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Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vadásztársak! 
 

 

Megyei Területi Szervezetünk életében újra eltelt egy esztendő, amikor is az évi rendes 

küldöttközgyűlésen - alapszabályunk és kamarai törvényünk szerint is – a 2015-ös 

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

eredményekről és esetleges hiányosságokról is.  

 

Ennek jegyében, az alábbi beszámolóban, mintegy rövid összefoglalóját adjuk az elmúlt 

évben végzett munkának, a közfeladatok elvégzésének, szervezeti életnek, a vadászati 

közéletnek, gazdálkodásnak a fontosabb események, programok és történések 

kiemelésével, bemutatásával. 

 

Azt szeretnénk, hogy küldött társaink minél szemléletesebb képet kapjanak az 

eredményekről és természetesen problémákról, amelyek a vezetőség és az apparátus 

munkáját jellemezték illetve meghatározták az elmúlt időszakban. 
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2014 
 

I. A megye vadászati élete és vadászati közélete 
 

 S z e r v e z e t i  é l e t  

 

 

A Vadászkamara olyan köztestület, amely törvény által előírt struktúrával és szabályzattal 

rendelkezik, és a Földművelésügyi Minisztérium törvényességi felügyelete alatt áll. 

Állami feladatait átengedett állami bevételekből, átruházott hatáskörben látja el. 

 

Ennek megfelelően a közfeladatok hiánytalanságának biztosítása a kamarai szervezet 

egyik fő funkciója. 

 

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 hivatásos apparátus és a vezetőség ennek figyelembe vételével, 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 vadásztársadalom érdekeinek szem előtt 

tartásával hozták meg. 

 

Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is 

felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat 

kiegyensúlyozottnak minősítette. 

 

Kamarai vezetőségünk – a törvényi előírásoknak megfelelően - a 2014-es év során 4 

alkalommal (március, április, szeptember, december) ülésezett. Ezeken az üléseken a 

teljesség igénye nélkül az alábbi témákkal foglalkoztunk: 

 

- tájékoztatás a kamara tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak 

  eseményeiről 

- 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 

létrehozott egy 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.  

 

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 2014. május 8-án megtartott éves rendes megyei küldöttgyűlés során az általános 

ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán túlmenően elfogadásra került a 

Vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő 

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

eredménykimutatás, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is.  

 

Ezeken túlmenően az alábbi lényeges témák kerültek megtárgyalásra: 

 

- A kamara életében alapvető fontosságú, hogy mindenekelőtt megfeleljünk a törvényi 

előírásoknak és a törvényes működés igényének továbbra is. A vadászokat, mint 

ügyfeleinket gyorsan, szakszerűen, rugalmasan és udvariasan szolgáljuk ki.  

 

- A következő időszakban jelentős törvényi módosítások, előterjesztések várhatóak 

melyekben ki kell vennünk a szerepünket. Itt főként a vadkár kérdését, a fegyvertartás 

rendjét és a vad-gépjármű ütközések következményeit kell szem előtt tartani, mivel ezek 

mindenkit érintő kérdések.  
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- A jövőben is együtt akarunk működni a Vadászszövetséggel. A Kamarában képviseljük a 

vadászokat, az egyéni vadászok érdekeit, a Szövetség pedig a vadászatra jogosultaknak 

az érdekképviseleteként működik, tehát célrendszerünk azonos, a vadászatért 

tevékenykedünk mindkét szervezetben, és így a hobbinkért, szórakozásunkért szükséges és 

kötelező is együttműködni.  

 

- A hatóságokkal és más szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolunk, hiszen minden ember, 

aki ebben a megyében részt akar vállalni vagy részt vállal a megye vadászati életében, 

azzal nekünk együtt kell működni. Közös a szórakozásunk, és ha nem az ellentétek mentén 

közelítünk egymáshoz, hanem abban, amiben egyetértünk, akkor mindenkivel lehet találni 

olyan lehetőséget vagy olyan hangot, olyan munkaterületet, ahol együtt tudunk, és együtt 

akarunk gondolkodni. A kulturált, hagyománytisztelő és a biztonságos vadászatnak nincs 

más alternatívája sehol az országban, és Borsod megyében sem. Ezeken a területeken kell 

nagyon következetesnek és nagyon erősnek lennünk.  

 

- Ugyancsak nagyon fontos a vadászati hagyományoknak, a vadászati tradícióknak az 

ápolása, lényeges összefonódás van a tradíció és a kultúra között. Kellő kulturáltsággal, 

kellő tradíció felmutatásával, megfelelő biztonsággal kell vadásznunk és ezeket meg is 

kell mutatnunk. Ezért nagyon lényegesek a vadásznapok, a nyilvános rendezvények, ahol 

biztos eredményeket tudunk elérni.  

 

- Éppen ezért fontos szerepet kell szánnunk a médiának is. Ahhoz, hogy a céljainkat el 

tudjuk érni, meg tudjuk valósítani, ahhoz részben közvetíteni is kell ezeket a célokat a 

civil lakosság felé, az emberek felé, akik erre nyitottak, vagy akarnak ilyen dologról 

hallani, és ebben a rádió, tv, sajtó és elektronikus média nagy segítséget adhat a 

számunkra.  

 

- A kommunikáció mellett mindenképpen keressünk helyet azoknak a trófeáknak, amiket 

elhunyt vadászbarátaink ejtettek el és porosodnak, elvesznek, az enyészetté válnak, vagy 

bicskanyélként fejezik be sorsukat. Ezért megyénkben kezdeményezzük egy 

vadászmúzeumnak a megalapítását, létrehozását. Ez nagyon hosszú út, sok idő fog még 

eltelni, hogy konkrét eredményt elérjünk, de bíztatóak az elképzelések és a jelek. Egy 

múzeum áttételesen jelenti az „öreg” vadászoknak a megbecsülését, elismerését is, de 

Nekik más módon is igyekszünk tiszteletet és megbecsülést keresni.  

 

- A másik oldalról ugyancsak fontos dolog a Borsod megye Kiváló Ifjú Nimródja 

kezdeményezés, amiben az a legfontosabb, hogy foglakozzunk a fiatalokkal, hogy ennek 

teret adunk, hogy erre odafigyelünk, és hogy a fiatalokat igyekszünk behozni a vadászati 

társadalomba.  

 

* * * 

 

Kamarai központunknál a tavalyi évben vált esedékessé a tisztújítás, melyre 2014. április 

25-én került sor. Ezen a küldöttközgyűlését az elkövetkezendő négy évre választották 

meg a tisztségviselőket. 

 

Elnök dr. Jámbor László, a TAEG Zrt. vezérigazgatója és a Győr-Moson-Sopron 

megyei vadászkamara elnöke, sportvadász alelnök Pap Gyula, a Veszprém megyei 

vadászkamara elnöke, hivatásos vadász alelnök ifj. Fodermayer Vilmos, a Gemenc Zrt. 

erdészetvezetője lett.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjaként, Kriston Nándor megyei elnökünket is megválasztották. 
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  K ö z f e l a d a t o k  

 

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

állam által átruházott feladatokat végzi, úgymint, a vadászjegyek kiadását és 

érvényesítését, a vadász baleset- és felelősségbiztosítást. Szervezi továbbá az állami 

vadászvizsgát, a vadhúsvizsgáló képzéseket és a vadászkutya alkalmassági vizsgát. 

Mindemellett természetesen képviseli a hivatásos és sportvadászok érdekeit.  

 

- A vadászjegyek érvényesítése a 2014-es év során is zökkenőmentesen zajlott. A 

tagnyilvántartás az előírásoknak teljes körűen megfelelt, naprakész volt. 

Az elmúlt évben 3957 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a névsort – a vadászjegyváltást követően – a 

szervezet rendszeresen továbbította a Vadászati Hatóság felé. 

 

Tagjaink az elmúlt évben is rendkívül kedvező áron, - két biztosítási fajta közül választva 

1000 illetve 2000 Ft-ért köthették meg a vadászfelelősség-, és balesetbiztosításukat - az 

országos, közbeszerzési pályázat útján létrejött együttműködés kapcsán - a Groupama 

Garancia biztosítóval.  

 

A hazai vadászok biztosításán túl külföldi vadászok számára is tudunk balesetbiztosítást 

kötni, segítve ezzel a megyei vadászatra jogosultak vadászati-kereskedelmi 

tevékenységét. 

 

- A korábbi megállapodásnak megfelelően a kamara területi szervezetei értékesítik a 

vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvad 

gyűjtőigazolásokat. Ezen dokumentumok nyilvántartása is naprakész volt, az 

Állategészségügy felé mindig időben, határidőre megtörtént az elszámolás. 

 

- Állami Vadászvizsgát 2014-ben nyolc alkalommal szervezetünk, melynek során 205 fő 

jelentkezőből 122 fő tett eredményes vizsgát.  

Mint ahogyan a számokból is kitűnik, a jelentkezők egy jelentős része sajnálatos módon 

sikertelenül zárta a megmérettetést. A vizsgabizottság objektív és szigorú, de úgy 

gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy megköveteljük a megfelelő tudásszintet, hiszen 

egy vadászvizsga bizonyítványt szerzett személy, akár már másnap kiválthatja 

vadászjegyét, mellyel teljes jogú tagjává válik a vadásztársadalomnak. 

 

- A sport- és hivatásos vadászok szakmai képzése is kiemelt feladatunk. Ennek részeként 

2014. március 27-én szakmai konferenciát tartottunk a miskolci Egyetemen. Dr. 

Szemethy László, a gödöllői Vadvilág Megőrzési Intézet docense apróvadgazdálkodás 

helyzete, gondjai és lehetséges megoldások címmel tartott az érdeklődők számára nagyon 

hasznos és érdekes tájékoztatót. 

 

- Vadászkutya alkalmassági vizsgát 2014-ben érdeklődés hiányában mindössze egy 

alkalommal rendezett a szervezet, ahol 15 kutya tett sikeres VAV vizsgát. 

 

- Vadhúsvizsgáló képzés az elmúlt évben, érdeklődés, illetve jelentkezés hiánya miatt 

nem volt. 

 

 

 

 

 



 8 

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

 

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben 

az együttműködések területén volt tennivaló. 

 

A 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. Javaslataink a kapcsolódó törvényekben, a vadászati törvény tervezetében 

hangsúlyozottan megtalálhatók. 

 

Mindezekkel együtt helyi, területi érdekképviseleti, érdekérvényesítési 

tevékenységünkben főként az együttműködések területén vannak lehetőségeink, 

tennivalóink. 

 

- Vezetőségünk jó kapcsolatot ápol a rendőrhatósággal. A két szervezet közötti 

információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a 

rendőrhatóság részéről jónéhány 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.  

 

- A természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a 

kapcsolat, emellett napi, rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.  

 

- A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében jelentős jogszabályi 

változások, előírások történtek.  

A rendészeti feladatokat ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek, 

hanem a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság 

is erőteljesebbé vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az orvvadászat 

visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében. 

Mindehhez azonban, a jogszabály a hivatásos vadászok számára kötelező, vizsgához 

kötött képzést is előírt, annak érdekében, hogy ezen intézkedések során az eljárás 

jogszerű legyen, és az eljáró személyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit. A 40 órás 

tanfolyamok az elmúlt év első felében folyamatosan zajlottak. A képzés feltételeinek 

megteremtésében, illetve a vizsgáztatásban való részvétellel jó együttműködést 

alakítottunk ki a Rendőr Szakközépiskolával.                 

 

A képzés végrehajtása során láthatóvá vált, hogy a különböző szakterületen tevékenykedő 

rendészeti feladatot ellátó személyek számára a legnagyobb problémát, a jogi szabályozás 

megértése, valamint az intézkedések foganatosíthatóságának, és az azoknak való 

ellenszegülés miatt alkalmazható kényszerítő eszközök alkalmazhatóságának 

szabályozása jelentette. Ezért a Rendészeti Szakközépiskola egy un. „Rendész Android” 

alkalmazást fejlesztett ki, mely okos telefonra letöltve, a szolgálat ellátása során konkrét 

segítséget tud nyújtani a szakszerű-és jogszerű intézkedések végrehajtása érdekében.  

 

- 2014-ben, több évi szünet után egy jogszabály módosítás eredményeképpen megalakult 

a B.-A.-Z. megyei Vadgazdálkodási Tanács. Az országos tanácshoz hasonlóan a 

szakmai grémium feladata, hogy a vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos 

koncepciókat, terveket, azok megvalósulási lehetőségeit vizsgálja, stratégiai jellegű 

döntéseket készítsen elő és vitasson meg. Emellett a tanácsadó testület kiemelten fontos 
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szerepet játszik a megyei vadgazdálkodási szakpolitikai célok megfogalmazásában, a 

vadgazdálkodás, vadászati igazgatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezetek 

vadászati ágazatot érintő egységes megyénkénti álláspontjának megformálásában és a 

tervek szerint a vadászati törvénymódosítást követően, a vadászterületek 

kijelölésekben. 

A megyei Vadgazdálkodási Tanács elnöke Berta Béla B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi osztályvezetője, titkára Varró Zoltán vadászati 

főfelügyelő. Tagjai között van, az erdészeti, a vadászati, a környezet és természetvédelmi 

hatóságok szakemberei mellett Kriston Nándor kamarai elnök, Tóth Á. Dénes kamarai 

titkár, megyei fővadász és Dr. Székely László a Vadászszövetség elnöke is. 

 

    *Az érdekérvényesítés és érdekképviselet fontos eleme a vadászok mellett a 

vadásztársaságok új jogszabályoknak (Civil tv., Ptk.) való „megfeleltetése”, melyben 

főként a Vadászszövetség vállal nagy szerepet. 

 

- 2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv, mely számos, 

változást hozott.  

Az új rendelkezések közül külön kiemelendő, hogy a belső szervezeti átalakításra, 

szervezeti felépítésre vonatkozó szabályokhoz a törvény két éves türelmi időt adott, mint 

legvégső határidőt. Ez a türelmi idő csak a szervezeti működésre vonatkozik. A 

felelősségi szabályok – jogutód nélküli megszűnés esetén a tisztségviselők felelőssége, a 

vad által okozott károkért való felelősség kérdése (vadkár, vad-gépjármű ütközés) – 

jelenleg is hatályosak. 

 

Amennyiben tehát az egyesület a nyilvántartását érintő adatokban és alapszabályában 

módosítást nem hajt végre, akkor szervezeti és működési elveit egyelőre nem kell 

megváltoztatnia, azonban ez nem végleges mentesség, mert legkésőbb 2016. március 15-

ig át kell alakítania szervezetét, működését, alapszabályát. Az új Ptk. előírásainak 

megfelelően a türelmi idő tehát erre vonatkozik. 

 

Összegezve tehát a módosításokra a végső határidő 2016. március 15, azonban ha előbb 

döntenek módosításról (pl. tisztségviselő választás miatt), alapszabály változtatásról, úgy 

az első változtatás alkalmával meg kell felelniük mind szervezeti felépítésükben, mind 

működésükben az új jogszabály rendelkezéseinek.  

 

A jogszabályváltozás tisztázása és vitatott pontjainak megvitatása érdekében május 14-

én az Egyetemen, „A vadászati jog gyakorlásának aktuális jogkérdései – különös 

tekintettel az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire” címmel a Vadászszövetséggel 

közösen vadgazdálkodási konferenciát is szerveztünk. A konferencián neves jogi 

szakemberek, törvényszéki bírók adtak tájékoztatást az egyesületek vezető 

tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályokról, a vadászható állat által okozott 

károkért való felelősség kérdéseiről, a vadkár bírói gyakorlatáról, és a fegyvertartás 

aktuális szabályozásáról. 

A konferencia eredményesnek és rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen sikerült sok 

vitatott kérdést tisztázni, és korrekt tájékoztatást adni a vadászatra jogosultak 

képviselőinek a megváltozott jogszabályi környezetről.  

 

A konferencia előadásainak anyagát bármikor megtekinthetik a www.borsodivadasz.hu 

honlapunk szakmai anyagok menüpontjában. 

 

- A NÉBIH utasítása alapján 2014. április 22-től kezdődően, - az összes vadászatra 

jogosult esetében - az emberi fogyasztás céljából elejtett valamennyi vaddisznóból 

http://www.borsodivadasz.hu/
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kötelező volt a mintavétel klasszikus sertéspestis (KSP) és afrikai sertéspestis (ASP) 

monitoring vizsgálatra.  

Szerencsére az előírás rövid ideig tartott, és azóta sem vezettek be korlátozásokat. A 

vaddisznók monitoring vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám minimális szintre 

csökkent. 

 

- Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat 

elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat 

tevékenysége is jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a 

természetvédelem nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek 

szerepének társadalmi elismertetése valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti 

kapcsolat elmélyítése. 

 

- Kamarai szervezetünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az 

Országos Magyar Vadászkamaránál, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte 

a vadászok érdekeit.  

 

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

egységes fellépése.  

 

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

 

Vadásztársadalmunk tájékoztatására megyei szinten az ingyenes Vadász Hírmondónk, 

országosan szinten szintén ingyenes Vadászévkönyvünk szolgált elsődlegesen. Ezek 

minden vadászhoz kivétel nélkül eljutnak.  

 

Szervezetünk lapja színes kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a 

vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal 3900-as példányszámban jelent meg, május, 

szeptember és december hónapokban.  

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

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

Programok, Tanfolyamok ismertetése, valamint a megyében történtekről beszámolók.  

 

Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között 

mindenképpen meg kell említeni, hogy immáron harmadik 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. 

 

Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy mind a megyei, mind az 

országos vadász szaklapokban és az interneten az elmúlt évben is számos alkalommal 

jelent meg híradás szervezetünkről, a kamarai tevékenységről. 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

A közfeladatok ellátása mellett a szervezet az elmúlt évben is igyekezett egy igen sokrétű 

vadászati közéleti tevékenységet kialakítani. A különféle rendezvények megvalósításával 

úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is, a megye összes vadásza részére tudtunk szakmai 

programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást nyújtani. 
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** Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben megyei vadásznapokat 

tartunk, amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, 

a nem vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról. 

 

A tavalyi évben újra Putnokra esett a választás a megyei rendezvény helyszínének 

kiválasztásakor, amikor is a vadásznap nem csak társrendezvénye volt a 16. alkalommal 

megrendezett Gömör-Expo elnevezésű, Magyar-Szlovák Kiállításnak és Vásárnak, 

hanem ugyanazon helyszínen, a városi sportcsarnokban és környezetében együttesen 

került megrendezésre. 

A vadászati és trófeakiállítás, festmény- és fotókiállítás, könyvbemutató-vásár is már 

május 1-jén, csütörtökön elkezdődött, majd szombat estig, három napon keresztül várta 

az érdeklődőket. A kiállításon a hely adottságait kihasználva több száz hazai és egzotikus 

vad trófeája, preparált állatokból készült dioráma került bemutatásra. A trófea- és 

vadászati kiállítást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat különdíjával 

jutalmazták. A nagysikerű bemutató mellett megvalósult vadász-kézműves vásár is nagy 

érdeklődést váltott ki. 

A megyei vadásznap az általunk kialakított - immár hagyománynak tekinthető –

forgatókönyv szerint, a vadászatról, a vadászati hagyományokról és a vadászati kultúráról 

szólt. A reggeli hivatalos megnyitó előtt a vadásznap látogatói állva tisztelegtek a B.-A.-

Z. megyei Vadászok zászlaja és a terítéken lévő őzbak előtt, miközben a Borsodi 

Vadászkürtösök az Üdvözlés szignáljával köszöntötték a vadásztársakat, hozzátartozóikat 

és érdeklődőket. Ezután következett a Hubertus Szent Mise és az Ökumenikus 

Istentisztelet, majd az ünnepélyes megnyitóünnepség. 

Az ünnepi köszöntők után a térség legkiválóbb szakemberei, vadászai - eddigi 

tevékenységük elismeréseként - kitüntetéseiket vehették át. Az oklevelek és emlékérmek 

átadását követően már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet 

kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatására került sor. 

Az egész napos szakmai és kulturális  programokat (szarvasbőgés bemutató, vadász és 

rendőrkutya bemutató, sólyom röptetés, íjász verseny, terepjáró szemle, népi együttesek 

és koncertek) nagy érdeklődés kísérte. 

Természetesen nem csak a felnőtteknek telt szórakozással a napjuk, hiszen a gyerekeket 

ugrálóvár, vadászgörény játszóház, valamint egy díszmadár és hüllő kiállításon túl a 

Diana Vadászhölgy Klub jóvoltából kézműves foglalkozások is várták. 

A kiváló hangulatú rendezvény méltó kezdése volt a 2014-es esztendő vadásznapjainak. 

 

* * * 

 

A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és 

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

aktivitást sikerült kialakítani a térségi vadásznapok és vadételfőző versenyek 

megszervezésével. A megyei vadásznap mellett a megye különféle kistérségeiben 6 

vadásznap, vadételfőző verseny került megszervezésre, az ott élő vadászok és 

vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát dicsérve. 

 

* Első ilyen program volt a putnoki vadásznappal egyidőben zajló, VI. Füzérradványi 

Nemzetközi vadételfőző verseny és vadásznap. 

A kastélyparkban, az évszázados fák alatt különös hangulatot varázsolt a megnyitó 

kezdetét jelző Vadászhimnusz dallama. A rendezvény kiemelt vendégeinek köszöntője 

után Hubertus mise, majd különböző szakmai bemutatók (agarak, vérebek, szarvasbőgés, 

kürtös bemutató) következtek. 
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A színpadi bemutatókon kívül folyamatosan trófea bemutató, légpuskás lövészet, íjászat, 

gyermekfoglalkoztató, hadtörténeti kiállítás, Vadászati Kulturális Egyesület fotó 

kiállítása, kerékpáros verseny állt a látogatók rendelkezésére. 

Az eredményhirdetés során a főzőverseny résztvevői, mely idén 21 csapatot jelentett, 

értékes nyereményekkel távozhattak.  

 

* Időben az előző rendezvényeket követte június 7-én a Kácsi XV. Országos 

Vadételfőző Verseny és Fesztivál. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először. 

Azóta a kácsiak e rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a vadászok ünnepének is 

szánják. Az evéssel, ivással, gasztronómiai bemutatókkal, versenyekkel gazdag 

rendezvényen a jó hangulatot változatos kísérőprogramok garantálták.  

 

* A kácsi vadételfőzőt követően, a megye egy túlsó szegletében, június 21-én került 

megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XII. 

Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny.  

A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel és halétel kategóriákban is szép számmal 

mérettették meg magukat a vállalkozó kedvű versenyzők. A rendezvényen a Zempléni-, 

az Abaúji és Bodrogközi régió vadásztársaságain kívül több vadásztársaság vett részt a 

szomszédos Felvidékről, egy az erdélyi Sóváradról érkezett, egy pedig Szerbiából, 

Óbecse városát, vadászait képviselve. 

A nap egyik fő látványossága volt a „Vadászok utcája”, melyet reprezentatív 

trófeakiállítás tett nem mindennapi látványossággá az érdeklődők számára. 

 

* Augusztus 16-án immáron ötödik alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt. 

Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén az V. Zempléni lövésznap, ahol a korábbi 

évekhez hasonlóan hivatásos vadászok, sportvadászok és erdészek mérhették össze 

lövésztudományukat. A szervezők a napi programok közt nem feledkeztek el a 

gyermekekről sem. Nekik is hagyományként volt íjászat, légpuskalövészet, kézműves 

foglalkozás, valamint a sokak számára még mindig újdonságként ható virtuális lövészet. 

Emellett az előző esztendőkhöz hasonlóan az idén is sok vadásztársaság élt a főzési 

lehetőséggel.  

 

* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen Regionális Vadásznap zajlott a már 

hagyományos IV. Stihl Regionális Favágóverseny válogatója mellett. 

Az egész napos esemény délelőtt kilenc órakor a Borsodi vadászkürtösök szignáljával 

vette kezdetét, melyet a Hubertus istentisztelet követett. Ez után a megyei vadászzászló 

bevonulásával egy időben egy saroglyán két őzbakot helyeztek terítékre a nagyszínpad 

pódiumán. 

Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések átadására került sor, ahol mind országos, 

mind megyei kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak. A vadászati 

elismerések mellett itt került kihirdetésre a háromfordulós megyei koronglövő verseny 

végeredménye is mind egyéni, mind csapatversenyben. 

Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a 

favágóverseny, ahol jónéhány csapat több fordulóban kombinált darabolás; gallyazás, 

választékolás; hasítás; sarangolás versenyszámokban mérhette össze tudását. Mint ahogy 

számos főzőcsapat is versenyzett a helyezésekért. 

A sátrak mellett, között mindeközben szabadtéri trófeakiállítás volt látható, mely már 

hagyománnyá vált a borsodi vadásznapokon, megteremtve ezzel a „Vadászok utcája” 

hangulatát, melyen nagyon impozáns trófeákban és vadászati eszközökben is 

gyönyörködhettek az érdeklődők. 

A közel estig tartó programok után könnyűzenei koncert, majd tűzijáték és hajnalig tartó 

utcabál következett igen kitartó és szórakozó közönséggel. 
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* És, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózd térségi 

vadásztársaságok és az Ózdi Rendőrkapitányság hagyományosan aktív  

együttműködésével került megszervezésre  az immár ötödik VARETAL, vadász-rendőr 

találkozó.   

A kétnapos program keretében szakmai konferenciára és hagyományos vadásznapra is 

sor került. 

Első nap az Ózdi Rendőrkapitányságon, dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, az 

ORFK volt szóvivője, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Kommunikációs Igazgatója 

tartott előadást a Rendőrség kommunikációjáról és a nemzeti bűnmegelőzési stratégia 

egyes kérdéseiről, melyet követően kötetlen beszélgetésre kerülhetett sor az előadó és a 

konferencia résztvevői között. Majd ezt követően másik helyszínen dr. Pecsenye Csaba, a 

Miskolci Törvényszék kollégiumvezető bírája az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 

ismertette, különös tekintettel a kártérítési felelősségre. A konferencia nagysikerű 

záróakkordját Hidvégi Béla, nemzetközileg elismert vadász, az SCI (Safari Club 

International) magyar tagozat alapítójának – videóvetítéssel egybekötött 

élménybeszámolója jelentette.  

Az V. VARETAL másnap délelőtt az ózdi strandfürdő területén folytatódott, a 

hagyományos vadásznapi programokkal.  

 

* * * 

 

A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával - több évi szünet után - ismét 

megrendezésre került megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett 

háromfordulós korongvadász verseny. A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, 

erdészek közötti szakmai, sport és baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés 

biztosítása volt. 

A három verseny megyénk három régiójában került megrendezésre, Szerencsen, 

Hercegkúton és Nagybarcán. A versenyek három különböző adottságú helyszínen, szép 

és kulturált környezetben zajlottak. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett 

színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet 

mind a három lőtér vezetésének.  

 

A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a fegyveres 

vadászat egyik legfontosabb tényezője a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt. Látva, 

és a visszajelzéseket összegezve, megérte a ráfordított munka, idő és energia. 

 

* * * 

 

A Vadászszövetséggel közösen júliusban vadászkürtös tanfolyam került 

megszervezésre 10 fő részvételével. A foglalkozások egy héten két alkalommal voltak, 

összesen 4 héten keresztül.  

Hasonlóképpen, mint a sportlövészetnél itt is abban bízunk, hogy a lelkes jelentkezők 

mindegyike aktívan részt fog venni a megyei kürtös életben, valamint a kürtölés 

alapjainak elsajátítását követően akár egy-egy teríték mellett vagy bármilyen vadászati 

rendezvényen kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.  

 

Ennek elősegítése érdekében a közelmúltban a borsodivadasz honlapunk, „vadászatot 

segítő szolgáltatásai” menüpontja alatt egy vadászkürtös adatbázist hoztunk létre, 

melynek legfőbb célja az, hogy megismertessük a vadásztársadalommal azon 

személyeket és csapatokat, akik fellépéseket vállalnak különféle eseményeken.  



 14 

Fontosnak tartjuk a vadászati kultúra és hagyományok ápolását, a vadászat megítélésének 

javítását a zenén keresztül,  a vadászkürt széleskörű megismertetését, valamint egységes 

etikai elvek kialakítását és gyakorlati alkalmazását. 

 

* * * 

 

Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos 

megyei vadászbál megszervezése sem. 

Helyszínül Miskolcon a volt Központi Leánykollégium különterme szolgált, melynek 

előtermét a vendégek nagy meglepetésére egy közel száz trófeából és preparátumokból 

álló vadászati kiállítás is színesítette. 

A kiváló 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. 

 

* * * 

 

* Június 18-án hivatásos vadász továbbképzést és versenyt szerveztünk a hivatásos 

szakszemélyzet részére. Az egész napos program első felében, délelőtt a szerencsi 

Rákóczi vár színháztermében gyűltek össze a szakma képviselői, azért, hogy 

tevékenységük gyakorlásához, annak elősegítése érdekében és az aktuális információk 

megismerésével bővítsék ismereteiket a továbbképzésen. 

 

Az első előadást az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Rózsa Sándor 

osztályvezető tartotta, vadgazdálkodás a Natura 2000-es és védett területeken címmel. 

Részletesen kitért a szervezetük tevékenységére, valamint a vadászatra jogosultakra 

háruló feladatokra, előírásokra felhívva a figyelmet az esetlegesen felmerülő problémák 

kezelésére. 

 

A következő előadó - Fónagy István r.százados, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 

oktatója - a rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedési lehetőségeivel ismertette 

meg a hallgatókat. Az előadása mellett videofilm segítségével gyakorlatban mutatta be, 

hogy hogyan kell a hivatásos vadásznak egy jármű megállítást, igazoltatást, átvizsgálást, 

motozást elvégezni kint a szabad területen. 

 

A rendészeti ismereteket követően Somfalvi Ervin, a Vadászlap felelős szerkesztője 

vadhívással kapcsolatban tartott tartalmas bemutatót és előadást. A bemutató mellett saját 

megfigyelésekkel, tapasztalatokkal és praktikákkal látta el az érdeklődőket, akik 

kihasználva a lehetőséget az előadásokat követően saját eszközeikkel, kiscsoportos 

foglalkozások keretében együttesen gyakorolták a vadhívás, de főként az őzhívás 

rejtelmeit. 

A gyakorlás mellett az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai is lehetőséget adtak arra, 

hogy az érdeklődő vadászatra jogosultak személyes konzultációt folytassanak az 

igazgatóság szakembereivel, valamint térinformatikai rendszer segítségével 

beazonosítsák a vadászterületükön elhelyezkedő védett területeket. 

 

A délelőtti program Tóth Á. Dénes kamarai tikár programismertetőjével zárult, ahol 

számtalan nyári eseményre hívta fel a figyelmet, hívva és várva az érdeklődőket minden 

egyes programra. 

 

A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott az esemény, ahol 

hivatásos vadászok megyei versenyére került sor. A nevezőknek mind elméleti, mind 
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gyakorlati feladatok, felismerések és trófeabírálat valamint kisgolyós és sörétes lövészet 

során kellett számot adni a hozzáértésről, felkészültségről és természetesen a 

lőtudományról. 

A verseny eredményhirdetésére késő délután került sor, ahol Kriston Nándor a 

vadászkamara elnöke adta át a helyezettek részére az okleveleket, valamint az elismerés 

mellé a vásárlási utalványokat. 

A verseny méltatását követően ismertette azt is, hogy megyénket Mérész Gergő, mint 

első helyezett képviselheti a közeljövőben megrendezésre kerülő országos 

megmérettetésen. 

Helyezettek: I. Mérész Gergő, II. Varga László, III. Gál István, IV. Kapás Péter, V. ifj. 

Kertész László 

 

Az országos megmérettetésre július 24-25. között a Mecsekerdő Zrt. Sasréti 

Vadászházának környezetében, az erdőgazdaság társszervezésében került sor. 

Lövészet, trófeabecslés és minősítés, állattani ismeretek, elméleti teszt, növényismeret, 

kinológia, vadászkürt, ragadozógazdálkodás - címszavak abból a versenyprogramból, 

melyből a versenyzőknek a két nap alatt kellett minél több pontot gyűjteni. 

 

A gyakorlati versenyrész alatt az OMVK hivatásos vadász osztály alelnöki értekezletet 

hívott össze, melyen egy tervezett országos konferencia, valamint a rendészeti vizsgák 

tapasztalatai is szóba kerültek. 

 

A megyénket képviselő Mérész Gergő, - Zempléni II. Rákóczi Vt. hivatásos vadásza – a 

21 induló közül a 9. helyezést szerezte meg, úgy, hogy az apróvadgazdálkodás és 

ragadozómadár témakörökben nyújtott kiemelkedő eredményéért különdíjban is 

részesült! 

 

* Az Országos Magyar Vadászkamara november 7-én, a hatvani vadászati múzeumban 

tartotta meg a Hivatásos Vadászok II. Országos Konferenciáját, melyre megyénkből is 

jónéhány vadőr ellátogatott, és az érdekes előadásokat követően megtekinthette a 

vadászati múzeumot. 

* * * 

 

A vadászati közélet szerves részévé tettük az Ifjúsági programokat is, melynek 

elhivatott gazdái és szervezői a Kulturális Bizottságunk egyes tagjai. 

 

* 2014. június végén Szécsényben került megrendezésre a II. Országos Gyermek 

vadásznap, ahová megyénk ifjúsági delegációja már pénteken útra kelt. Ekkor 

megtekintették Mezőkövesden Csirmaz Zsolt bőrkikészítő műhelyét, majd – az imént is 

megemlített - hatvani múzeumot. 

Másnap a csodálatos parkban hat csapat mérhette össze tudását „vadászati” ismeretekből. 

Megyénk gyermekei kimagasló tudásuknak köszönhetően az első két helyezést szerezték 

meg. Ismét bebizonyították, hogy a gyermekek nevelése, képzése milyen fontos és nem 

hiábavaló feladat. A hazautazás a vadásznap után vasárnap reggel történt, amikor az 

ifjúság még útba ejtette a Szalajka-völgyet.  

 

* Következő ifjúsági programként júliusban a Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói Tábor 

egyhetes vadásztábort szervezett Baskón, a Dél-Zemplén szívében a 10-16 év közötti, 

vadászat iránt nyitott korosztály vett részt.  

A vadásztábor csapata színvonalas előadásokat, változatos, élményekben gazdag 

programokat kínált a gyerekeknek, melyek közül a legnépszerűbbeknek az alkonyati 

cserkeléssel összekötött vadles és a terepjáróval történő vadetetés bizonyultak. A 
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biztonságos lőfegyverhasználattal kapcsolatos tudnivalókat a szerencsi, Levente Lőtéren 

tett tanulmányi kirándulás alkalmával sajátíthatták el a fiatalok.   

 
* Augusztus 1-8. között egyhetes őzhívó nyári tábor - harminc általános iskolás gyerek 

részvételével - Karcagon került megrendezésre. A nem mindennapi ötlet, hogy az őzek 

nászának kellős közepén hazánk egyik kiemelkedő őzes területére „költözzenek be” a 

gyerekek, kedvező fogadtatásra talált és megvalósulhatott a kirándulás: a gyerekek 

testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben megismerkedtek 

az agancsosok életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, 

bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű 

őzállományt.  

Mindezek felett íjászkodtak, horgásztak, megismerkedhettek a Tisza-tó élővilágával, 

Karcag nevezetességeivel és a Karcagi Nagykun Vadásztársaság vadgazdálkodásának 

múltjával és jelenével.  

 

* Szintén augusztusban, Erdész-vadász tábor is megszervezésre került az Északerdő 

ZRT-vel és vadászkamarával közös együttműködéssel. 

A Fónagysági Erdészeti Erdei Iskola biztosította a gazdagon fejszerelt helyszínt a 

gyermekek számára. A programok során megismerkedhettek a biztonságos és kulturált 

természetjárással, miközben bejárták a tanösvényeket, valamint a jelentősebb 

barlangokat.  Természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, vadászati 

hagyományok, vadismeret, vadgazdálkodás, vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem 

ismertetése sem. A záró, harmadik napot a fiatalok, az Északerdő Csanyiki Erdészeti 

Erdei iskolájában töltötték. 

 

* A tavalyi ifjúsági programokat a szeptember 26-tól 28-ig tartó szarvasbőgő hétvége 

zárta, Telkibányán, a Zempléni Hegység szívében az Északerdő ZRT. és a Kéked és 

Környéke FTVT. támogatásának köszönhetően. 

A foglalkozások, programok során a gyerekek számtalan érdekes tevékenységet 

kipróbáltak, trófeát bíráltak, állathangokat utánoztak, kürtöltek, kirándultak, hajnali és 

esti leseken vettek részt, terítéket készítettek, azaz mindent úgy csináltak, mint az igazi 

vadászok és közben játszva tanultak!   

 Az Északerdő Zrt. Pálházai Állami Erdei Vasútja – a táborozással egy időben - 

szarvasbőgés-hallgató vonatozást szervezett szeptember 27-én. A Kulturális Bizottság 

tagjai és természetesen az Ifjú Nimródok közreműködésének köszönhetően kürtjelekkel 

és a gímbika hívás hangjaival kibővített kis műsort hallgathattak meg a résztvevők a 

kőkapui állomáson.  

A visszaútra is tartogattak meglepetést az erdészet munkatársai, a Kemence-pataknál egy 

gímbika terítéket láthattak az utasok.  

 

* * * 

 

* A Magyar Véreb Egylettel kötött megállapodásunkra alapozottan megrendezésre került 

a Zempléni vérebes nap melynek házigazdája az Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti 

Igazgatósága volt. A rendezvényt azzal a céllal bonyolították le július második 

szombatján, hogy népszerűsítsék a vérebes kultúrát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

Egyebek mellett azt is szerettük volna elérni, hogy tudjanak egymásról azok, akik 

vérebekkel foglalkoznak a térségben. Az érdeklődők láthattak egy utánkeresési bemutatót 

egy fiatal, valamint egy tapasztalt hannoveri véreb „részvételével”.  

Dr. Buzgó József a Véreb Egylet elnöke tartott előadást, majd ismertető hangzott el a 

vérebvezetés gyakorlatáról, valamint a használatos felszerelésekről is. Ezt követően 

bemutatkozott az egylet körzetfelelőse, Szabó Ádám.  
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* * * 

 

* Megyei kamaránk a Vadászszövetséggel közösen október hónapban, - a szervezetek 

támogatásával, de főként a résztvevők finanszírozásában - szakmai tanulmányutat 

szervezett. A kiránduláson a két szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek 

részt. 

A tanulmányút – mivel célállomása Szlovákia volt - elsődleges célja volt, hogy a 

rozsnyói vadászati szervezetekkel mélyítsük baráti kapcsolatunkat, tapasztalatcserét 

végezzünk, bővítsük ismereteinket, illetve új ötleteket kapjunk, melyet esetleg saját 

szervezeteinkben, vadásztársaságainkban is hasznosíthatunk. 

A háromnapos – élményekkel és tapasztalatokkal bővelkedő – program során a 

résztvevők megtekintették a Szlovák–Érchegység nevezetességeit, félnapos 

tapasztalatcserét folytattak a helyi szlovákiai vadászati szervezetek vezetőivel. Emellett 

látogatást tettek a Betléri vadászkastélyban, majd a Szlovák Köztársaság 

Erdőgazdaságának rozsnyói kirendeltségénél. Itt egy nagyon érdekes és széleskörű 

tájékoztatót hallgattak meg az erdészet munkájáról, gazdálkodásáról, valamint a 

kezelésükben lévő betléri vadaskertről, az abban folyó vadgazdálkodásról és 

kísérletekről. A szakmai előadások után egy rövid kirándulást tettek a vadaskertben. 

A kellemes időben eltöltött tanulmányút valamennyi résztvevő számára mind szakmai, 

mind emberi vonatkozásban maradandó emléket jelentett. Ezúton is köszönjük szlovákiai 

barátainknak a nagy-nagy kedvességet, segítséget és a szíves vendéglátást. 
 

* * * 
 

 A vadászati szervezeteink támogatásával, Szabó György, a Nádler Herbert 

Vadásztársaság elnöke által szervezett és Csiszár József festőművész irányításával, 

természetábrázoló alkotó tábor volt az Arlói tó partján. Az alkotó héten a szorgalmas 

munka eredménye 3-4 olaj-vászon kép volt fejenként különböző technikával. Csiszár Úr 

mindenkinek a munkáját felügyelte és segített ahol kellett.  
 

* * * 
 

A Bükk hegység déli lankáin található Bekénypusztai Turisztikai Látogatóközpont és 

Ökoház adott otthont az Északerdő Zrt. VI. Trófeamustrájának, ahol csaknem 120 

agancsot szemlélhettek meg a látogatók. A társaság vadászterületeiről származó 92 

trófeán túl, a környékbeli vadásztársaságok által elejtett bikák agancsait is bemutatták. 

 

* * * 
 

* A tavaly 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését továbbra is 

támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követték egymást a 

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

vadászati kultúra értékeinek megőrzésében. 
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2015 
 

II. 2015. évi feladatok, célkitűzések 

 

A következő év feladatait az elmúlt időszak eredményeire alapozva lehet és kell 

meghatározni. Mindenképpen folytatni kell azt az tevékeny, közös tevékenységet, ami 

egy dinamikus, sokszínű, továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet biztosít a 

különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák és egyéb fontos rendezvények 

megteremtésével.  

 

Természetesen mindezekhez hozzá kívánjuk tenni a küldöttgyűlésünk és vezetőségünk 

ötleteit, javaslatait és elképzeléseit, hogy továbbra is mindenki számára egy szolgáltató és 

elismerést kiváltó kamarai szervezetet tudjunk fenntartani.  

 

Mindehhez kapocs és nagy segítség kamarai titkárunk és alkalmazottaink folyamatos 

munkaviszonya, mely áthidalja a korábbi és jelenlegi ciklus, valamint a Vadászkamara és 

Vadászszövetség közötti ismeretek és információk áramlását, valamint a továbbra is aktív 

jelenlét és tudatos szakmaiság megvalósulását.  

 

Az ezévi feladatok mellett azt is szeretnénk jelezni a küldött társak felé, hogy idén 

decemberben – a vonatkozó jogszabályok szerint - kamarai titkár pozícióban választást 

kell tartanunk. Ezen túlmenően, szintén a jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve 

mivel a választások óta két esztendő eltelt, meg kell tartanunk az osztályüléseket is, mind 

a sport, mind a hivatásos vadászok részére.  

 

Ez alapján az alábbi célkitűzéseink és terveink szerepelnek az idei esztendő elképzelései 

között. 

S z e r v e z e t i  é l e t  

 

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

mellett és a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.  

 

Fontos kitűzés, hogy a szervezeti élet érdemibb kommunikációval párosuljon. Ennek 

megfelelően nyomatékkal hívjuk fel bizottságaink és szakbizottságunk figyelmét, hogy 

kiemelkedő aktivitással, témákkal legyenek kezdeményezőek, és hatékonyan vállaljanak 

részt a vezetőség munkájában, elképzeléseiket maradéktalanul valósítják meg. 

 

A vezetőség munkaterve és feladatai között a hivatásos- és sportvadászok helyzetének, 

képviseletének, valamint az ifjúság, a fiatalok helyzetbe hozásának és a vadászati kultúra, 

a vadászati etika és etikett kiszélesítésének még nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Szükség 

van minél több fiatal szakember közéletbe történő bevonására, egyes feladatok átadása 

révén. 

 

K ö z f e l a d a t o k  

 

* A vadászjegyek érvényesítésének kampányfeladata január-február hónapban 

zökkenőmentesen lezajlott. A vadászjegyek mellé továbbra is díjmentesen biztosítottuk a 

Vadászévkönyvet. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak megfelel. Jelen 

időpontig 3850 személy váltotta ki, illetve érvényesítette vadászjegyét. 
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* Állami Vadászvizsgát - a korábban említett 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 

rendelkezései szerint már öt alkalommal tartottunk.  

A vizsgákra 75 fő jelentkezett. A megjelent vadászjelölt közül 46 fő tett sikeres vizsgát. 

Azon személyeknek, akiknek ezen alkalmakkor nem sikerült bizonyítványt szerezni, 

természetesen pótvizsgákat is szervezünk. 

 

* Megfelelő számú érdeklődő esetében képesített vadhúsvizsgáló képzést is 

megszervezünk. 

 

* Hivatásos vadászaink részére az év során két alkalommal kívánunk továbbképzést 

tartani. Ebből az egyik továbbképzésként és programként a már hagyományos, és kedvelt 

„Hivatásos vadászok zöldbetűs vadásznapja és versenye” rendezvény szolgálna a nyár 

derekán. A másik eseményt az aktualitás függvényében és témájában szerveznénk meg. 

 

* 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 is, amelyekre folyamatosan nagy figyelmet 

szentelünk. Az év során ezeket szintén az éppen aktuális témában és időben kívánjuk 

megtartani.  

 

* Továbbra is fontos hivatásunknak tekintjük a jövő nemzedékének, a gyerekeknek 

természet közeli vadászias nevelését. Ennek elősegítése érdekében a terveink között 

szerepel hasonlóképpen az elmúlt évekhez az idén is a táboroztatás, hétvégi- valamint az 

iskolai programokba való becsatlakozás. 

 

* Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenységet 

folytatunk.  

A vadászati közélet kiemelkedő eseményei:  

- vadásznapok, vadászati kiállítások szervezése, különféle kiadványok kiadása, 

emlékhelyek felkutatása, támogatása, kitüntetések adományozása és a Vadászklub 

működésének további segítése, koordinálása.  

Ezek közül idén két dologgal kiemelkedően szeretnénk foglalkozni. Az egyik a vadászati 

múzeum kérdése, mely ügyben első lépésben sikerült megegyezni a Diósgyőri Vár 

üzemeltetőjével, aminek köszönhetően a vár épületében egy külön vadászterem, valamint 

egy állandó trófea- és vadászati kiállításként is látogatható korabeli borozó fog működni. 

Emellett tárgyalásokat folytattunk a Megyei önkormányzattal és Miskolc város 

vezetésével, így nagy esélyeink vannak egy teljes önálló vadászati múzeum 

megvalósítására is. 

 

Másik nagy – kulturális örökség védelme érdekében tett – tevékenységünk, lépésünk egy 

Vadászati Almanach megszerkesztése és kiadása, mely legfőképpen az elmúlt 10-15 év 

eseményeit foglalná össze. 

A régi kiadvány megjelenése óta eltelt idő és események sokasága miatt véleményünk 

szerint időszerűvé vált egy hasonló kiadvány, egy megyei kalendárium újbóli elkészítése.  

 

Terveink szerint, az év végére megjelenhetne egy minden igényt kielégítő szakmai 

összeállítás megyénk vadászati kultúrájáról, vadászatáról-vadgazdálkodásáról. Ehhez 

nagyban kérjük minden küldött társunk, illetve a megye vadászainak, vadgazdálkodóinak 

segítségét. 
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* Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző tevékenységünk részeként négy havonta, a 

szövetséggel közösen továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet 

a megye valamennyi vadászához továbbra is díjmentesen juttatunk el.  
 

Ezen kiadványunk mellett idén egy Balesetvédelmi kézikönyvet, mintegy kis útmutatót 

is el szeretnénk készíteni, melyet minden megyei vadász számára díjmentesen a 2015-

2016-os vadászjegy érvényesítésekor szeretnénk átadni. 
 

* A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető 

hírportálunk, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással 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 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.  
 

* Az országos vadászati szervek összesítették a megyék vadászati törvény módosítására 

vonatkozó javaslatait és elkészült a vadászati törvény javaslatunk, melyet a jogalkotók 

rendelkezésére bocsájtottunk. Reméljük, hogy a különböző feltételek javulásának 

hatására – az ígéreteknek megfelelően idén ősszel - már a vadászati törvénykezésben, a 

vadászati törvény módosításával pozitív elmozdulás fog történni.  
 

* A vadászatra jogosultak működésén keresztül az egyéni vadászok számára is 

nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok alakulása, illetőleg a megjelenő 

vadászati törvény kapcsán adódó feladatokat vadászati jogi konferencia keretében 

kívánjuk áttekinteni, hogy a legfelkészültebb szakemberek közreműködésével tudjunk 

segítséget adni minden érintettnek. 
 

* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre. Információink 

szerint a klasszikus sertéspestis (KSP) vonatkozásában idén sem vezetnek be 

korlátozásokat.  

Bízunk benne, hogy ugyanez igaz lesz az afrikai sertéspestisre (ASP) is, így nem lesz 

szükség különféle intézkedések megtételére hazánkban. 
 

* Mint azt beszámolónk első részében is jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.  

Természetesen ennek kampányfeladata már lezajlott, de amennyiben bárkinek ilyen 

irányú segítségre van szüksége, továbbra is készséggel állunk rendelkezésre.  
 

* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel, 

hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások értékelésére, aktualizálására. 

Fontosnak tartjuk, hogy a köztestületi funkciók mellett a vadgazdálkodásban és a 

vadászatban is képviseljük a kamarai tagok érdekeit. 
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T á j é k o z t a t ó  t e v é k e n y s é g  

 

*A 2015-ös évben a Vadász Hírmondó újságunk 25. évfolyamát éri el, melyet továbbra 

is négyhavonta, május, szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye 

vadászai számára elérhetővé tenni. 

 

*Tájékoztató tevékenységeink között újra meg kell említeni, a mindenki számára 

nyilvános, nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet a 

www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a Vadászkamara és 

Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással 

kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek információi is megtalálhatóak.  

 

Ezen felül idén 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  

 

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, a vadászati közélet minél színesebbé, 

tartalmasabbá tételét és azt, hogy a nem vadászó társadalom számára is nyújtson 

szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

* Február 21-én tartottuk megyei vadászbálunkat. Helyszínül ebben az esztendőben 

Miskolctapolcán a Park Hotel különterme szolgált. A fenséges étkek és italok, az évek óta 

visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt 

talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó nagyszerű hangulathoz 

és mulatsághoz. 

 

** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2015-ös év 

során is. A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már 

hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, 

kiállítások mind-mind a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a 

szimpatizánsok, érdeklődők bevonása révén. 

 

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén az 

elképzelések szerint teljesen új helyszínen, Kazincbarcika városában, augusztus 15-én a 

Color Fesztivál társrendezvényeként tervezzük megvalósítani.  

 

* Ezen felül az idén is jónéhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny fogja 

várni az érdeklődőket. 

- május 1. péntek Putnok, Nemzetközi Gömöri vadásznap 

- május 2. szombat Fűzérradvány, Térségi vadásznap és vadételfőző verseny 

- június 13. szombat Kács, Országos Vadfőző verseny és falusi házi sütemények 

versenye 

- június 20. szombat Sátoraljaújhely-Széphalom, Térségi vadásznap és Nemzetközi 

vad- és halételfőző verseny 

- augusztus 29. szombat Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny 

- szeptember vége Ózd, VAdász-REndőr TALálkozó (VARETAL) 
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Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadásznapi program 

eltöltéséhez! Részletes információt, programajánlót a későbbiekben külön meghívó 

formájában küldünk, illetve honlapunk oldalán is olvashatják! 

 

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi 

vadásznapok további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra 

jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni különféle 

vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket! 

 

* Ezévben is – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos 

vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően több helyszínen újra 

koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél 

szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön 

tagozat létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lőkészség 

fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.   

 

* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már korábban is említettük - a 

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

magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos és napközis ifjúsági 

táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.  

 

* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, a 

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

érdeklődőket! 

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

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

helyszínen és rendszeresen találkozhatnának országos, neves szakemberekkel, 

előadókkal. 

 

* A klubfoglalkozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a vadászkürtös mozgalom és 

a Diana Vadászhölgy Klub munkájának támogatására, valamint idén teljesen új 

elemként a jótékonysági tevékenységre is. Ennek jegyében terveink között szerepel egy 

jótékonysági apróvad társasvadászat megszervezése, amelyen a befolyt, valamint az éves 

költségvetésben erre elkülönített összeggel a vezetőségünk által meghatározott 

rászorulókon szeretnénk segíteni.  

 

* * * * * 

  

 

Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink mindenki számára egy aktív, közös 

tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus vadászati közéletet fognak biztosítani.  
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III. 2014. évi pénzügyi beszámoló 

 
 

- pénzügyi beszámoló 2014. terv-tény 

- szöveges ismertetés 

- 2014. évi mérleg és 

- eredménykimutatás 

-kiegészítő melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 2015. évi költségvetési terv 

 
 

- 2015. évi költségvetési terv 

- szöveges ismertetés 



 24 

 

Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2014.  évi pénzügyi beszámolója  

   Összesítő (eFt) 

   
   
   

 

Terv 

2014 

Tény 

2014 

   Nyitó pénzkészlet 11532 11532 

   
   Bevételek 

  a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 19050 19765 

Tagdíjbevétel 14336 14784 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2530 3788 

Vadászfelelősség biztosítás kts.tér. 850 921 

Egyéb (rendezv, támog.,hjárulások, bankkamat, stb.) 3557 3997 

a.) Megyei bevételek összesen 40323 43255 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 25725 26567 

Bevételek mindösszesen 66048 69822 

   

   Kiadások 

  a.) Megyei kiadások 

  Anyagjellegű ráfordítások 21669 22873 

Személyi jellegű ráfordítások     17479 17342 

Egyéb ráfordítások 15 10 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 500 503 

Költségvetési tartalék 600 0 

Értékcsökkenési leírás 250 60 

a.) Megyei kiadások összesen 40513 40788 

   b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 25500 26503 

Kiadások mindösszesen 66013 67291 

   

   Záró pénzkészlet 11567 14063 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2014. évi pénzügyi beszámolója  

(részletes) eFt 

 

Terv 2014 Tény 2014 

   Nyitó pénzkészlet 11532 11532 

   B e v é t e l e k 

  
   a.) Megyei bevételek 

  Vadászjegyek 50 %-os bevétele 19050 19765 

Vadászvizsgáztatás 2330 3555 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 68 

Eljárási díj bevétele 150 165 

Tagdíjbevétel 14336 14784 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is) 850 921 

Továbbszámlázások, (telefon, stb), egyéb bevételek 120 780 

Vadászszövetség hozzájárulásai (Vadásznap) 100 0 

Támogatások bevétele (OMVK Központ, egyéb) 380 486 

Vadászbál bevétele 1427 1427 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése 20 17 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 500 675 

Kerekítések 10 0 

Kamatbevétel 1000 612 

a.) Megyei bevételek összesen 40323 43255 

   b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek   

  Écs miatti kiegyenlitő bevétel 250 60 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára 19050 19765 

Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi) 5075 5388 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások 1350 1354 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen  25725 26567 

   Bevételek mindösszesen összesen 66048 69822 

   K i a d á s o k 

  
   a.) Megyei kiadások 

  Vadászvizsgáztatás - lövészet, lőtérhasználat 1000 943 

Nyomtatvány, irodaszer 400 376 

Egyéb segédanyagok, szolgált, irodai kisegitő tev. 500 404 

Szaklapok, szakkönyvek 60 86 

Vadászati nyomtatványok (teszt, lőjegyzék, vadászjegy, 

bizonyitvány) 100 96 

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása, rendszerkarbantartás 150 159 

Posta, telefon 700 596 

Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 150 300 
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Terv 2014 Tény 2014 

Vadász Hirmondó és postázása 2500 2420 

Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1602 3121 

Infrastruktura bérleti dij (iroda, üzemeltetés) 3500 3500 

Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja 100 123 

OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3250 3320 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 350 342 

Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet 600 539 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 700 318 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 200 115 

Ifjusági programok (tábor, kirándulás) 300 300 

Almanach 200 0 

Kynológia (vadászkutyás programok) 50 0 

Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia 300 390 

Vadászbál 1201 1201 

Megyei Vadásznap 1000 851 

Térségi vadásznapok,  vadfestő tábor, VaReTal 500 451 

Országos Vadásznap 150 151 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 180 79 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR 100 165 

Oktatás, továbbképzés  60 21 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.) 150 46 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 500 505 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút  500 675 

Kürtös mozgalom, támogatás 100 5 

Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap 200 212 

Diana VHK 0 15 

Vadászati kiadványok támogatása 0 50 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 30 30 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló) 50 32 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.) 40 11 

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

Vadászvizsgáztatás dija szla alapján  131 141 

Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány 0 734 

Honlap készítés, fenntartás, domain 50 35 

Jótékonysági tevékenység 0 0 

Vadászati múzeum, kiállítás 0 0 

Balesetvédelmi kiadvány 0 0 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 21669 22873 

   Alkalmazottak munkabére, megbízási díj 8102 8172 

Jutalom 675 675 

Tiszteletdij 2700 2700 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek 200 0 

Egyéb bérjellegű kifizetések 1600 1564 

Szociális hozzájárulási adó 3500 3523 

Étkezési hozzájárulás 432 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru 25 0 

Csekély értékű ajándék 25 12 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj) 170 197 

   

   



 27 

 
Terv 2014 Tény 2014 

   Reprezentáció 50 67 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 17479 17342 

   Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités 15 10 

Egyéb ráfordítások összesen 15 10 

   
   Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz. 500 503 

   

   Költségvetési tartalék működéshez 300 0 

Költségvetési tartalék új vadászvizsga várható kiadásaihoz 300 0 

Költségvetési tartalék összesen 600 0 

   Értékcsökkenési leírás 250 60 

a.) Megyei kiadások összesen 40513 40788 

   b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások 

  Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára 19050 19765 

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, külföldi) 5075 5384 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása 1350 1354 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 25 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 25500 26503 

   Kiadások mindösszesen 66013 67291 

         

Záró pénzkészlet 11567 14063 
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Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

2014. 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 2014. 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 vadászfelelősség biztosítás után a biztosítótól kapott költségtérítés, a vizsgadíj, 

az eljárási díj, stb. Átfutó, kiegyenlítő – továbbutalandó - bevételek között találhatók 

meg azon bevételeink, melyek csak egy rövid ideig vannak szervezetünknél, hiszen a 

vadászjegyek 50 %-át tárgyhót követő 5-ig át kell utalni a Vadgazdálkodási Bevételek 

elnevezésű számlára. A vadászfelelősség biztosítást szintén fenti időpontig kell befizetni 

a Groupama Garancia Biztosítónak. A vadkísérőjegyek értékesítéséből származó teljes 

bevételt tárgynegyedévet követő 5-ig kell eljuttatni a B-A-Z. megyei Kormányhivatalnak. 

Előbbieket az átfutó, kiegyenlítő – továbbutalt - kiadások között jelenítettük meg, míg 

a szervezet működésével kapcsolatos kiadásokat a Megyei kiadások címszó alatt.  

 

Bevételek 

 
A 2014. évben realizált összes bevétel (107,27 %), valamint a megyei szintű bevételek 

(105,71 %) is a tervezett szint felett valósultak meg, mely összességében 3.774 eFt-os 

többletbevételt jelentett. A megyei bevételek 2932 eFt-tal az előirányzott felett 

realizálódtak.  

A vadászjegyet váltók száma a tervezett mértéket 143 fővel meghaladta (715 eFt), 448 

eFt-os többletbevétel jelentkezett a tagdíjnál, mely 112 fő kamarai tag tagdíjának 

megfelelő összeg. Az új vadászvizsgáztatási rendszer (megemelt vizsgadíj) előírásai 

szerint több vizsga került a tárgyévben megszervezésre, melynek következtében a 

vizsgadíjból származó bevétel a tervezettel szemben 1225 eFt-tal magasabb szinten 

valósult meg. A konkrét programok költségeinek ismeretében került meghatározásra a 

tanulmányúthoz való egy fő által fizetendő hozzájárulás mértéke, mely ténylegesen 175 

eFt-tal haladta meg a tervezettet. A vadászkutya vizsgáztatás 18 eFt-tal, az eljárási díj 15 

eFt-tal, a biztosításból származó bevétel 71 eFt-tal, a továbbszámlázások 660 eFt-tal, a 

támogatások 106 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak. Az értékesítések 3 eFt-tal, a 

kamatbevétel 494 eFt-tal maradt a tervezett összeg alatt. A kamatbevétel közel 500 eFt-os 

elmaradásának oka elsősorban az év folyamán egyre csökkenő, csekély mértékű betéti 

kamatoknak, másodsorban annak következménye, hogy szervezetünk május hónapban 

8.000 eFt értékben egy éves lejáratú kincstárjegyet vásárolt, melynek hozama csak a 

2015-ös évben jelentkezik majd. Vadászszövetségi hozzájárulásra (100 eFt) nem került 

sor, mert a közös rendezvények költségei az elnökségi-vezetőségi határozatoknak 

megfelelő mértékben kerültek fedezésre. Mindezek – a teljesség igénye nélkül - járultak 

hozzá bevételeink 2014. évi tényadatához.  
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A bevételek megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

 
 

Kiadások 

 
2014. évi kiadások megoszlását (eFt-ban) az alábbi ábrán szemléltetjük: 

 

 
 
A megyei szintű kiadások a bevételek 5,71 %-os növekedése ellenére mindössze 0,68 %-

kal míg az összkiadások a 7,27 %-os bevétel növekedéssel szemben 1,94 %-kal 

magasabb szinten valósultak meg.  
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Anyagjellegű ráfordításnál mutatkozik egy 5,56 %-os többletráfordítás, melynek legfőbb 

oka az, hogy 2014. decemberében – vezetőségünk döntése alapján - a központ felé 

átutalásra került a 2015. évi vadászévkönyvek ára, mely 1.519 eFt többletkiadást jelentett. 

Összességében az anyagjellegű ráfordításoknál 1.204 eFt a túllépés, mely az előbb 

említett évkönyvön kívül több tényező együttes hatására következett be. A tervezettel 

szemben nem valósult meg kiadás a következő előirányzatoknál: Almanach (200 eFt), 

kynológia (50 eFt). Az előirányzattal szemben – a teljesség igénye nélkül - kevesebb 

ráfordítás történt a következő tételeknél: lőszer, lövészkorong, lőtérhasználat (57 eFt), 

nyomtatvány, irodaszer (24 eFt), egyéb segédanyagok, szolgáltatások (96 eFt), posta, 

telefon (104 eFt), Vadász Hírmondó és postázása (80 eFt), alkalmazott saját gépjármű 

használata (61 eFt), kiküldetés, tisztségviselők saját gépjármű használata (382 eFt), 

szakmai fórumok (85 eFt), megyei vadásznap (149 eFt), térségi vadásznapok (49 eFt), 

egyéb rendezvények (101 eFt), továbbképzés (39 eFt), vadászklub (104 eFt), kürtös 

mozgalom támogatása (95 eFt), szakértői díjak (18 eFt), VAV költsége (29 eFt), honlap 

fenntartás (15 eFt). Előzőekkel szemben a tervezetthez képest többletkiadás valósult meg 

pl. a következőknél: szaklapok, szakkönyvek (26 eFt), szállítási költség (150 eFt), 

könyvelő, pénztárprogram (23 eFt), OMVK tagdíj (70 eFt), hivatásos vadászprogramok 

(90 eFt), sajtó (65 eFt), tanulmányút (180 eFt), sportlövészet támogatása (12 eFt), 

vadászvizsgáztatás számla alapján (10 eFt).  A tervben nem szerepelt, de a 15 eFt-tal 

támogattuk a Diana Vadász Hölgy klubot, valamint 50 eFt-tal Csizmadia Sándor 

könyvének kiadását. A továbbszámlázandó könyvek, nyomtatványok 734 eFt kiadást 

jelentettek, de ez az összeg a bevételi oldalon is jelentkezik.  

 

A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakultak, a tényleges 

ráfordítás 137 eFt-tal (0,78 %-os megtakarítás) maradt a tervezett szint alatt.  

Részleteiben történtek ugyan mindkét irányba elmozdulások a tervezett összegtől, de e 

kiadásaink a küldöttgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően következtek be (pl. 

jutalom, tiszteletdíj, kitüntetések). 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 2015-es évet.  

 

Egyéb ráfordítások soron a tervezett 15 eFt-tal szemben 10 eFt kiadás keletkezett. 

 
Tárgyi eszközök beszerzésére 500 eFt-ot tervezett elő küldöttgyűlésünk, mely 503 eFt-ban 

valósult meg. Az év során 21 eFt értékben kerültek beszerzésre kisértékű immateriális 

javak (vírusvédelem), 482 eFt értékben különféle tárgyi, valamint kisértékű tárgyi 

eszközök: egy db mobiltelefon (108 eFt), lamináló (27 eFt), tárgyalóasztal (96 eFt), 

vitrines szekrény (93 eft), 4 db szék (97 eFt), tv állvány (41 eFt) és 20 eFt értékben egyéb 

kisértékű tárgyi eszközök. 

 

A szervezet a működéshez (300 eFt), valamint az új vadászvizsga várható kiadásaira (300 

eFt) tartalékolt összegeket nem használta fel.  

 

Meglévő eszközök értékcsökkenési leírása a tervezett 250 eFt-tal szemben 60 eFt-ban 

valósult meg. 
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A 2014. évi gazdálkodás főbb számainak arányát az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

 
 

 
Úgy ítéljük meg, hogy a tavalyi évben a kamarai szervezet gazdálkodása 

eredményesen teljesült. A köz- és egyéb, küldöttgyűlés és vezetőség által 

meghatározott feladatokat, az elvárt bevételeket teljesítette a szervezet, a bevételek 

fedezték a kiadásokat és növekedett a szervezet eszközeinek állománya is. 

Mindezek mellett egy tartalmas és eseménydús évet tudhat maga mögött a Borsod 

megyei területi szervezet úgy, hogy a záró pénzkészlet a nyitóhoz képest 2.531 

eFt-tal emelkedett. 
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1 8 4 2 7 2 7 3 9 4 1 2 5 4 1 0 5 
Statisztikai számjel 

 
 
 

 

A köztestület megnevezése: OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 

 

A köztestület címe, telefonszáma: 3526 Miskolc Tass út 18; 46/504-125   

  

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Mérlege 

 

 

 

 

 

2014. 
Üzleti évről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Miskolc, 2015.03.20.   

 

      P.H. 

         

              Kriston Nándor  

            elnök
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Statisztikai számjel: 1 8 4 2 7 2 7 3 9 4 1 2 5 4 1 0 5 
 

 

 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2014.12.31. 

 
 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák) 
devizanem: ezer HUF    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 52  99  

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK     

03.  02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése     

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 52  99  

05.  04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK     

07.  
06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése 
    

08.  
06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 

értékelési különbözete 
    

09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 11 719  14 244  

10. I. KÉSZLETEK 187  181  

11. II. KÖVETELÉSEK     

12.  11. sorból: Követelések értékelési különbözete     

13.  
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív 

értékelési különbözete 
    

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK   8 000  

15.  14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete     

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 532  6 063  

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 196    

18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) 11 967  14 343  
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Statisztikai számjel: 1 8 4 2 7 2 7 3 9 4 1 2 5 4 1 0 5 
 

 

 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2014.12.31.  

 
 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat 

Források (passzívák) 
devizanem: ezer HUF    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

19. D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor) 11 932  14 276  

20. I. JEGYZETT TŐKE     

21.  
20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 

névértéken 
    

22. II. 
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 

FIZETETT TŐKE (-) 
    

23. III. TŐKETARTALÉK     

24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 9 212  11 932  

25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK     

26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)     

27.  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka     

28.  Valós értékelés értékelési tartaléka     

29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 720  2 344  

30. E. Céltartalékok     

31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok) 35  67  

32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK     

33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     

34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35  67  

35.  34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete     

36.  
34. sorból: Származékos ügyletek negatív 

értékelési különbözete 
    

37. G. Passzív időbeli elhatárolások     

38. 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(19.+30.+31.+37.sor) 

11 967  14 343  

 

 

Miskolc, 2015. március 20. 

 

     P.H. 

         

              Kriston Nándor  

            elnök 
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1 8 4 2 7 2 7 3 9 4 1 2 5 4 1 0 5 
Statisztikai számjel 

 
 
 

 

A köztestület megnevezése: OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 

 

A köztestület címe, telefonszáma: 3526 Miskolc Tass út 18; 46/504-125    

  

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Eredménykimutatása 

 

 

 

 

 

2014. 
Üzleti évről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Miskolc, 2015.03.20.  

 

       

     P.H. 

         

              Kriston Nándor  

            elnök 
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Statisztikai számjel: 1 8 4 2 7 2 7 3 9 4 1 2 5 4 1 0 5 
 

 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2014.12.31. 

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
devizanem: ezer HUF    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

1. Értékesítés nettó árbevétele 49 603  53 868  

2. Aktivált saját teljesítmények értéke     

3. Egyéb bevételek 135  494  

 - támogatások      

         = egyéb támogatások 135  486  

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 220  417  

5. Rendkívüli bevételek     

6. Tagdíjak 14 327  14 788  

A Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 65 285  69 567  

      

7. Anyagjellegű ráfordítások 22 235  25 527  

8. Személyi jellegű ráfordítások 18 644  19 775  

9. Értékcsökkenési leírás 874  456  

10. Egyéb ráfordítások 20 812  21 465  

11.  Pénzügyi műveletek ráfordításai     

12.  Rendkívüli ráfordítások     

B Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 62 565  67 223  

C Adózás előtti eredmény [A-B] 2 720  2 344  

D Adófizetési kötelezettség 0  0  

E Jóváhagyott osztalék 0  0  

F Tárgyévi, mérleg szerinti eredmény 2 720  2 344  

 

 

Miskolc, 2015. március 20. 

 

  

     P.H. 

         

              Kriston Nándor  

            elnök 
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Statisztikai számjele:  18427273 9412 541 05  

Bírósági végzés száma:  Pk.61262/1997  

Cég adószáma:   18427273-1-05 

 

 

 

 

Köztestület megnevezése:  OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 
 

Köztestület címe:    3526 Miskolc Tass út 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet 
a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Miskolc, 2015.03.20.  

 

      

     P.H. 

         

              Kriston Nándor  

            elnök 
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Általános rész 

 

A köztestület teljes neve:                 Országos Magyar Vadászkamara BAZ. m-i 

Területi Szervezete 

 Rövidített neve:                            OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 

 Székhelye:                                          3526 Miskolc Tass út 18. 

 Belföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett 

 Külföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett 

Alakulás és bejegyzés kelte, száma:  1998.01.01  

Adószáma:                                         18427273-1-05 

Statisztikai számjele:   18427273 9412 541 05 

Bírósági végzés száma:  Pk.61262/1997.  

 

 

A köztestület bemutatása: 

A köztestület alaptevékenysége:  9412  szakmai érdekképviselet 

A tevékenységi körben a tárgyévben változás nem történt. 

 

A köztestület saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel. 

A köztestület a tárgyévben sem birtokolt részesedést, nem állt gazdasági kapcsolatban 

kapcsolt vállalkozással. 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: 

 

Kriston Nándor 

elnök 

3641 Nagybarca, Kossuth u. 19. 

 

 

A köztestület a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek 

nem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe. 

Számvitel politika: 

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a 

számvitelről, a 224/2000. Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő adótörvények 

szolgáltak. A törvény, a kormányrendelet 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. 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Rauszné Béres Aranka 

Regisztráció száma:  125292 

A köztestület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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Jelen beszámoló a OMVK BAZ. m-i Területi Szervezete 2014.01.01-től 2014.12.31 

időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2014.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2015.03.20. 

A mérlegkészítés napjáig a köztestület folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem állt fenn, a kamarai szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, 

folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős 

csökkenése.  

 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 

székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 3526 Miskolc Tass út 18. 

A beszámoló a köztestület honlapján is megtekinthető: Honlap: www.borsodivadasz.hu 

 

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: A típusú egyszerűsített éves 

beszámoló 

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: A tipusú összköltség 

eljárással 

 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál 

alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

A köztestület az 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 köztestület 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 társasági 

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. 

 

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes 

leltárfelvételre 2014.12.31-én került sor.  

 

Szabályzatok: a köztestület rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az 

előző üzleti évhez képest nem változtak. 

 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle 

hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2014. és a 2013. évek adatai teljes mértékben 

összehasonlíthatóak. 

http://www.borsodivadasz.hu/
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Elemzések: 

Mérleg 

Eszközök 

 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési 

leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. 

A köztestületnek hátrasorolt eszköze nincs. 

 

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Áruk 187 181 

KÉSZLETEK 187 181 

 

 

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Értékpapírok 

Pénztár 

- 

77 

8,000 

108 

Bankbetétek 11.455 5.955 

PÉNZESZKÖZÖK 11.532 14.063 

 

 

A köztestületnek a fordulónapon sem vevő, sem egyéb követelése nem volt.  

 

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt. 

 

Források 

Saját tőke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban): 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Jegyzett tőke 0 0 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 

Tőketartalék 0 0 

Eredménytartalék 9.212 11.932 

Lekötött tartalék 0 0 

Értékelési tartalék 0 0 

Mérleg szerinti eredmény 2.720 2.344 

SAJÁT TŐKE 11.932 14.276 
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Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-

ban): 

 

Szállítók felé fennálló kötelezettségek: 

 

Megnevezés Összeg eFt 

Szállítói kötelezettségek 67 

 

 

A köztestületnek 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt. 

 

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 0 eFt. 

  

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, 

illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős 

lenne. 

A köztestület határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt 

Hátrasorolt kötelezettség:  0 eFt. 

Eredménykimutatás 

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 53.868 eFt. 

 Ebből belföldi értékesítés: 53.868 eFt. 

 Ebből  export értékesítés: 0 eFt. 

 

Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 

 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Üzemi tevékenység eredménye 1.500 1.927 

Pénzügyi műveletek eredménye 1.220 417 

Rendkívüli eredmény 0 0 

Adózás előtti eredmény 2.720 2.344 

 

 

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott 

mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további 

szöveges kiegészítést nem igényelnek. 

 

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok 

eFt-ban): 

 

Megnevezés Összeg eFt 

Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 61 

Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti 

értékcsökkenési leírás 

 

A tárgyévben elszámolt kisértékű eszközök 

értékcsökkenése 

395 

A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés 456 
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Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor. 

 

A 2015. május 06-án tartott küldöttgyűlés határozatával elfogadta a 2014. évi mérleg 

szerinti eredmény következők szerinti felosztását: 

 

 Jóváhagyott osztalék:              0 eFt. 

 Mérleg szerinti eredmény:         2.344  eFt. 

 

 

Eredményfelosztás: 

 

Megnevezés Tárgyév eFt 

Adózott eredmény 2.344 

Igénybevett eredménytartalék osztalékra 0 

Jóváhagyott osztalék 0 

Mérleg szerinti eredmény 2.344   

 

 

Tájékoztató kiegészítések: 

 

A köztestület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított 

díjak bemutatására sem. 

 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi 

ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 

Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 9.764 

Bérjárulékok 3.622 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.389 

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 19.775 

 

 

A dolgozók részére kifizetett munkabér 9.764 eFt volt, az elnök tiszteletdíja 600 eFt.  

 

A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző főbb adatok a következők (eFt): 

 

   Mérlegfőösszeg  13.343 

   Saját tőke   14.276 

   Mérleg szerinti eredmény   2.344 

 

 

Eszközök, források összetételének alakulása: (eFt) 

 

 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány 

% 

Záró Részarány 

A, Befektetett eszközök 52 0,43 99 1 

B, Forgóeszközök 11 719 97,93 14 244 99 

C, Aktív időbeli elhatárolások 196 1,64 0 0 

 Összesen: 11 967 100 14 343 100 
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Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány 

% 

Záró Részarány 

D, Saját tőke 11 932 99,71 14 276 99,5 

E, Céltartalék 0 0 0 0 

F, Kötelezettségek 35 0,29 67 0,5 

G, Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 

 Összesen: 11 967 100 14 343 100 

 

1. sz. melléklet 

A köztestület vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók 

segítségével 

 

 

Megnevezés 
Bázis év 

2013.12.31. 

Tárgyév 

2014.12.31 

Befektetett eszközök aránya 

Befektetett eszközök/Összes eszköz 
0,43 0,69 

Forgóeszközök aránya 

Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás/Összes eszköz 
97,57 99,31 

Tőkeerősség (saját tőke aránya) 

Saját tőke/Mérlegfőösszeg 
99,71 99,53 

Tőkeszerkezeti mutató 

Saját tőke/Kötelezettségek 
34091,43 21307,46 

Vagyonszerkezet 

Befektetett eszközök/Forgóeszközök 
0,44 0,7 

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez 

Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke 
22,8 16,42 

Kötelezettségek aránya 

Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg 
0,29 0,47 

Befektetett eszközök fedezete 

Saját tőke/Befektetett eszközök 
229,46 144,2 

Likviditási mutató 

Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 
33482,86 21259,7 

Likviditási gyorsráta 

Pénzeszközök+Értékpapírok+Követelések/Rövid leáratú 

kötelezettségek 

32948,57 20989,55 

Készpénzlikviditás 

Pénzeszközök+Értékpapírok/Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

32948,57 20989,55 

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény 

Adózás előtti eredmény/Összes árbevétel+összes bevétel 
4,17 3,37 

Eszköz arányos jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen 
22,73 16,34 
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2.sz. melléklet 

 

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének 

alakulása 

 

Megnevezés 
Bekerülési 

érték eFt 
Nettó érték eFt 

Elszámolt 

amortizáció 

eFt 

Immateriális javak 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 0 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 108 99 60 

Tenyészállatok 0 0 0 

100 eFt. alatti eszközök 396 0 396 

Beruházások, felújítások 0 0 0 

Összesen 503 99 456 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

 2015.  évi költségvetési terve  

 

  Összesítő (eFt) 

 
  
  
  

 
Terv 2015 

  Nyitó pénzkészlet 14063 

  
  Bevételek 

 a.) Megyei bevételek 

 Vadászjegyek 19800 

Tagdíjbevétel 14812 

Vizsgáztatás, eljárási díj 2615 

Vadászfelelősség biztosítás költségtérítése 930 

Egyéb (támogatások,hjárulások, bankkamat, stb.) 3714 

a.) Megyei bevételek összesen 41871 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 26650 

Bevételek mindösszesen 68521 

  

  Kiadások 

 a.) Megyei kiadások 

 Anyagjellegű ráfordítások 24695 

Személyi jellegű ráfordítások     18338 

Egyéb ráfordítások 15 

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 550 

Értékcsökkenési leírás 100 

a.) Megyei kiadások összesen 43698 

  b.) Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 26574 

Kiadások mindösszesen 70272 

  

  Záró pénzkészlet 12312 
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Az OMVK BAZ. megyei Területi Szervezetének 

 2015. évi költségvetési terve  

 (részletes) eFt 

 

 

Terv 2015 

  Nyitó pénzkészlet 14063 

  B e v é t e l e k 

 
  a.) Megyei bevételek 

 Vadászjegyek 50 %-os bevétele 19800 

Vadászvizsgáztatás 2400 

Vadászkutya vizsgáztatás 50 

Eljárási díj bevétele 165 

Tagdíjbevétel 14812 

Vadászfelelősség biztosításból bevétel (jogvéd, kf-i is) 930 

Továbbszámlázások, (telefon, stb), egyéb bevételek 800 

Támogatások bevétele (OMVK Központ, egyéb) 400 

Vadászbál bevétele 1474 

Könyvek, kitűzők, eszközök értékesitése 130 

Résztvevők hozzájárulása tanulmányi kiránduláshoz 500 

Kerekítések 10 

Kamatbevétel 400 

a.) Megyei bevételek összesen 41871 

  b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek   

 Écs miatti  kiegyenlitő bevétel 100 

Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára 19800 

Vadászfelelősségbiztosítás (belföldi, külföldi) 5390 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások 1360 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 0 

b.) Átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen  26650 

  Bevételek  mindösszesen összesen 68521 

  K i a d á s o k 

 
  a.) Megyei kiadások 

 Vadászvizsgáztatás - lövészet, lőtérhasználat 860 

Nyomtatvány, irodaszer 400 

Egyéb segédanyagok, szolgáltatások 100 

Szaklapok, szakkönyvek 100 

Vadászati nyomtatványok (teszt,lőjegyzék, vadászjegy,bizonyitvány) 100 

Tárgyi eszköz javitása, karbantartása,rendszerkarbantartás 200 

Posta, telefon 650 

Szállitási költség (évkönyv, személy, egyéb anyagok) 200 

Vadász Hirmondó és postázása 2600 

Évkönyv, kártyanaptár (tagok részére vadászjegy kiváltásakor) 1520 

Infrastruktura bérleti díj (iroda, üzemeltetés) 3500 
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Terv 2015 

  Könyvelő, pénztárprogram bérleti díja 130 

OMVK tagdij (taglétszámunk után a központ felé fizetendő díj) 3330 

Bankköltség (bankszámlánk kezelési költsége) 380 

Alkalmazott saját gépjárműhasználata, kiküldetés, parkolóbérlet 550 

Kiküldetés, saját gjh, szállásköltség (tisztségviselők, egyéb személyek) 400 

Szakmai fórumok, főző-, pálinkaverseny, konferencia 200 

Ifjusági programok (tábor, kirándulás) 350 

Almanach 2000 

Kynológia (vadászkutyás programok) 50 

Hivatásos vadászok továbbképzése, verseny, konferencia 400 

Vadászbál 1320 

Megyei Vadásznap 1000 

Térségi vadásznapok,  vadfestő tábor, VaReTal 500 

Országos Vadásznap 150 

Egyéb rendezvények  (Kgyűlés,vez.ülés: terembér, reprez) 200 

Sajtó, rádió, kommunikáció, PR 150 

Oktatás, továbbképzés  80 

Vadászklub (terembérlet, előadó saját gkh.,repr.) 150 

Tapasztalatcsere (Fehova, szakmai tanulmányút) 500 

Hozzájárulásokból fedezett tanulmányút  500 

Kürtös mozgalom, támogatás 50 

Sportlövészet támogatása, Zempléni lövésznap 250 

Diana VHK 50 

Vadászati kiadványok támogatása 50 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 30 

Szakértői díjak (könyvvizsgáló) 50 

VAV vizsgáztatás költsége (fácán, saját gk.h.) 30 

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

Vadászvizsgáztatás dija szla alapján  0 

Továbbszámlázandó könyv, nyomtatvány 800 

Honlap készítés, fenntartás, domain 50 

Jótékonysági tevékenység 150 

Vadászati múzeum, kiállítás 400 

Balesetvédelmi kiadvány 200 

Anyagjellegű ráfordítások összesen 24695 

  Alkalmazottak munkabére, megbízási díj 8765 

Jutalom 731 

Tiszteletdij 2700 

Kitüntetés - aranyérem, Hubertus keresztek, oklevelek 250 

Egyéb bérjellegű kifizetések 1400 

Szociális hozzájárulási adó 3700 

Étkezési hozzájárulás 432 

Természetbeni juttatások/üzleti ajándékok/koszoru 25 

Csekély értékű ajándék 25 

Béren kívüli juttatások utáni adók (telefon, étkezési hj) 210 

Reprezentáció 100 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 18338 
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Terv 2015 

  Illetékek, hatósági díjak, közjegyző, kerekités 15 

Egyéb ráfordítások összesen 15 

  Tárgyi eszk,kisértékű eszk,immat. javak besz. 550 

  
  Értékcsökkenési leírás 100 

a.) Megyei kiadások összesen 43698 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások 

 Vadászjegyek 50 %-a Vadgazdálkodási bevételek számlára 19800 

Vadászfelelősségbiztosítás díjának továbbutalása (belföldi, 

külföldi) 5394 

Vadkisérőjegyek, apróvad gyűjtőigazolások árának továbbutalása 1360 

Levont-befizetett adók, járulékok különbözete 20 

b.) Átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen 26574 

  Kiadások mindösszesen 70272 

    

 Záró pénzkészlet 12312 

 



 49 

Szöveges kiegészítés az OMVK BAZ. megyei Területi szervezetének 

2015. évi költségvetési tervéhez 

 

 
Tervezett 2015. évi bevételeinket összességében 1.301 eFt-tal a 2014. évi tényadat alatt 

irányoztuk elő. 

 

Ez a várható bevételkiesés nagymértékben két bevételi forrás csökkentett összegben való 

számításba vételéből adódik, amelynek egyik, de kisebb mértékű oka a banki kamatok 

csökkenése (212 eFt). A másik, azonban lényeges oka az, hogy az idén reálisan 120 

vadászvizsgázóval számolunk, ugyanis a tavalyi év elején a vadászjelölteknek 

lehetőségük volt még a régi vadászvizsga rendszer szerint vizsgázniuk (alacsonyabb 

vizsgadíj, nem volt kötelező a vizsgát megelőző tanfolyam), mely megnövelte a vizsgára 

jelentkezők létszámát (210 fő), ennek következtében az ebből származó bevételünket is. 

Ezek ismeretében a tárgyévre várható vizsgáztatási bevételünk 1.155 eFt-tal a tavalyi 

tényadat alatt került tervezésre. 

 

A tagdíj (14.812 eFt) mellett a legmeghatározóbb bevétel a vadászjegyek kiváltásából 

(19.800 eFt) származik, melynél nagymértékű eltérés nem várható. A fent említett 

vadászvizsgáztatás mellett számításba vettük a vadászkutya vizsgáztatásból származó – 

bár csekély – bevételt (50 eFt) is. Tárgyév februárjában ismét megrendeztük a vadászbált, 

mely 1.474 eFt-tal járult hozzá ezévi bevételeinkhez. Az év folyamán is terveink között 

szerepel egy szakmai tanulmányút, melynél a résztvevők hozzájárulását 500 eFt-os 

összegben vettük figyelembe. Február hónap folyamán 110 eFt-ért értékesítésre került 

szervezetünk három fegyvere (az új szabályozás szerint csak a lőtér fegyvere használható 

a vizsgán), így az értékesítésekből származó bevételünket ennek figyelembevételével 130 

eFt-ban határoztuk meg. A támogatásokból származó bevételeket 400 eFt-tal vettük 

számításba. Kamatbevételünket, a már említett ok miatt 400 eFt-os összegben irányoztuk 

elő, de szabad pénzeszközeinket továbbra is – a szükséges kiadások fedezetének 

figyelembevétele mellett – folyamatosan lekötött betétben, egyéves futamidejű 

kincstárjegyben tartjuk, bízunk benne, hogy sikerül a tervezett összeget realizálnunk. 

 

2015. évi kiadásaink tervezésénél továbbra is az vezérel bennünket, hogy 

közfeladatainkat az elkövetkező időkben is megfelelő színvonalon lássuk el, 

kiadványainkat, programjainkat 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 – háromhavonta történő megjelentetése, 

postázása, melyet - figyelembe véve az emelkedő nyomdai, postázási költségeket – 2.600 

eFt-os összeggel vettünk számításba.  

A vadászvizsgáztatás költségeit a vizsgázók létszámával arányos összegben irányoztuk 

elő.  Az éven is tervezzük szakmai fórumok (200 eFt), hivatásos vadász továbbképzés, 

hivatásos vadászok napja (400 eFt), megyei Vadásznap (1000 eFt) megrendezését. 200 

eFt-tal vettük számításba az egyéb rendezvények (küldöttgyűlés, vezetőségi-, 

osztályülések) költségeit. Költségvetésünkben ezévben is különítünk el pénzeszközt a 

vadászkutyás programokra (50 eFt), a kürtös mozgalomra (50 eFt) és megemelt összeggel 

kívánjuk finanszírozni az ifjúsági (350 eFt) programokat, valamint a sportlövészetet is 

(250 eFt). A szakmai tanulmányút költségét 1.000 eFt-ban vettük számításba. Az 

országos vadásznapon való részvételünk költségét 150 eFt-ban irányoztuk elő.  
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Továbbra is támogatni kívánjuk a vadászati kultúrával kapcsolatos kezdeményezéseket, 

mint pl: vadászati témájú kiadványok (50 eFt) megjelentetése, Diana Vadász Hölgy Klub 

(50 eFt), Vadászklub (150 eFt) működése, valamint térségi vadásznapok (500 eFt). 

Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítvány támogatását 30 eFt-ban tervezzük 

megvalósítani.  

A szállítási költséget 200 eFt, az alkalmazott saját gépjárműhasználatának várható 

költségeit 550 eFt, a tisztségviselők és egyéb személyek utazási költségeit 400 eFt-ban 

irányoztuk elő.  Honlapunk fenntartását 50 eFt, kommunikációs költségeinket 150 eFt-

ban tervezzük.  

Az infrastruktúra bérleti díját – mely tartalmazza a fűtés, víz, világítás, vezetékes telefon, 

internet, gondnok, takarítás valamint a székház és a kiszolgáló helyiségek (garázs, pince) 

teljes használatát – évi 3.500 eFt-os értékben vettük számításba.  

Az egyéb anyagok, szolgáltatások sornál csökkentett összeggel számolunk (100 eFt), 

hiszen az irodai kisegítő tevékenységet tavaly novembertől nem számlaképes személy 

látja el, így az ő járandósága a személyi jellegű ráfordítások között jelentkezik.  

Az új vadászvizsgáztatási rendszer a vizsgáztatók személyében változást eszközölt, 

amely miatt a „vadászvizsgáztatás díja számla alapján” megnevezésű sor előirányzatánál 

kifizetéssel nem számolunk, mert az új vizsgáztatók díját ezévben már teljes egészében az 

egyéb bérjellegű kifizetések sorban szerepeltetjük. 

Tervezett anyagjellegű ráfordításaink összességében 1.822 eFt-tal haladják meg az előző 

évi tényadatot, hiszen az éven kiadandó Almanach költségeit 2.000 eFt-ban irányoztuk 

elő, és fentiek mellett forrást különítünk el jótékonysági tevékenységre (150 eFt), 

vadászati múzeum, trófeaterem kialakítására, kiállítás megrendezésére (400 eFt), 

valamint terveink között szerepel a korábbi években már kiadott „Balesetvédelmi 

kiadvány” aktualizált változatának elkészítése is (200 eFt).  

 

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az alkalmazottak munkabérénél 3 %-os 

bérfejlesztéssel számoltunk és tervezésre került részükre egy havi bérnek megfelelő 

jutalom is. Az „alkalmazottak munkabére, megbízási díj” soron jelentkező 593 eFt-os 

többletköltség a bérfejlesztés mellett tartalmazza az irodai kisegítő tevékenységet ellátó 

kolléganő éves bruttó megbízási díjának összegét is. A tiszteletdíj összegének 

tervezésénél az OMVK Központ tisztségviselői részére kifizetésre kerülő tiszteletdíj 50 

%-ával, valamint tiszteletbeli elnökünk tiszteletdíjával kalkuláltunk.  

 

Kihasználva a személyi jövedelemadó által biztosított egyik „kedvezményes 

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

személyenként 12 eFt-os étkezésre felhasználható béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) 
biztosítását tervezzük. Ennek várható adófizetési kötelezettségét is megjelenítettük a 

költségvetésünkben. A tiszteletdíj, bér- és egyéb bérjellegű kifizetések vonzataként 

jelentkező szociális hozzájárulási adót 3.700 eFt-ban irányoztuk elő. A tárgyévben 

vezetőségünk döntése értelmében Kamarai Aranyérem, valamint Hubertus Kereszt 

kitüntetések kerülnek átadásra, melyek bekerülési értékét 250 eFt-tal vettük számításba. 

 

A 2015-ös évben 550 eFt-ban tervezzük megvalósítani a szervezet további, szükséges 

eszközbeszerzéseit. 

 

A költségvetés számszaki és szöveges részének ismeretében látható, hogy 

2015. évi gazdálkodásunk 2.750 eFt összegben olyan kiadást tartalmaz 

(Almanach, jótékonyság, múzeum, balesetvédelmi kiadvány), melyek a 

közelmúltban nem fordultak elő. Úgy ítéljük azonban meg, hogy mindezekre 

szükséges ráfordításokat eszközölnünk, mert ezek a biztonságos vadászati 
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tevékenységen és a vadászati kultúra megismertetésén keresztül a vadászat 

pozitív megítélését segíthetik elő a „nem vadászó” nagyközönség körében.  

Bevételeink realizálása, tervezett programjaink, költséghatékony 

gazdálkodásunk eredményeként a 2015-es évet 12.312 eFt-os pénzkészlettel 

tudjuk majd zárni.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az előbbiekben vázolt elképzeléseink 

valóra váltása esetén záró pénzkészletünket ugyan csökkentett összegben 

tudjuk majd realizálni, de meggyőződésünk, hogy ez a pénzkészlet továbbra 

is egy biztonságos szintet jelent gazdálkodásunk, folyamatos működésünk 

tekintetében.  
 

 


