlén 14 jogosult mutatta be, a tavaszi
bakvadászat során terítékre került, 204 őzbak trófeáját.
A szakmai zsűrit Vadász István (Miskolci Járási Hivatal), Pecze István (Miskolci Járási
Hivatal) és Csirke László (Agrárminisztérium – Vadgazdálkodási Főosztály) alkotta. Az
eredményhirdetést a megjelent közel 200 vendég izgatottan várta, hiszen a kiállított
trófeákra szavazatot leadók között, őzbak elejtési lehetőség lett kisorsolva.
A szemlével párhuzamosan szakmai előadásokat is meghallgathatott az érdeklődő
közönség. Ez alkalommal ifj. Bóta István mutatta be a fényképezőgépek használati
lehetőségét a vadgazdálkodásban, illetve Halmi Péter Pál „Csodálatos vadunk az őz” című
filmje került vetítésre.
* Agancserdő a Hegyközben
Tizenegyedik alkalommal tartott mustrát az ÉSZAKERDŐ Zrt. a bőgési szezonban
terítékre került gímszarvas bika trófeák bemutatására. A Hegyközi Erdészet által szervezett
programon, Senyőn mintegy 130 agancsot láthattak a szakemberek. A szépszámú
résztvevőt elsőként az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Zay Adorján
megköszönte a környékbeli vadásztársaságok aktivitását, ugyanis csaknem harminc olyan
bika volt a mustrán, ami nem az erdőgazdaság működési területén esett. Beszámolt arról,
hogy a hibás kilövések száma hosszú évek óta idén volt a legkevesebb a társaságnál.
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Pecze István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vadászati és halászati
szakügyintézője a szezont értékelve elmondta, hogy 69 vadászterületről 524 trófea bírálatát
végezte el a vadászati hatóság, csaknem hetvennel többet, mint az elmúlt évben. A
legnagyobb gímbika 12,48 kilogrammos volt, 236,65 pontot kapott a bírálaton. Tíz kiló
feletti gím három, kilenc kiló feletti 11 volt a megyében. Az átlagsúly 5,28 kilogramm volt,
ez kevéssel elmarad a tavalyi eredménytől. Kijelentette: egyértelműen látszik, hogy a gím
élőhelyeket hódított meg a megyében, a korábbi, tradícionálisan szarvasos területeken
pedig növekedett a számuk. 11 év alatt 3,5-szeresére növekedett a gímszarvas teríték a
megyében.
Szentléleki Tibor, vadászati osztályvezető emlékeztetett, hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt. 8
vadászterületen, mintegy 87 ezer hektáron folytat vadgazdálkodást. A mostani bőgés
időszakában 103 gímbika esett a társaságnál, a trófeák átlagsúlya 5,36 kilogramm, az érmes
arány pedig 37,9 százalék. Az elmúlt 11 évben ez a második legjobb eredmény. Hét
ezüstérmes bikát hoztak terítékre, a legnagyobbat a Hegyaljai Erdészet területén, ami 8,5
kilogrammos trófeát viselt, és 192 pontot kapott a bírálaton.
* Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés trófeaszemléje
Harmadik alkalommal rendezte meg a Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés, a
tagszervezeteinek vadászterületein elejtett gímbikák agancsainak trófeaszemléjét
Szuhafőn.
A „nagy” vadgazdálkodási egységek fogalma hellyel-közzel már csupán a múlté, a
területek felaprózódtak, de miért ne lehetne akár több tízezer hektárnyi vadászterületet is
egységes vadgazdálkodási elvek alapján kezelni. Ennek jegyében jött létre a Cserehát
Vadgazdálkodásáért Egyesülés. Az egyesülés két induló fonalat markolt meg, amiből az
egyik az okszerű, előremutató, és közös vadgazdálkodási elvek alkalmazása, a másik fonál
a vadászati kultúra ügye.
Selyem szalaggal elkerítve és elzártan várták a kiállított trófeák a megnyitó ceremóniát,
amelyet Hercsik István, az Őrhegy Földtulajdonosi Vadásztársaság elnöke, az Egyesülés
ötletgazdája nyitott meg. A vadászterületek kódszámainak növekvő sorrendjében kerülnek
elhelyezésre egymást követve a közel 50 agancsból álló gímbika trófeák. Az Egyesülés
elhatározta, hogy az állomány javítás egyik alapvető feladata a szelektáló vadászat
valamint a korosbítás. A 20 éves ciklus első három évében (2017/18 – 2019/2020) nem
ejtenek el koronás agancsot viselő gímbikát.
A program második részében, a Kocsis Vendégház éttermében elsőként Bán Beatrix, a
Diana Vadászhölgy Klub kialakulásáról és fejlődéséről tartott beszámolót, ezt követően dr.
Németh Balázs, a magyar fegyvergyártás történetéről tartott prezentációt, majd
harmadikként Hidvégi Béla világvadász nepáli vadászatáról nézhettek meg egy filmet és
hallhattak élménybeszámolót a résztvevők.
***
* A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került
megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász
verseny. A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és
baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt.
A négyfordulós verseny megyénk három helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán
Pálházán (Koplaló), és Hercegkúton kétszer. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett
színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet a
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lőterek vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az
érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lő készség fejlesztésének
lehetősége iránt. A végeredmény a megyei Vadásznapon, Bükkzsércen került kihirdetésre.
* Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos
megyei vadászbál.
Kamarai szervezetünk és Vadászszövetségünk hagyományaihoz híven 2019. február első
hétvégéjén, február 2-án rendezte meg megyei vadászbálját a miskolctapolcai strandfürdő
területén található Panoráma Étteremben.
Idén is elmondhatjuk, hogy igen szép számban gyűltek össze a farsangi szezonban a
vadászok, szimpatizánsok és baráti társaságok, hogy elbúcsúztassák az elmúlt vadászati
évet és eltöltsenek együtt egy kellemes estét.
A több, mint 200 fős vendégsereg, - akik a megye különböző területeiről érkeztek - a
megnyitót követően a Bükki Kürtösök műsorát hallgathatták meg.
A svédasztalos, ízletes és mindent kielégítő többfogásos vacsorát követően a hajnalig tartó
mulatságot mindössze az éjféli tombolasorsolás szakította meg, ahol az értékes
tárgynyereményeken túl számos vadkilövés is gazdára talált.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak azt a segítséget, amellyel az est színvonalához
hozzájárultak.
***
* 20 év egy vadászatra jogosult életében talán elegendő ahhoz, hogy az eddigi
vadgazdálkodását még magasabb színvonalúra, minőségűre emelje. Emellett könnyen
kiszámolhatjuk, hogy az akár napjainkban született Ifjú Nimródoknak is esélyük van már
ebben a ciklusban vadászpuskával járni az erdeinket.
Mindezek tekintetében a mi feladatunk a helyes úton terelgetni őket, hiszen hamarosan ők
lesznek azok, akik a vadgazdálkodásban tevékenykedni fognak. Életük egyik fontos
állomása lesz a 2021-ben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás, ahol is már sokan
szeretnének közülük tevőlegesen részt venni.
Megyei szervezeteink közös elhatározása, hogy különféle események, táborok
szervezésével és támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő
gyermekek számára programokkal kedveskedjünk:
* VI. Baskói vadásztábor
A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói Tábor a Dél-Zempléni Vadásztársasággal közös
szervezésben, 2019. júliusának közepén megtartotta hatodik vadásztáborát Baskón, a DélZemplén szívében megbúvó, alig 100 lelket számláló, csendes zsákfaluban.
Az idei évben rekord számú jelentkező gyűlt össze, közel 50 fő gyermek és körülbelül
ugyanennyi előadó, felügyelő és vadász működött közre, hogy megvalósuljon ez a remek
hét. Vasárnaptól vasárnapig tartó táborban, a gyerekeknek vadászattal és természettel
kapcsolatos előadásokat és foglalkozásokat tartottak az előadók. Az előadások mellett a
gyerekek nem unatkoztak, vadlesen ültek, horgásztak, gyalogtúráztak Boldogkőváraljára,
kisvonatoztak, középkori étteremben ebédeltek, ZIL túráztak, airsoftoztak.
* Országos jótékonysági vadászat
Az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. által a tavalyi év végén, december 27én – megyénkben a Fony és Környéke vadásztársaság területén - megrendezett országos
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jótékonysági vadászat összesen 37 millió Ft adományt eredményezett, melyből 19 kórház
gyermekosztálya részesült.
A Magyar Vadásztársadalom soha nem látott méretű összefogása jó példa arra, mi történik
akkor, amikor a beszéd helyett, a cselekvésre kerül a hangsúly. Hit, alázat és önzetlenség ezek voltak a sikeres rendezvénysorozat hívó szavai. A közjó szolgálata és a társadalmi
felelősségvállalás nem pusztán ismert fogalmak a magyar vadászok előtt, hanem gyakorolt
elemek is. Ezek eredményeképpen a kedvezményezett 19 kórház gyermekosztálya vehette
át a számára oly fontos és hiányzó orvosi eszközöket, amelyek sokak érdekeit szolgálják.

I n g a t l a n

b e r u h á z á s

Amióta felvetődött, hogy 2021-ben Magyarországon Vadászati Világkiállítás kerül
megszervezésre, az 50 évvel ezelőtti, 1971-es kiállítás kapcsán, az országos Vadászkamara
elnöksége részéről az volt az állásfoglalás, hogy olyan eseménysorozat kerüljön
megvalósításra, ahol gyakorlatilag minden megye maradandót alkotva be tud mutatkozni a
megyei vadásztársadalom mellett az országnak, valamint külföldi partnereinek, és nem
utolsó sorban a nem vadászó társadalomnak.
Ennek megfelelően megyei vadászkamarai szervezetünk már a kezdetekkor azzal az
ötlettel állt elő, hogy hozzunk létre egy olyan épületet, közösségi házat, ami egyébként a
vadászati szervezeteink székházaként is tudna működni, emellett eleget tud tenni mindazon
feltételeknek, elvárásoknak, amik a világkiállítással kapcsolatosak.
Mindezek megvalósítására, az ezzel kapcsolatos elképzelés ismertetésére, illetőleg
megvitatására 2019. november 21-én egy rendkívüli küldöttgyűlést hívtunk össze.
Ezen a küldöttgyűlésen az alábbi tájékoztatás hangzott el:
„Egy vadászati komplexum megvalósítására az első elképzelés az volt, hogy a Tas utcában
lévő, a megyei Szövetség tulajdonában álló épületen végezzünk el egy bővítést és tegyük
alkalmassá egy ilyen közösségi ház létrehozására. Mivel az az ingatlan nem kamarai
tulajdonban van, ezért azt a lehetőséget akkor el kellett vetnünk.
Ettől függetlenül továbbra is abban gondolkodtunk, hogy a XXI. században egy a
mostanitól korszerűbb és a vadászok ellátására, kiszolgálására sokkal alkalmasabb
épületet hozzunk létre, és a vadász tagjainkat, vagy a vadászatra jogosultakat jobb
feltételek mellett tudjuk fogadni és kiszolgálni. Ennek megvalósítására a kamarai kiemelt
programok támogatási rendszer is további segítséget nyújthat, hiszen több tíz milliós forrás
is rendelkezésre állhat megyénként.
Ahhoz, hogy ezeket a pályázati lehetőségeket, valamint a megtakarításainkat is ki tudjuk
használni, több opció is adódik. Az egyik opció a Tas utcai bővítés lett volna, de ezt a már
említett okok miatt el kell vetnünk. A másik opció az lehet, hogy keressünk, vásárolunk egy
olyan ingatlant, aminek az átalakításával, felújításával, korszerűsítésével alkalmassá
tehetjük az elvárt céloknak. A harmadik opció pedig az, hogy vegyünk egy üres telket, és
erre a telekre zöldmezős beruházással építsünk fel egy ingatlant, ami teljes egészében a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetnek a tulajdonát képviselheti.
A megyei kamarai vezetőség ezt a kérdést is megvitatta, és arra jutottunk, hogy a
legoptimálisabb megoldás egy telek vásárlása lenne, amin egy zöldmezős beruházást
valósíthatnánk meg.”
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A küldöttgyűlésen a felvetések megtárgyalásra kerültek, ennek megfelelően az alábbi
határozat született:
4/2019.11.21. sz. határozat:
A küldöttgyűlés az elhangzott tájékoztató alapján szükségesnek tartja, hogy a
megyei vadászkamarai szervezet a kibővülő feladatainak ellátásához, a kamara
kiemelt célkitűzéseinek - ifjúsági programok, hivatásos vadászok képzése, oktatása
stb. – megvalósítására is alkalmas új vadászkamarai székházat hozzon létre.
Ennek érdekében egyhangúlag felhatalmazza a vezetőséget, hogy
a.) a 2019. évi költségvetés terhére a területi szervezet vásároljon egy építési telket.
Az adás-vétel lebonyolítására felhatalmazza az elnököt és a kamarai titkárt.
Ezen ügyletre a tárgyévben (telek vásárlás + kapcsolódó egyéb kiadások)
maximálisan 20.000.000, azaz húszmillió forint kerülhet felhasználásra.
b.) a telekvásárlást követően a beruházás finanszírozásához, a rendelkezésre álló
tartalék, önerő felhasználása mellett - lehetőség szerint - több irányba is
nyújtson be támogatási, pályázati kérelmeket. A kivitelezéshez szükséges
forrásokat a megvalósítás éveinek éves pénzügyi terveiben úgy kell ütemezni,
hogy az ne okozzon likviditási problémát a szervezet napi ügymenetének
végrehajtásában.
A küldöttgyűlés felhatalmazásának köszönhetően a telekvásárlás megvalósult, a jelenlegi
székházunktól légvonalban mindössze pár száz méterre lévő, Miskolc megyei jogú
városban, a Huszár utcában található (Hrsz: 4275/91) 1101 m2 területű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant 16 millió forintos vételáron megvásárolta szervezetünk.
A felhatalmazás következő pontjának megfelelően felvettük a kapcsolatot, majd
megállapodtunk egy építésztervezővel, aki az igényeinknek megfelelően elkészítette az
alaprajzokat és látványterveket. Ezeket a terveket az alábbiakban bemutatott elképzelések
kifejtése mellett benyújtottuk a központ, kiemelt kamarai programok anyagi
támogatásához kiírt pályázati lehetőségére.
A Pályázati anyag szöveges részét ezúton itt a beszámolónkban is közöljük:
„A telek beépíthetősége 40%, tehát 440 m2. Ennek megfelelően egy un. „zöldmezős”
beruházásként egy vadászati, kiállítási, oktatási és továbbképző központ építését kívánjuk
megvalósítani. A megvalósítandó épület a megyei vadászkamarai szervezet működését is ki
tudja szolgálni, ugyanakkor teret nyújt a különféle rendezvények, események
megvalósításához, úgymint ifjúság nevelése, hagyományőrzés, kiállítások, konferenciák,
oktatási és kulturális programok rendezésére.
Az építés elsődleges célja – „az ismerd meg a vadászokat” ifjúságnevelő programhoz
kapcsolódóan, - a megyeszékhelyen egy környezetbarát, ökoházként működő, vadászati
központ létrehozása, az alaprajzoknak, illetőleg látványterveknek megfelelően.
A tervezésnek köszönhetően a földszinten önállóan, külön bejárattal létrejöhetne egy
bemutatótér, bemutatóterem valamint egy ifjúsági oktatóterem, mely múzeumként,
vadászati gyűjteményként, állandó trófea-, festmény- és fotókiállításként üzemelne. Ilyen
formájában lehetőséget biztosítana arra, hogy a gyermekek, - óvodások és főként általános
iskolások, - kiscsoportos foglalkozások során „tárlatvezetéssel”, „Miért vadászunk” című
előadásokkal, környezetismeret és biológia óra keretében közelebb kerüljenek a
természethez.
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A bemutatótérben a számítógépes, interaktív egységek mellett kialakításra kerülne egy
erdei-mezei élőhelyeket és állatvilágot bemutató, preparátumokból álló dioráma, illetve
lehetőséget tudnánk biztosítani arra, hogy szakmai partnereinket (Északerdő Zrt; Nemzeti
parkok) is be tudjuk mutatni.
A külön egységként is működtethető ifjúsági épületrész mellett, korszerű, modern
ügyfélvárót és vadászkamarai kiszolgáló irodákat is kialakítanánk, így a Vadászati
Központba érkezők mindent egy helyen tudnának intézni, mindemellett lehetőséget tudnánk
biztosítani számukra is a kiállítási anyagok megtekintésére.
Fontos célkitűzés lenne, hogy egy környezetbarát, értékteremtő, modern beruházás
valósuljon meg öko-zöld jelleggel. Az új beruházásnak és épületszerkezetnek köszönhetően
- egy napelemes rendszer segítségével - a komplexum fenntartási/rezsi költségét
minimálisra lehetne csökkenteni, ami a környezeti fenntarthatóság szempontjából is
kiemelt fontosságú.
A földszinti egységek mellett – az emeleten - kialakításra kerülne egy kistárgyaló, valamint
egy előadóterem is, mely lehetőséget adna 160-170 fős vadgazdálkodói szakmai előadások,
továbbképzések, küldöttgyűlések lebonyolítására, továbbá a hivatásos vadászok szakmai
felkészültségét és munkafeltételeiket javító programok megvalósítására is.
Mobil
térelválasztással
kiscsoportos
gyermekfoglalkoztatókat,
napközis
gyermektáborokat, valamint vezetőségi, bizottsági üléseket, vadászklubos és vadászkürtös
foglalkozásokat is méltó helyen lehetne megtartani.
Ezen emeleti rész berendezését a földszinti megvalósítást, illetőleg annak használatba
vételi engedélyeztetését követően, második ütemben valósítanánk meg.
Az udvarban, az épület mögött 10-12 férőhelyes parkoló, illetőleg tároló-és
raktárhelyiségek
kerülnének
kialakításra.
(más
helyszíneken
megvalósított
trófeakiállítások állványzatainak és egyéb eszközöknek a tárolására)
Emellett az udvarban, - mintegy rövid „tanösvény” - külső vadgazdálkodási és vadászati
berendezéseket, ismertető, információs táblákat helyeznénk el, szintén a gyermekek,
valamint a látogatók, érdeklődők számára, ismeretanyagának bővítésére.”
A pályázati anyag benyújtását követően, annak elbírására két országos elnökségi ülés is
zajlott.
Sajnálattal kell jelentenünk, hogy míg az első ülésen döntés nem született, a második ülésen
két megyének, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a pályázatát nem támogatta az
országos elnökség.
A pályázati anyag újbóli kamara felé történő benyújtását, illetőleg az „Egy a természettel”
projektiroda, mint a világkiállítást koordináló szervezet felé történő támogatás igénylését
a koronavírus járványhelyzet ás egyéb okok meghiúsították.
Bízunk benne, hogy a későbbiekben, vagy akár már a küldöttgyűlésen sikerekről, egyéb
ötletekről, tervekről számolhatunk be!
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II. 2020. évi feladatok, célkitűzések
A Vadászati és a Vadászkamarai törvény korábbi módosítása mindenképpen pozitív
változásokat hozott az Országos Magyar Vadászkamara számára, melyek
meghatározzák a területi szervezetek, és közvetve a vadgazdálkodók működését is.
Csak, hogy emlékeztetőül is írjuk, bár minden bizonnyal mindannyian tudják, hogy
visszaállt a kötelező vadászkamarai tagság a sportvadászok számára is, ami lehetőséget
biztosít az etikus magatartás további erősítésére. Emellett a külföldi vadászok
engedélyeinek kiadása, illetve az ebből és a vadászjegyekből befolyó összegek bizonyos
része is az érdekképviseletnél marad.
Ez továbbra is stabil pénzügyi alapot biztosít a hatékony munkához, aminek köszönhetően
mindenképpen folytatni kell azt a közös tevékenységet, ami egy dinamikus, sokszínű,
továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet biztosít a különböző programok és
egyéb fontos rendezvények megteremtésével.
Természetesen mindezek megvalósításához hozzá kívánjuk tenni a küldöttgyűlésünk,
vezetőségünk és bizottságaink ötleteit, javaslatait és elképzeléseit, hogy továbbra is
mindenki számára egy szolgáltató és elismerést kiváltó kamarai szervezetet tudjunk
fenntartani.
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. Bízunk
benne, hogy bizottságaink és szakbizottságunk nagyobb aktivitással, különféle témákkal
kezdeményezőbbek lesznek, és hatékonyan vállalnak részt a vezetőség és apparátus
munkájában, elképzeléseiket maradéktalanul megvalósítják.
K ö z f e l a d a t o k
* A vadászjegyek érvényesítésének idei, igen komoly kampányfeladata (idén plusz
adategyeztetést kellett végezni mindenki esetében) január-február hónapban lezajlott. A
vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a Vadászévkönyvet.
Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen időpontig 4352 személy
váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét.
A vadászjeggyel kapcsolatosan mindenképpen meg kell említeni azt a tényt is, hogy az
Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége döntött arról, hogy a vadászjegyek formai
megjelenése kapcsán áttér a régóta igényként megfogalmazott, személyi okmányok
méretével és kialakításával azonos vadászjegyre, az úgynevezett „plasztik” kártyákra,
valamint lehetővé teszi a vadászjegyek sorban állás nélküli, otthonról történő online
kiváltási lehetőségét.
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Döntés született arról is, hogy a magyar vadászoknak nem kerülhet többletdíjba, költségbe
a kártyák kiállítása és legyártása, azokat a Vadászkamara költségvetéséből kell
finanszírozni.
Fentiek miatt a Vadászkamara ügyviteli és tagnyilvántartó szoftverét szükséges volt 2020.
évre vonatkozóan lecserélni. A szoftver megújítására, valamint arra tekintettel, hogy a jövő
év folyamán (várhatóan 2020. utolsó hónapjaiban) egyszerűen és díjmentesen cserélhetők
legyenek a vadászjegyek, minden vadásznak adatot kellett egyeztetnie a Vadászkamara
illetékes Területi Szervezeténél. Annak érdekében, hogy az adategyeztetés a legkevesebb
utánajárással megvalósítható legyen, ezt a munkát a vadászjegyek évenként esedékes
érvényesítéséhez igazította a Vadászkamara, azért, hogy elegendő legyen egyszer
felkeresni az illetékes Területi Szervezetet.
Mi a megyénkben ezt a megnövekedett feladatot egy plusz személy igénybevételével
oldottuk meg, aki január 15-től március 15-ig segítette az adminisztrációs munkát, aminek
köszönhetően zökkenőmentesen tudtuk a feladatot elvégezni.
A 2020. év folyamán a jogszabályi változások és a gyártási munkálatok
figyelembevételével a papír alapú vadászjegyek cseréjére is sor fog kerülni, valamint az
ütemezés szerint 2021. évtől kezdődően lehetőség lesz a vadászjegyek otthonról
történő, online érvényesítésére is!
* Állami Vadászvizsgát már 7 alkalommal tartottunk.
A vizsgákra 113 fő jelentkezett. Azon személyeknek, akiknek az első alkalmakkor nem
sikerült bizonyítványt szerezni, természetesen pótvizsgákat is szerveztünk, szervezünk.
* Az országos küldöttgyűlésen elfogadottaknak megfelelően jól működik a
Vadgazdálkodási Alap, illetőleg vadgazdálkodási pályázati rendszer, aminek
köszönhetően megyénkben több gazdálkodó támogatásban részesült.
* A feladatarányos finanszírozási rendszernek köszönhetően – ez előzetes központi
ígéreteknek megfelelően (az országos küldöttközgyűlésre és ezáltal a döntésre a megyei
ülésünket követően kerül sor) - 2020-ban is a központi és megyei elosztás a következők
szerint alakul:
- A tagdíjból származó bevételek teljes egészében megyei szervezetünknél maradnak.
- A vadászjegyből származó bevételből 50% marad megyénkben. Ez személyenként
10e Ft-ot jelent.
- A külföldi vadászati engedélyekből származó bevételből (30 napos engedély 10eFt,
éves 100eFt) 30% marad a területi szervezetünknél. (A koronavírus hatása miatt ez
jelentősen lecsökken)
* Vadászati kulturális örökség védelme érdekében folytatott többirányú tevékenységet
át kellett gondolni, alakítani. A vadászati közélet kiemelkedő eseményei a vadásznapok,
vadászati kiállítások szervezése, különféle kiadványok kiadása, emlékhelyek felkutatása,
támogatása, kitüntetések adományozása és a Vadászklub működésének további segítése,
koordinálása a járvány hatása miatt csak igen szerényen valósul meg az idei évben.
* A vadászat és a vadgazdálkodás színvonalának fontos eleme a vadászok szakmai
továbbképzése. Ebbe a körbe tartozó feladatunk a különféle szakmai konferenciák,
tanulmányutak és képzések megszervezése, hivatásos vadászok továbbképzése is,
amelyeket idén szintén el kell, hogy hagyjunk.
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* Továbbra is fontos hivatásunknak tekintjük a jövő nemzedékének, a gyerekeknek
természet közeli, vadászias nevelését. Ennek elősegítése érdekében – amennyiben
megvalósítható - a terveink között szerepel táboroztatás, hétvégi- valamint az iskolai
programokba való becsatlakozás.
* Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést is
megszervezünk.
* Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző tevékenységünk részeként a Szövetséggel
közösen továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet a megye
valamennyi vadászához továbbra is díjmentesen juttatunk el. Idén a járványhelyzet miatt
az évi három megjelenés helyett kettő lapszám megjelentetését tervezzük.
* A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető
hírportálunk, valamint a facebook oldalunk, melyeken minden megyei vadászattalvadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ a legszélesebb nyilvánosság számára is
megtalálható.
* A bűnmegelőzés fontos eleme az orvvadászat visszaszorítása, amelyet a
vadászterületeken a vadgazdák és a rendőrhatóság együttműködésének koordinálásával, a
rendészeti feladatok ellátásának szervezésével és támogatásával kívánunk elősegíteni.
* 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 év első részében a koronavírus járványhelyzet miatt jónéhány intézkedésre, teendőre
szükség volt. A megjelent intézkedéseket időrendi sorrendben az alábbiakban foglaljuk
össze, felhívva a figyelmet arra, hogy szerencsére már jónéhány ezek közül hatását
vesztette a veszélyhelyzet feloldását követően.
- Központi utasításra, illetve a koronavírus járványügyi helyzetre való tekintettel
irodánkban a személyes ügyfélfogadást szüneteltetni kellett. Az ügyintézés azonban ettől
függetlenül folyamatosan és gördülékenyen zajlott, telefonon és elektronikus úton.
- A vadászvizsgák, illetve az előkészítő tanfolyamok időpontjai elnapolásra kerültek.
- Mind az Országos Magyar Vadászkamara, mind az Országos Magyar Vadászati
Védegylet felhívással fordult a magyar vadásztársadalom felé, melyben kérte az
együttműködésüket, véleményüket a vadgazdálkodási ágazat járványügyi helyzettel
összefüggő intézkedéseinek vadászatra, vadászokra és vadgazdálkodásra gyakorolt negatív
hatásainak felmérésében, valamint a cselekvési irányokkal kapcsolatos javaslatok
megfogalmazásában. A visszajelzések alapján az alábbi problémák merültek fel, mely
érdekében mindkét szervezet a leghatékonyabban próbál fellépni.
 külföldi (és részben belföldi) bérvadászok elmaradása, különösen az
őzbakvadászati idény kezdetén,
 vadhús értékesítésében jelentkező problémák (több cég már nem veszi át a lőtt
vadat a feldolgozók leállása miatt),
 a bevételkiesések miatt veszélybe kerülhet a vadászatra jogosultak anyagi háttere,
így a hivatásos vadászok egzisztenciája,
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a későbbi, koronavírussal kapcsolatos esetleges járványügyi intézkedések miatt a
vadászok mozgása, mind a vadászati tevékenység, mind a vadkárok elhárítása
szempontjából, továbbá az ASP kapcsán előírt járványügyi intézkedések
végrehajtása is akadályokba ütközhet,
a tenyésztett vad előállítása és nevelése várhatóan jelentősen csökken, ezzel a
vadászati lehetőségek is csökkennek, valamint a most „beszerzett” állomány
későbbi értékesítése is veszélybe kerülhet,
rövid- és középtávon is csökkenni fog a bérvadászat és az élővad iránti külföldi
kereslet,
trófeabírálat, illetve annak átmeneti időszakra történő leállítása.

- A március 27-én megjelent kijárási korlátozással kapcsolatban az alábbi állásfoglalás
jelent meg: A vadászati jog gyakorlása egyfelől gazdasági (vadgazdálkodási),
másodsorban mint a mezőgazdasági munka megfelelő gyakorlását biztosító tevékenység a
korlátozott időszakban is. Fentieket összegezve az egyéni vadászat (egyedül történő
vadászat), a bérvadászat, valamint a hivatásos vadász munkavégzése alapos
indokoknak minősülnek, azok az egyéb előírások betartásával gyakorolhatóak.
Ugyanakkor a vadászati jog csoportos (társas) gyakorlása tilos, továbbá rendezvény
formájában való összejövetel tartása szintén tilos.
- Az Országos Magyar Vadászkamara felkérte dr. Kemenesi Gábort, egyetemi adjunktust,
a Koronavírus-kutató Akciócsoport virológus szakértőjét egyben vadásztársunkat, hogy
tanácsaival segítse a veszélyhelyzet idején a vadászok, hivatásos vadászok tevékenységét
és munkáját, annak érdekében, hogy átfogó kép alakuljon ki mindenkiben arra
vonatkozóan, hogy egyes témák vonatkozásában mi a követendő eljárás, tanács. A
részletes anyagot a www.omvk.hu/hir/szakertoi-tanacsok-a-vadasztarsaknak oldalon
olvashatják.
- Megjelent a 97/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet, mely kiegészítette a jogosultak
körét és egyértelművé tette, hogy a valamennyi vadászatra jogosult szervezet bejelentett és
nyilvántartásba vett hivatásos vadászára járulék kedvezmény vonatkozik. A
kedvezményes lehetőségek kiterjednek a vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
01.70 TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet ténylegesen
főtevékenységként végző szervezetekre is. Fontos kitétel, hogy kizárólag azon
munkavállalókra alkalmazható a kedvezmény, akik a Vadászati Hatóságnál és a
Vadászkamaránál hivatásos vadászként nyilván vannak tartva.
- Megjelent továbbá a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről,
amely tartalmazza a köztestületekre és egyesületi döntéshozatalára vonatkozó eltérő
rendelkezések alkalmazását. Ez azért kiemelt fontosságú, mert nemcsak a köztestületekre,
hanem az egyesületekre, így a vadásztársaságokra is vonatkozó szabályokat, előírásokat
tartalmaz (1. fejezetcím alatt), felállítva különböző eljárási lehetőségeket, függetlenül az
alapító okiratban, alapszabályban foglaltaktól. Fontos, hogy a beszámolóval és
költségvetéssel kapcsolatos feladatok határideje nem változik, viszont a járványhelyzetben
eltérő szabályokat kell/lehet alkalmazni.
A vadásztársaság közgyűlése a megszokott formában – tehát a tagság személyes
részvétele mellett – nem tartható meg akkor sem, ha a közgyűlés már a rendelet hatályba
lépésekor összehívásra került. Elvi lehetősége megvan annak, hogy elektronikus hírközlő
eszköz igénybe vételével kerüljön sor a részvételre akkor is, ha erről a módozatról a
vadásztársaság alapszabálya külön nem rendelkezik. A jogszabály szerint az egyesület
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ügyvezetése (intézőbizottság, elnökség, elnök) a szükséges határozatokat meghozhatja,
betartva a kormányrendeletben foglalt előírásokat. Az ilyen határozat nem módosíthatja
viszont a vadásztársaság létesítő okiratát, az Alapszabályt; nem irányulhat a jogi személy
jogutód nélküli megszűnésére, átalakulására, egyesülésére, szétválására. A fentiek szerint
meghozott határozatot a vészhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90 napra összehívandó
rendkívüli közgyűlés napirendjére kell tűzni, a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Ha a
közgyűlés a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az
azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A vadásztársaság
intézőbizottsága/elnöksége, mint a jogi személy vezető tisztségviselőiből álló ügyvezető
testülete, valamint egyéb más testületi szerve, (ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság, stb.)
üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy más személyi azonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz igénybe vételével is megtarthatja, végső soron a határozathozatal,
írásbeli egyeztetés és elektronikus üzenetváltás, e-mail útján is történhet. Amennyiben a
vadásztársaság vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának megbízatása a
vészhelyzet ideje alatt szűnik meg – egyes kivételektől eltekintve, pl. a vezető
tisztségviselő halála, cselekvőképességének korlátozása – a megbízatás a vészhelyzet
megszűnését követő 90. napig fennmarad, a tisztségviselő eddig az időpontig köteles a
feladatát ellátni.
- Azon vadászokra tekintettel, akik határidőben elmulasztották a vadászjegyük
érvényesítését, a Vadászkamara segítségképpen indokoltnak tartotta a vadászjegyek
elektronikus érvényesítésének bevezetését. Ennek értelmében személyes ügyfélfogadás,
valamint a vadászoktól származó iratokkal és okmányokkal való fizikai kontaktus nélkül,
elektronikus csatornákon keresztül kerül lebonyolításra a vadászjegyek kiadásával
kapcsolatos ügyintézés.
***
A normális életvitel visszaállását követően 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.
* A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében idén is folytatódnak a teendők.
Azon hivatásos vadászoknak, akik 2015-ben vettek részt a rendészeti feladatokat ellátó
személyek képzésén és ott tanúsítványt szereztek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
a tanúsítvány kiállításának napjától számított 5 naptári éven belül ún. kiegészítő képzést
kell elvégezniük! Az új típusú kiegészítő képzéseket, az igényeknek megfelelően a
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium folyamatosan végzi.
* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vadegészségügyi kérdésekre. Az afrikai
sertéspestis (ASP) terjedése egyre több helyen valószínűsíthető, ezért mindenki számára
nagy volumenű feladatot jelent, melyek végrehajtása hozzáértést, szervezettséget és az
állategészségügyi és hatósági szervekkel széleskörű koordinációt igényelnek a Kamara és
Vadászszövetség részéről is.
* Végezetül az elmondottakon túl továbbra is 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.
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T á j é k o z t a t ó

t e v é k e n y s é g

* Tájékoztató tevékenységeink között, mai világunkban talán elsőként kell megemlíteni a
mindenki számára nyilvános, nagyon jól működő - már több esetben említett - internetes
honlapunkat is, amelyet a www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a
Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattalvadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is
megtalálhatóak.
* A 2020-es évben – mint ahogyan fentebb, a közfeladatok taglalása között is említettük a Vadász Hírmondó újságunkat idén két alkalommal kívánjuk a megye vadászai számára
elérhetővé tenni.
* Fentieken túl idén is jelentős erőfeszítéseket teszünk a sajtó és média megjelenésben
elért sikerek továbbvitelére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, 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.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését
teszik lehetővé. Sajnos ezek megtartására, egyrészről a jelen időszakban is hatályos
korlátozó intézkedések, másrészről az esetleges második járványhullám kialakulásának
veszélye miatt idén már nincs lehetőségünk!
Ennek megfelelően az alábbiakban csak a már megvalósult, konkrét eseményekről tudunk
beszámolni.
* A Vadászszövetséggel közösen február 1-jén a miskolci Egyetemen tartottuk megyei
vadászbálunkat. 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.
* A Tájegységi fővadászi rendszerrel közös szervezésben, 2020. február 7-15 között került
megrendezésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az I. Dúvadgyérítési hét!
Az egyhetes megmérettetés során elejtett vagy csapdázott szárnyas és szőrmés kártevőket
a Kemely és Vidéke Vadásztársaság területén a záró, szombati napon helyezték közös
terítékre, megadva számukra a végtisztességet.
A felhívásra 30 vadászatra jogosult regisztrált, végül azonban a terítékceremónián 25
gazdálkodó egység, 48 elejtővel jelent meg. Itt minden vadászatra jogosult, elejtő szerint
adta le a vadat. Egy személy több jogosultnál is indulhatott, a lényeg az volt, hogy csak a
megyében elejtett, csapdázott vad kerülhetett terítékre, és egy vad, csak egy jogosultnál
szerepelhetett.
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A hét során összeségében 4 aranysakál, 246 róka, 36 borz, 12 dolmányos varjú, 52
szarka és 69 szajkó esett.
A beszámításba kerülő fajok és azok „pontértéke” az alábbiak szerint alakult: szajkó 2 pont,
szarka 3 pont, dolmányos varjú 5 pont, borz 8 pont, róka 10 pont, aranysakál 12 pont,
nyestkutya 15 pont, mosómedve 15 pont.
Mind a vadászatra jogosultak, mind a vadászok értékes díjazásban részesültek!
Vadásztársasági szinten az első három helyezett oklevelet és serleget, egyéni szinten pedig
az első három helyezett oklevelet és a Reflex vadászbolt felajánlásában
tárgynyereményeket kapott. Emellett a három vadkilövés is gazdára talált, egy gímszarvas
bika, egy őzbak és egy gímszarvas borjú.
I. helyezett: Király Fácán Bérkilövő Vt. 518 pont; II. helyezett: Megyaszói Hernádmenti
Vt. 325 pont; III. helyezett: Őrhegy Földtulajdonosi Vt. 311 pont.
Az egyéni versenyben 8 vadásztárs teljesített 100 pont felett:
I. helyezett
Árvai Róbert
II. helyezett
Ujlaki Csaba
III. helyezett
Babik Roland
IV. helyezett
Rimaszécsi László
V. helyezett
Lakatos Zoltán
VI. helyezett
Kapás Péter
VII. helyezett
Takács Sándor
VIII. helyezett
Szabadkövi Antal

363 pont
297 pont
295 pont
283 pont
226 pont
156 pont
155 pont
126 pont

Összeségében elmondható, hogy a versenyen indulók rendkívül komolyan álltak a
feladathoz, minden elismerésünk ahhoz, amit egy hét alatt produkáltak. Ezúton is
gratulálunk minden résztvevőnek, illetve köszönjük a szervezők, segítők önzetlen
segítségét, munkáját!
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II. 2019. évi pénzügyi beszámoló
- pénzügyi beszámoló 2019. évi terv-tény
- szöveges ismertetés
- egyszerűsített beszámoló mérlege, eredménykimutatása és
kiegészítő melléklete

IV. 2020. évi költségvetési terv
- 2020. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
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III. 2019. évi pénzügyi beszámoló
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi
Szervezetének 2019. évi pénzügyi beszámolója

Összesítő (eFt)

Terv 2019

Tény 2019

Nyitó pénzkészlet

43748

43748

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Vadászati engedélyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, VSV, eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítése
Egyéb (rendezvények, támogat., hjárulások, bankkamat,stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

44370
2250
16276
3750
1000
4957
72603

44550
2340
16252
3481
999
3499
71121

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

57880
130483

57830
128951

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelh. keretösszeg
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

21876
25433
10
12000
500
500
60319

18735
25213
0
0
16496
787
61231

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

58710
119029

56065
117296

Záró pénzkészlet

55202

55403
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Részletes (eFt-ban)
Terv 2019 Tény 2019
Nyitó pénzkészlet

43748

43748

a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek bevételének 50 %-a
Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítés bevétele
Tovább számlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek (hirdetés)
Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb)
Vadászbál bevétele
Értékesítések (könyvek, kitűzők, eszközök)
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Vadhúsvizsgáló tanfolyam bevétele
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

44370
2250
3500
100
150
16276
1000
200
1000
2117
190
500
700
0
0
250
72603

44550
2340
3190
176
115
16252
999
621
150
2117
183
285
0
0
1
142
71121

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások (Kormányhivatalnak)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete, stb.
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

500
44370
5250
6260
1500
0
57880

787
44550
5460
6062
971
0
57830

Bevételek mindösszesen összesen

130483

128951

Bevételek

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján)
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások, telefonkönyvi megjelenés
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt, vadászjegy, bizonyítvány)

1250
500
120
100
150

1300
471
55
91
76
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Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás
Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hírmondó és postázása
Infrastruktúra bérleti díj
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
OMVK tagdíj (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj 2018. évi)
Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Alkalmazott saját gépjármű használata, kiküldetés, parkolás
Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)
Szakmai fórumok, konferencia (ASP, konferencia, képzés)
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás, ifj. Bóta I)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadétel főző, vadfestő tábor
Egyéb rendezvények (Kgyűlés, vez.ülés, oszt.ülések, terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, kirándulás, előadó saját gkh.,repr.)
Tapasztalatcsere, szakmai tanulmányút
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, réce, posta, saját gk.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Továbbszámlázandó tételek
Vadhúsvizsgáló tanfolyam költségei
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok//naptárak, szállás
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció

100
500
300
3250
3500
130
0
400
700
400
500
500
100
500
1751
1500
1500
250
200
100
200
300
500
200
350
200
200
150
60
40
15
60
400
700
200
0
21876
12386
1032
5388
1800
4000
432
100
25
170
100

112
576
289
3138
3500
125
51
380
712
376
0
150
127
912
1751
721
1080
373
127
24
194
397
285
150
257
200
0
150
55
41
15
16
0
0
440
18
18735
12386
1032
5388
1930
3801
432
27
0
162
55
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Személyi jellegű ráfordítások összesen
Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen
Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású
keretösszeg
Tárgyi eszközök, kisértékű eszk., immat. javak beszerzése

25433

25213

10
10

0
0

12000

0

500

154

Ingatlanberuházás (telek, ügyvéd, előkészítő terv, stb.)

16342

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

500
60319

787
61231

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás díjának tovább utalása (belföldi, kf-i;

44550
6258

44310
5089

Groupama, OMVK Kp)

6392

6019

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának tovább utalása
(Kormányhivatal)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

1500
10
58710

647
0
56065

Kiadások mindösszesen

119029

117296

Záró pénzkészlet

55202

55403
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének
2019. évi pénzügyi beszámolójához
Kamarai szervezetünk könyvvezetését a kettős könyvvitel előírásai alapján végzi. Jelen
pénzügyi beszámolónkban 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 2019. évi pénzügyi beszámoló számszaki részét a korábban már
megszokott formában, az alábbiak szerint készítettük el:

Megyei bevételek címszó alatt hozzuk azon, a kamara saját jogon beszedett bevételeit,
amelyek a szervezet úgynevezett tiszta, itt maradó bevételei. A teljesség igénye nélkül
ezek a következők: a vadászjegyek kiváltásából származó bevétel 50%-a, a kamarai
tagdíj, a külföldi vadászati engedélyek bevételének 30%-a, a vadászfelelősség biztosítás
után a biztosítótól kapott költségtérítés, a vizsgadíj, az eljárási díj, stb.

Átfutó, kiegyenlítő – tovább utalandó - bevételek között találhatók meg azon
bevételeink, melyek csak egy rövid ideig vannak szervezetünknél, hiszen e bevételeket
tovább kell utalnunk az OMVK Központ, és a Groupama Biztosító részére.
A vadkísérőjegyek értékesítéséből származó teljes bevételt tárgynegyedévet követő 5ig kell eljuttatni a B-A-Z. megyei Kormányhivatalnak. Előbbieket az átfutó,
kiegyenlítő – tovább utalt - kiadások között jelenítettük meg, míg a szervezet
működésével kapcsolatos kiadásokat a Megyei kiadások címszó alatt.

Bevételek
A 2019-ben realizált összes bevétel (98,8 %), valamint a megyei szintű bevételek (97,9
%) a tervezett szint alatt valósultak meg, mely összességében 1.532 eFt bevételkiesést
jelentett.
A megyei bevételek 1.482 eFt-tal az előirányzat alatti összegben realizálódtak.
A csökkenés több tényező együttes hatásaként jelentkezett, mint pl: vadászvizsgáztatás
(-310 eFt), egyéb támogatások (-850 eFt), hozzájárulás tanulmányi kiránduláshoz (-215
eFt), jótékonysági befizetések (-700 eFt), kamatbevétel (-108 eFt), vadkisérőjegyek (529 eFt).
Ezzel szemben egyes tételeknél többletbevétel keletkezett, úgymint pl: vadászjegyek
(180 eFt), vadászati engedélyek (90 eFt), vadászkutya vizsgáztatás (76 eFt), tovább
számlázások, hirdetés (421 eFt).
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Kamarai szervezetünk 2019. évi bevételeinek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be.

Átfutótovábbutalandó
44%

Vadászjegyek
35%

Tagdíj
13%

Vadászati
engedélyek
2%

Egyéb Vizsgáztatás,
3% eljárási díj 3%

Kiadások
A 2019. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük:

56065
60000
40000

25213
18735

20000

16496
787

0

A megyei szintű kiadások - a bevételek közel 2,1 %-os csökkenésével szemben - a
tervezett mértéket 1,5 %-kal haladták meg, míg az összes kiadások 98,5 %-ot tettek ki
a tervezetthez képest. Az eltérések több tényező együttes hatásaként jelentkeztek,
melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Anyagjellegű ráfordítások 14,4 %-kal (3.141 eFt) a tervezett alatt valósultak meg,
melynek okai – a teljesség igénye nélkül - a következők:
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A tervezettel szemben nem történt kiadás a következő előirányzatoknál: szakmai
fórumok (500 eFt), vadászati kiadványok támogatása (200 eFt), jótékonysági
tevékenység (1.100 eFt). Az előirányzattal szemben kevesebb ráfordítás történt - a
teljesség igénye nélkül - a következő tételeknél: egyéb segédanyagok (65 eFt), vadászati
nyomtatványok (74 eFt), Vadász Hírmondó és postázása (112 eFt), ifjúsági programok
(350 eFt), megyei vadásznap (779 eFt), térségi vadásznapok (420 eFt), sajtó,
kommunikáció (73 eFt), oktatás (76 eFt), szakmai tanulmányút (118 eFt), kürtös
mozgalom (50 eFt), sportlövészet (93 eFt). Előbbiekben részletezett tételek
megtakarítása mellett azonban a programok a terveknek megfelelően
megvalósultak.
Előzőekkel ellentétben a tervezetthez képest többletkiadás jelentkezett a következő
tételeknél: a vadászvizsgáztatás (50 eFt), posta, telefon (76 eFt), hivatásos vadászok
továbbképzése, konferencia (412 eFt), egyéb rendezvények (123 eFt

A személyi jellegű ráfordítások összességében 0,9 %-kal, vagyis 220 eFt-tal maradtak a
tervezett szint alatt, amelyet legfőképp a szociális hozzájárulási adó megtakarítás
okozott, hiszen az év második felétől ennek mértéke 2 %-kal csökkent.
Szervezetünk e jellegű kiadásai minden esetben a küldöttgyűlés és a vezetőség
határozatainak megfelelően következtek be. 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 2020-as évet.
A természetbeni juttatások (ajándékok, reprezentáció) összességében 143 eFt-tal a
tervezett összeg alatt valósultak meg.

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 10 eFt-tal szemben kiadás nem merült fel.

A többletfeladatok ellátásához kalkulált szabad-felhasználású keretösszeg (12 mFt)
nem került felhasználásra.

A szokásos ügymenethez kapcsolódó Tárgyi eszközök beszerzésére 500 eFt-ot tervezett
küldöttgyűlésünk, mely mindössze 154 eFt-ban valósult meg. Ennek keretében az év
során beszerzésre kerültek kisértékű immateriális javak (vírusvédelem), mobiltelefon,
pendrive, külső adatlemez, valamint különféle kisértékű tárgyi eszközök.

Szervezetünk ingatlanvásárlással, új irodai komplexum kialakításával kapcsolatos
történéseinek folyamatát beszámolónk első részében ismertettük. Ezzel kapcsolatosan a
tárgyévben 16.342.350 Ft-os kiadásunk keletkezett, melyet az Új iroda kialakítása
soron jelenítünk meg. Az ezzel kapcsolatban felmerült kiadásokat a következőkben
részletesen bemutatjuk a Tisztelt Küldötteknek:
-

telekvásárlás: 16.000.000 Ft
ügyvédi költség: 75.000 Ft

38
-

földhivatali bejegyzési kérelem illetéke: 6.600 Ft
előkészítő terv: 250.000 Ft
tulajdoni lapok, térképmásolatok: 10.750 Ft

A meglévő eszközök értékcsökkenési leírása 787 eFt-ban valósult meg.

A 2019. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be.
Záró
pénzkészlet
16%

Kiadások
34%

Nyitó
pénzkészlet
13%

Bevételek
37%

Úgy ítéljük meg, hogy a 2019-es évben a kamarai szervezet gazdálkodása eredményesnek
mondható. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és vezetőség által meghatározott feladatokat, az
elvárt bevételeket teljesítette a szervezet, a bevételek fedezték a kiadásokat úgy, hogy
jelentős mértékben megnövekedett a szervezet tárgyi eszközeinek állománya és záró
pénzkészlete.
Mindamellett egy építési telek is a tulajdonunkba került, mely többféle lehetőséget is
rejthet magában a későbbiek során. Legrosszabb esetben – ha támogatás hiánya miatt az
építkezés nem valósulhat meg – egy kiváló értéktartó befektetés.
Az 55.403 eFt-os záró pénzkészlet minden eddiginél megbízhatóbb, stabil alapot ad
szervezetünk működéséhez, gazdálkodásához, valamint terveink, feladataink
maradéktalan teljesítéséhez.
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Statisztikai számjele:

18427273 9412 541 05

Törvényszéki végzés száma:

0100/Pj.61262/1197

Cég adószáma:

18427273-1-05

Szervezet megnevezése: Országos Magyar Vadászkamara

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Területi Szervezete
Szervezet címe:

3526 Miskolc, Tas utca 18.

Kiegészítő melléklet

a 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Miskolc, 2020. 06.30.
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Általános rész
A szervezet teljes neve:

Országos Magyar Vadászkamara BorsodAbaúj-Zemplén megyei Területi
Szervezete

Rövidített neve:

OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete

Székhelye:

3526 Miskolc Tas utca 18.

Belföldi telephelyek:
a beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett
Külföldi telephelyek:
a beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett
Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 1998.01.01
Adószáma:

18427273-1-05

Statisztikai számjele:

18427273 9412 541 05

Bejegyző határozat száma:

0100/Pj.61262/1197

Nyilvántartási szám:

01-03-0000018

A szervezet induló/jegyzett tőkéje:

71 774 eFt

Tagok és törzsbetétek: a szervezetnél nincsenek törzsbetéttel rendelkező tagok
A szervezet a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott és a tagok sem
nyújtottak kölcsönt a szervezet részére.
A szervezet a beszámolási időszakban egyéb hitelt vagy kölcsönt más személyeknek sem
nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.
Az elnöki feladatokat vadászkamarai tag látja el. Az Alapszabálynak megfelelően a területi
szervezet ügyvezetését a vadászkamarai titkár látja el.
Az elnök*, titkár elérhetőségi adatai:
Név

Munkahelyi cím

Telefonszám

Nagy András*

3526 Miskolc, Tas u. 18.

30/932-9799

Tóth Á. Dénes

3526 Miskolc, Tas u. 18.

30/239-4920

A szervezet jegyzése az elnökre nézve önálló.
A szervezet képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni:
Név: Nagy András*
Cím: 3860 Encs, Rózsadomb u. 21.
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* A koronavírus okozta járványhelyzet miatt szervezetünk éves záró küldöttgyűlését nem
tudta megtartani, így a beszámolót sem elfogadni, sem letétbe helyezni nem volt
lehetősége. A szervezet elnöki pozícióját 2020. június 25-ig Kriston Nándor látta el, aki
ezen a napon lemondott tisztségéről. A területi szervezet képviseletére vonatkozóan az
alábbi határozat született.
2/2020. 06. 25. sz. határozat: A területi szervezet vezetősége egyhangúlag
megerősíti a 2017. 11. 15-én született határozatot, amely értelmében – Kriston
Nándor elnök lemondásának okán - a mai naptól kezdődően az elnöki pozíció
újraválasztásáig Nagy András az OMVK B.-A.-Z. megyei területi Szervezetének
teljes jogkörű képviselője.
Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Rauszné Béres Aranka
Regisztráció száma: 125292
A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatására sem.
A szervezet bemutatása:
A szervezet alaptevékenysége: 9412 Szakmai érdekképviselet
A szervezetnek egyéb tevékenysége nincs.
A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.
Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységben a tárgyévben változás nem történt.
Piaci pozíció: nem értelmezhető
Számvitel politika:
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a
számvitelről, a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet valamint az érvényben lévő
adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem
merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható
kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
Jelen beszámoló a 2019.01.01-2019.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja:
2019.12.31
A mérlegkészítés időpontja: 2020.03.31
A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn, a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni
tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
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A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a
székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 3526 Miskolc, Tas utca 18.
A beszámoló a szervezet honlapján is megtekinthető.
Honlap: www.borsodivadasz.hu
Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: Egyszerűsített éves beszámoló
Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: összköltség eljárással
A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának
lehetőségével nem él a szervezet.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
A szervezet eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés
lehetőségével.
A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a
beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának figyelembe
vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a
fordulónapon kerül sor, figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.
A szervezet tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke és/vagy
maradványértéke nem jelentős.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak
szerint került megállapításra.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a szervezeti
adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer
kerül elszámolásra.
Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra
kerültek.
Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.
Üzletrészekkel nem rendelkezik a szervezet.
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes
leltárfelvételre 2019.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték
FIFO módszerrel került meghatározásra.
Saját termelésű készletekkel a szervezet nem rendelkezik. A szervezet méretéből adódóan
önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett.
Devizás tételek a szervezetnél nincsenek.
Céltartalékot a szervezet nem képzett.
Szabályzatok: a szervezet rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az
előző üzleti évhez képest nem változtak.
A szervezet sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
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A mérlegben és az eredmény-kimutatásban a 2019. és a 2018. évek adatai teljes mértékben
összehasonlíthatóak.
Tájékoztató rész:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi
ráfordítások a következők szerint alakultak:
A dolgozók részére kifizetett munkabér 13.988 eFt, a kamarai titkár munkabére 7.775 eFt
volt.
Vezető tisztségviselők, vezetőség, felügyelő bizottság
Tiszteletdíj, saját gépjármű használat: 1.416 eFt
- vezetőség: tiszteletdíj, saját gépjármű használat: 2.406 eFt
- felügyelő bizottság elnöke: tiszteletdíj: 384 eFt

Vezető tisztségviselők, vezetőség, felügyelő bizottság tagjainak előleget, kölcsönt nem
folyósított a szervezet, nevükben nem vállalt garanciát.
A szervezet korábbi vezető tisztségviselőivel, vezetőségi, felügyelő bizottság tagjaival
szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem volt.
Nem volt olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a
szokásos piaci feltételek között valósult meg:
Részvény-, kötvény-, opciós utalvány kibocsátása nem volt.
Támogatás: a hivatásos vadászok szakmai felkészülésének támogatására 150 eFt-ot kapott
a szervezet az Országos Magyar Vadászkamara központjától.
Környezetvédelem
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége
nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a
mérlegben meg nem jelenített környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A
szervezet veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.
Leányvállalata, külföldi telephelye, egyéb részesedési viszonyban lévő szervezete a
kamarának nincs.
Többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással nem rendelkezik a
szervezet.
A szervezet nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá.
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Adatok változása:
Mérleg
Megnevezés

Bázisév

Befektetett eszközök

Tárgyév

Abszolút
változás

2.862

18.518

15.656

44.018

55.662

11.644

1

0

-1

Eszközök, források összesen

46.881

74.180

27.299

Tárgyévi eredmény

13.408

26.446

13.038

Saját tőke

45.329

71.774

26.445

1.421

2.345

924

131

61

-70

Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

A szervezet a tárgyévben egy 1101 m2-es építési telket vásárolt (Miskolc, 4272/91.hrsz)
16.000 eFt értékben, a kapcsolódó tételekkel így a befejezetlen beruházás záró értéke
16.331,6 eFt.
Eredménykimutatás
Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele

Bázisév

Tárgyév

Változás

5.098

4.041

-1.057

70.654

66.998

-3.656

280

142

-138

Összes bevétel

76.032

71.181

-4.851

Anyagjellegű ráfordítások

26.189

13.712

-12.477

Személyi jellegű ráfordítások

32.297

29.077

-3.220

Értékcsökkenési leírás

2.523

690

-1.833

Egyéb ráfordítások

1.615

1.256

-359

Összes ráfordítás

62.624

44.735

-17.889

Tárgyévi eredmény

13.408

26.446

13.038

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei

Eltérések a bázis (2018) és a tárgyév (2019) adatainál: A 2018. szeptember 7-8-án
megrendezett Országos Vadásznap mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében érezteti
hatását, hiszen ennek következtében a megszokott ügymenettől eltérő bevételek és
kiadások jelentkeztek a bázis évben a szervezetnél.
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A szervezet vállalkozási tevékenységet nem végzett, ebből kifolyólag társasági adó
befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a szervezet nem rendelkezik:
A szervezet értékvesztést a tárgyév folyamán nem számolt el a befektetett pénzügyi
eszközök, a készletek és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése
kapcsán.
Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett a szervezetnél:
Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása: Passzív
időbeli elhatárolások részletezése:
Halasztott bevételek, ráfordítások:
2019. évben befizetett 2020-évre vonatkozó vizsgadíjak: 30 eFt
2019. évi bankköltség: 31 eFt
Saját tőke alakulása 2019. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Induló tőke

Bázisév eFt

Tárgyév eFt
0

0

31,921

45,329

Eredménytartalék

0

0

Lekötött tartalék

0

0

Értékelési tartalék

0

0

Adózott eredmény

13 408

26 349

SAJÁT TŐKE

45,329

71,678

Tőkeváltozás

Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben a szervezet nem képzett
céltartalékot.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
A szervezet határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt
Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül
esedékes törlesztése: 0 eFt.
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Nem rendelkezik a szervezet olyan pénzügyi kötelezettséggel, amelyek a pénzügyi helyzet
értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és amelyek a mérlegben nem jelennek meg.
A szervezet mérlegen kívüli függő tételekkel, le nem zárt származékos ügyletekkel nem
rendelkezik.
A szervezetnek hátrasorolt eszköze nincs.
A szervezet import beszerzést nem valósított meg, exporttámogatást nem kapott.
A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a szervezet nem él, minden esetben a
tárgyidőszak költségei között számolja el.
Igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentősebb tételei:
-

szállítási költség: 661 eFt
bérleti díjak: 4.043 eFt
javítási költségek: 112 eFt
hirdetési költségek: 127 eFt
oktatási költségek: 1.449 eFt
postaköltség: 2.341 eFt
telefonköltség: 240 eFt
szaklapok, Vadász Hírmondó: 1.284 eFt
egyéb igénybevett szolgáltatások: 1.917 eFt
Megnevezés

Értékpapírok (Bónusz Magyar Államkötvény)

Bázisév eFt

Tárgyév eFt

15 250

15 350

210

85

Bankbetétek

28,288

39,968

Pénzeszközök

28,498

40,053

Pénztár

Miskolc, 2020. 06. 30.

Nagy András
képviselő
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IV. 2020. évi költségvetési terv
Összesítő (eFt)

Terv 2020
Nyitó pénzkészlet

55403

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek
Vadászati engedélyek
Tagdíjbevétel
Vizsgáztatás, VAV, eljárási díj
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítése
Egyéb (rendezvények, támogatások, hozzájárulások, bankkamat, stb.)
a.) Megyei bevételek összesen

44550
1000
16252
3450
1000
2758
69010

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

54450
123460

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

15476
25153
10
0
2500
800
43939

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen
Kiadások mindösszesen

53755
97694

Záró pénzkészlet

81169
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Részletes (eFt)

Terv 2020
Nyitó pénzkészlet

55403

Bevételek
a.) Megyei bevételek
Vadászjegyek bevételének 50 %-a
Vadászati engedélyek bevételének 30 %-a
Vadászvizsgáztatás
Vadászkutya vizsgáztatás
Eljárási díj bevétele
Tagdíjbevétel
Vadászfelelősség biztosítás költségtérítés bevétele
Tovább számlázások, (posta, telefon, stb), egyéb bevételek (hirdetés)
Egyéb támogatások, jutalékok, kts. tér. bevétele (OMVK Központ, egyéb)
Vadászbál bevétele
Értékesítések (könyvek, kitűzők, eszközök)
Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz
Befizetések jótékonyságra
Vadhúsvizsgáló tanfolyam bevétele
Kerekítések
Kamatbevétel
a.) Megyei bevételek összesen

44550
1000
3200
100
150
16252
1000
400
0
2177
50
0
0
0
1
130
69010

b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Écs miatti kiegyenlítő bevétel
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások (Kormányhivatalnak)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete, stb.
b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

800
44550
2400
5700
1000
0
54450

Bevételek mindösszesen összesen

123460

Kiadások
a.) Megyei kiadások
Vadászvizsgáztatás (lövészet, lőtérhasználat, vizsgáztatási díj szla alapján)
Nyomtatvány, irodaszer
Egyéb segédanyagok, szolgáltatások, telefonkönyvi megjelenés
Szaklapok, szakkönyvek
Vadászati nyomtatványok (teszt, bizonyítvány)
Tárgyi eszköz javítása, karbantartása, rendszerkarbantartás

1300
500
100
100
100
150
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Posta, telefon
Szállítási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok)
Vadász Hírmondó és postázása
Infrastruktúra bérleti díj
Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja
Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége)
Alkalmazott saját gépjármű használata, kiküldetés, parkolás
Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek)
Szakmai fórumok, konferencia (ASP, konferencia, képzés)
Ifjúsági programok (tábor, kirándulás, stb.)
Kynológia (vadászkutyás programok)
Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia
Vadászbál
Megyei Vadásznap
Térségi vadásznapok, vadétel főző, vadfestő tábor
Egyéb rendezvények (Kgyűlés, vez.ülés, oszt.ülések, terembér, reprez)
Sajtó, rádió, kommunikáció, PR
Oktatás, továbbképzés
Vadászklub (terembérlet, kirándulás, előadó saját gjh., repr.)
Tapasztalatcsere, szakmai tanulmányút
Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút
Kürtös mozgalom, támogatás
Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap
Diana VHK
Vadászati kiadványok támogatása
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Szakértői díjak (könyvvizsgáló)
VAV vizsgáztatás költsége (fácán, réce, posta, saját gj.h.)
Foglalkozás eü szolgálat díja (munkaalk. eü. vizsgálat)
Honlap készítés, fenntartás, domain
Jótékonysági tevékenység
Befizetésekből fedezett jótékonysági tevékenység
Továbbszámlázandó tételek
Dúvad gyérítés
Anyagjellegű ráfordítások összesen

550
300
2250
3500
130
400
700
400
300
100
100
0
2296
0
200
250
150
50
200
0
0
200
0
200
100
150
60
40
15
50
0
0
400
135
15476

Alkalmazottak munkabére, megbízási díj
Jutalom
Tiszteletdíj
Egyéb bérjellegű kifizetések
Szociális hozzájárulási adó
Étkezési hozzájárulás
Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok//naptárak, szállás
Csekély értékű ajándék
Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj)
Reprezentáció
Személyi jellegű ráfordítások összesen

12310
1008
5388
2140
3500
432
100
25
170
80
25153
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Illetékek, hatósági díjak, kerekítés
Egyéb ráfordítások összesen

10
10

Többletfeladatok ellátásához kalkulált szabadfelhasználású keretösszeg

0

Tárgyi eszközök, kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése

500

Ingatlanberuházás (előkészítő terv, illetékek, stb.)

2000

Értékcsökkenési leírás
a.) Megyei kiadások összesen

800
43939

b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Vadászjegyek 50 %-a OMVK Központnak
Vadászati engedélyek 70 %-a OMVK Központnak
Vadászfelelősségbiztosítás díjának tovább utalása (belföldi, kf-i; Groupama, OMVK Kp)
Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőig. árának tovább utalása (Kormányhivatal)
Levont-befizetett adók, járulékok különbözete
b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

44540
2500
5705
1000
10
53755

Kiadások mindösszesen

97694

Záró pénzkészlet

81169
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 2020.
évi költségvetési tervéhez
Tervezett 2020. évi bevételeinket összességében 5.491 eFt-tal a 2019. évi tényadat alatt
irányoztuk elő.
A közel 5 %-os csökkenésnek a legfőbb az oka, hogy a külföldi vadászati engedélyek
bevételét 1.340 eFt-tal kevesebb összegben vettük számításba, hiszen az ASP miatti
helyzet, valamint a koronavírus járvány miatti ki- és beutazási korlátozások e bevételünket
érintik a legjobban.
Az összbevételünk fenti csökkenése mellett a megyei bevételeket 2.111 eFt-tal (három
százalékos csökkenés) az előző évi tényszám alatt határoztuk meg, mely több tényező
együttes hatásának a következménye.
Az értékesítéseknél minimális összeggel számolunk (50 eFt), egyéb támogatásoknál
óvatosságból nem tervezünk bevételt, hiszen jelenleg még nem ismertek a központ erre
vonatkozó elképzelései, előirányzatai.
A vadászkamarai tagdíj nem változik, az ebből származó bevételt 16.252 eFt-os összegben
tervezzük. A tagdíj kalkulációjánál figyelembe vettük, hogy a 70 éven felüliek továbbra is
mentesülnek a 4 eFt-os tagdíj megfizetése alól. Ki kell emelnünk, hogy 2019. évtől a
befizetett tagdíjak a megyei kamaráknál maradnak, annak egy részét sem kell tovább
utalnunk az országos központ felé.
Vadászvizsgáztatásból származó bevételnél közel a tény összegével számolunk. A
vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a vadászkutya vizsgáztatásból származó
bevételt (100 eFt) is. Tárgyév februárjában ismét megrendeztük a vadászbált, mely 2.177
eFt-tal járult hozzá ez évi bevételeinkhez.
A koronavírus miatt kialakult helyzetben az idén nem tervezünk tanulmányi kirándulást,
valamint jótékonysági vadászatot, ezért e sorokon nem irányoztunk elő bevételt.
Kamatbevételünket, a banki kamatok folyamatos csökkenése miatt 130 eFt-os összegben
irányoztuk elő, de szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások fedezetének
figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben, állampapírban tartjuk, bízunk
benne, hogy sikerül a tervezett összeget realizálnunk.
2020. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérel bennünket, hogy közfeladatainkat
az elkövetkező időkben is megfelelő színvonalon lássuk el, kiadványainkat is az eddig
megszokott szinten tudjuk a tagok elé tárni.
E fő cél mellett továbbra is megvalósítandó feladataink között szerepel a Vadász Hírmondó
– a Vadászszövetséggel közösen – megjelentetése, postázása, melyet tervünkben a
kialakult járványhelyzet miatt csökkentett összeggel (2.250 eFt), évi három megjelenés
helyett kettő lapszámmal vettünk számításba.
A vadászvizsgáztatás költségeit a vizsgázók létszámával arányos összegben irányoztuk elő.
A koronavírus okozta helyzet miatt az idén nem kerül megrendezésre, megszervezésre a
hivatásos vadászok versenye, a megyei vadásznap, a tanulmányi kirándulás, a zempléni
lövésznap, a koronglövő bajnokság, a jótékonysági vadászat, így e programok költségeivel
nem számolunk. Előző ok miatt az ifjúsági programok (100 eFt) és a térségi vadásznapok
(200 eFt) költségeivel csak csökkentett mértékben számolunk.
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Továbbra is finanszírozni kívánjuk azonban a vadászati kultúrával kapcsolatos
kezdeményezéseket, mint pl: vadászati témájú kiadványok (100 eFt) megjelentetését,
Diana Vadász Hölgy Klub (200 eFt), kürtös mozgalom (200 eFt), Vadászklub (200 eFt)
működését.
Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 150 eFt-ban tervezzük
megvalósítani.
A szállítási költséget 300 eFt, az alkalmazott saját gépjárműhasználatának várható
költségeit 700 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek utazási költségeit 400 eFt-ban
irányoztuk elő.
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 használatát – mint ahogy a korábbi években - 3.500 eFt-os értékben vettük
számításba.
Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél emeléssel nem
számolunk, azonban tervezésre került részükre egy havi bérnek megfelelő jutalom. A
tiszteletdíj összegét az előző évi tényadattal megegyezően vettük számításba. Az egyéb
bérjellegű kifizetéseket 2.140 eFt-ban irányoztuk elő. Az e soron lévő emelkedés oka az,
hogy a vadászjegykiadás időszakára megbízási szerződéssel foglalkoztattunk egy
kolléganőt, aki a kitöltött adatlappal érkezők adatait egyeztette, a kitöltött adatlappal nem
rendelkező vadászok adatlapjait – személyes okiratok, igazolványok alapján - elkészítette,
meggyorsítva így az ügyintézést.
Kihasználva
a
személyi
jövedelemadó
által
biztosított
„kedvezményes
adókötelezettséggel” járó lehetőséget, a szakapparátus részére továbbra is havonta,
személyenként 12 eFt-os béren kívüli juttatás biztosítását tervezzük. Ennek várható
adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és
egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.500 eFtban irányoztuk elő.
A 2020-as évben 500 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet szükséges
eszközbeszerzéseit.
A beszámoló előző részeiben már ismertettük szervezetünk ingatlanberuházás témájában
tett intézkedéseit, valamint részletesen beszámoltunk az ezzel kapcsolatos kiadásainkról.
A tárgyévben erre 2 millió forintot különítünk el. Ez az összeg várhatóan fedezi a tervek
elkészítési költségét (1.130 eFt), a fizetendő vagyonszerzési illetéket (640 eFt), valamint
az egyéb, ezzel kapcsolatos kiadásainkat (230 eFt).
A költségvetés számszaki és szöveges részének ismeretéből látható, hogy 2020. évi
bevételeink fedezik majd tervezett kiadásainkat.
Bevételeink realizálása, terveink megvalósítása, költséghatékony gazdálkodásunk
eredményeként a 2020-as évet 81.169 eFt-os pénzkészlettel tudjuk majd zárni.
Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink valóra
válása esetén ez a pénzkészlet egy biztonságos szintet, tartalékot jelent
gazdálkodásunk, folyamatos működésünk tekintetében és egyben fedezetet is nyújt a
jelenleg még nem teljesen ismert, ezért pontosan nem kalkulálható és váratlan
kiadásokra is.

