BESZÁMOLÓ
AZ OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Heves Megyei Területi Szervezet 2014-es évben is törvényi és alapszabályi kötelezettségeket betartva
végezte tevékenységét. A 2014-es évben négy vezetőségi ülést tartott és több érdemi határozatot hozott. A
Kamara a Védegylettel közösen több – a vadgazdálkodást, a vadászatot és a vadászokat érintő – jogszabály
változtatását kezdeményezett, melyhez a jogalkotók pozitív hozzáállása volt észlelhető. Az elmúlt években
megkezdődött jogszabály módosítási feladatokat folytatva, a Kamara a Védegylettel minden eddiginél
hatékonyabban tudta képviselni a vadászok érdekeit. Köztestületi feladatai mellett, az elmúlt esztendőben
kiemelkedően magas számú jogszabály módosítást végzett, mely a vadgazdálkodást, a vadászatot érintő - régóta
rendezésre szoruló –kérdést próbált normalizálni. Különböző fórumokon, egyeztető tárgyalásokon fejtettük ki
véleményünket, melyek hatására megkezdődött egy ütemtervszerű törvénymódosítási folyamat, melynek
részleteit az érdekképviseleti munka című fejezetben fejtjük ki részletesen. A vadászati törvény módosítására
szükség van. Közel két éve, hogy a megyei vadászkamarákat felkérték a Vadászati Törvény módosító
javaslatinak a véleményezésére. A vadásztársadalom számára sok pozitív irányú változást sikerült javasolni.
Várhatóan ebben az évben a Parlament elé kerül az új Vadászati Törvény, illetve annak elfogadása. Két nagyon
fontos témakör van, ami a vadászatra jogosultak számára nagy problémát okozhat, de ennek a megvalósítása és
módosítása is folyamatban van. Ez a két témakör a mezőgazdasági és erdőgazdasági vadkár problémája, valamint
a gépjármű és vad ütközés. Már elkészült a mezőgazdasági vadkár protokoll anyaga, ami majd a Vadászati
Törvény Végrehajtási Rendeletének része kell, hogy legyen. A gépjármű vad összeütközés, az új Ptk. szerint
módosult, a vadásztársadalom részére negatív irányban. Próbálkozás történt arra, hogy úgy, mint a nyugati
országokban a kötelező felelősségbiztosításban helyet kapjon a gépjármű vad összeütközés is. Erre nem volt
egyetlen egy biztosító sem, aki bevállalta volna ezt a feladatot. Ezért ismételten megpróbálkozunk, hogy a
Parlament elé kerüljön egy olyan fajta módosítás, ami korábban volt „veszélyes üzem, aki másnak kárt okoz,
köteles megtéríteni”: A Kamara az elmúlt évben is a Küldöttközgyűlés által elfogadott éves szakmai és pénzügyi
terv alapján végezte munkáját, az Elnökség és a Közgyűlés az alapszabályi előírásoknak megfelelő számú ülést
tartott.
Közfeladatok:
A kamara, mint köztestület, elsősorban az állam által ráruházott feladatokat végzi, így a vadászjegyek kiadását
és érvényesítését, a vadászbaleset- és felelősségbiztosítást, továbbá szervezi az állami vadászvizsgát, illetve a
vadhúsvizsgázók képzését. A Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával
közösen végezzük - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a vadhúsvizsgálók képzését, valamint a már
gyakorlatban tevékenykedők kötelező továbbképzését. Év végén a kamara megállapodást írt alá a
Kormányhivatallal, melynek értelmében, a továbbiakban a területi szervezetek értékesítik a vadászatra
jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint az apróvadgyűjtő igazolásokat.
Az állami feladatokon túl minden szinten képviseli a hivatásos-, és sportvadászok érdekeit.
A vadászkamara területi szervezeténél lezajlott a vadászjegyek kiadása, amelyet január hónapban kezdtünk, és
2727 vadászjegyet érvényesítettünk március végéig.
Az előző évekhez hasonlóan idén is szükség volt arra, hogy levélben jelezzük a február 28-ig nem váltók felé,
hogy vadászjegyüket érvényesítsék meg. Idén 163 ember kapott ilyen levelet, amely után még többen tettek
eleget ezen, kötelezettségének, így a Rendőrkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján
mindösszesen csak 60 fő volt az, akiket feléjük jeleznünk kellett amiatt, hogy rendelkeznek érvényes
vadászjeggyel a 2015/2016-os vadászati szezonra.
A megyében jelenleg 113 fő hivatásos vadászt tart nyilván a kamara, 243 fő a 70 éven felüli, valamint 101 fő a
női vadász.
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Vadászvizsga: 2014. évben 47 fő tett sikeres vizsgát. Minden évben, szigorú rendben, papíralapú és
számítógépes nyilvántartással történik a vizsgázók nyilvántartása. 2014-ben már megvalósult az új Állami
vadászvizsga rendszer bevezetése. A szakma bizonyos módosításokkal nem értett egyet, ezt rövid idő alatt az
élet is igazolta. Nagy problémát okoz az, hogy nem állandó lakhely szerint történik a vizsgáztatás, mint
korábban. Továbbá az új rendszerben tanfolyam elvégzéséhez kötött a vadászvizsga letétele. Így a vizsgázók a
tanfolyamvezetőknél jelentkeznek, nem úgy, mint korábban, hogy első lépésként a vadászkamaránál jelentkezett
be, fizette be a vizsgadíjat és vásárolta meg a vizsgához szükséges szakanyagokat. Így a kamara nem tudja
értékesíteni azokat az anyagokat, amelyek szükségesek az egyén számára, hanem a tanfolyamvezetők adnak,
különböző másolt anyagokat a részükre. A legutóbbi megyei tikári értekezlet döntött a módosításban, azaz
vizsgázni állandó lakhely szerint lehet csak, és a bejelentkezés a régi formában a kamara titkárságán történik.
A biztosító társasággal kötött megállapodás értelmében a kamara területi szervezetei már több éve emelt díjas
feleségbiztosítást is köthettek az arra igényt tartók részére, illetve a hazánkba érkező külföldi vadászok
számára is kötnek balesetbiztosítást, segítve ezzel a vadászatra jogosultak tevékenységét.

Érdekképviselet, érdekvédelem:
A kamara az érdekérvényesítés terén a megyei szervezetekkel együtt legfontosabb feladatának tartja, hogy a
vadgazdálkodást és vadászatot érintő törvények és rendeletek megalkotásánál, azok módosításánál a
vadgazdálkodók, és a vadászok többségének érdekeit képviselje.
Már több éve részt veszünk a szalonka monitoringban, a vadászatra jogosultakat, feladataikat az elvárásoknak
megfelelően végzik.
A 67/2011. (VII.13.) VM rendelet megszüntette a vadászvizsga alóli menetességet. Mindez az iskolarendszerű
nappali képzést folytató közép-, és felsőfokú szakintézményeket is érintette, ez nyilván nagy felháborodást
keltett a Felsőfokú Intézményekben. Ez aképpen módosult, hogy a főiskolákon, egyetemeken letett vadászvizsga
elfogadható, és kiegészítésképpen, csak fegyverismereti vizsgát kell tenni elméletből és gyakorlatból (lövészet).
A tartamos és szakmailag megalapozott együttműködéseket több területre is kiterjesztettük. Kiváló az
együttműködésünk az Egererdő Zrt-vel, és a Heves megyei Rendőrkapitánysággal. Az Egererdő Zrt-vel és a
Bükki Nemzeti Parkkal az Együttműködési Megállapodás korszerűsítésre és felújításra szorul. A Heves megyei
Rendőr-főkapitánysággal pár éve került sor a megújításra, amely több területre kiterjesztve próbálja meg
rendezni a fontos feladatokat, de szintén szükség van itt is az együttműködés felülvizsgálatára.
A kölcsönös együttműködés keretén belül a rendszeres tájékoztatás valamint a közös ellenőrzések
szervezésével a felek által a megállapodásban rögzített és vállalt feladatok végrehajtásra kerültek. Ennek
eredményeképpen csökkent a vadászaton megjelenő, szabályszegések miatt felelősségre vontak száma.
Elenyésző számban kellett a rendőrhatóságnak az engedélyes lőfegyvertartási engedélyt visszavonnia a
vadászjegy hiányára tekintettel. Megállapítható, hogy a vadászatra jogosult személyek a rájuk vonatkozó
szabályokat ismerik, és azokat döntő többségében be is tartják.
Szakmai hatóságok közül: legkiválóbb, naprakészebb és rendkívül korrekt az együttműködés a Heves megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával, - minta értékű.
Az Európai Uniós változások következtében, szükséges a gyors és korrekt együtt gondolkodás és
együttműködés, továbbá a feladatok végzése.
Az OMVK kiadványai minden évben megjelennek, mint például a Vadászévkönyv. Aktuális témákat, törvényi
módosításokat és fontos vadgazdálkodási kérdéseket érint a tartalma, amelyet elengedhetetlennek tartunk a
vadászok részére.
A Heves Megyei Vadászújságnak országos sikere van, nem csak a terjedelme, hanem a szakmaisága miatt is,
ezért is tervezzük, hogy évente legalább 3 vagy 4 alkalommal kerüljön kiadásra.
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Ismét megszerveztük a Heves megyei Vadásznapot, amely Parádon lett megtartva. Soha nem látott néző és
érdeklődő mellett rendkívül eredményes és látványos volt.
A sportlövők részt vettek a Korongvadászat Világszövetsége szervezésében a Magyar Nagydíj 2014. nevű
versenyen
Az íjászok programjait és támogatását is felkarolta a megyei kamara vezetése, így több programjuk is
megvalósult.
A megyei kamara Kynológiai Bizottsága a vadászati törvény előírásának megfelelően több alkalommal végezte a
vadászkutyák alkalmassági vizsgáját.

Hivatásos vadászok:
A Megyei Hivatásos Vadász alosztály 2014-ben is eleget tett az alapszabályban foglalt kötelezettségének. A
vadászkamara érdekérvényesítő munkájának és szakmai képviseletének leginkább a kötelező tagságát képező
hivatásos vadászok mindennapi, vadvédelmi feladatainak elősegítésére kellene fókuszálnia. Sajnálatos és
mindenképpen kritikusan kell tekintenünk a 2014. hivatásos vadászi érdekképviseleti tevékenységünket mind
megyei, mind országos szinten, hiszen a jogszabályokban, és a kamarai alapszabályban foglalt
kötelezettségeinket jelentő éves továbbképzésen túl nem tudtunk hatékonyan és érdemben fellépni a vadőri
szakma presztízsének védelme érdekében. A vadászkamara nem hagyhatja magára a hivatásos vadászokat, az
elmúlt évhez képest a jövőben sokkal nagyobb aktivitást kell mutatnia mind megyei, mind országos szinten és
minden alulról érkező ésszerű kezdeményezést meg kell valósítani. Köztudott, hogy a hivatásos vadászok a
Törvény szerint rendészeti feladatok ellátására is jogosultak. Sikerült az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskolával felvenni a kapcsolatot, ennek következtében folyamatos képzés és vizsgáztatás történt, sőt,
második lépcsőben az erdészek továbbképzését is sikerült megoldani. Hatvanban az új Vadászati Múzeumban
sikerült megtartani az Országos Hivatásos Vadász konferenciát jelentős létszámmal és nagy sikerrel. Több
szakmai program volt a konferencia keretén belül, és bemutatásra kerültek a hivatásos vadászok új szolgálati
egyenruhái.
Oktatás:
A Heves megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával a Megyei Vadászkamara együtt végezte a
Hivatásos vadászok szakembereinek továbbképzését.
A Vadászkamara és a Vadászszövetség kapcsolata kiváló, példamutató.
Vadászszövetségnek, amelyet jelentős tagdíjfizetéssel is támogat.
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A kamara 2014. évi költségvetése takarékos, a felhasználások szabályszerűek voltak és sikerült megtakarítást
is elérni.
Eger, 2015. április

OMVK Heves megyei Területi Szervezete Vezetősége
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