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I.

2013
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei
Vadászszövetségünk alapszabálya szerint, illetve a vonatkozó jogszabályok értelmében minden
évben számot kell adnunk az elmúlt évben végzett tevékenységről, munkánk eredményeiről,
hiányosságairól.
A beszámolóban összefoglalóját kívánjuk adni feladataink elvégzésének, szervezeti
életünknek, működésünknek, vadászati közéletünknek, gazdálkodásunknak, a fontosabb
eseményeknek.
Ezáltal egy szélesebb képet is szeretnénk bemutatni azokról az eredményekről, és
természetesen problémákról, amelyek az elnökség munkáját jellemezték illetve meghatározták
az elmúlt időszakban.

Szervezeti élet
Vadászszövetségünk a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítő
szervezete. Szervezetrendszere demokratikus szabályok szerint megválasztott képviselettel
rendelkezik. Mind az elnökség, mind az apparátus az Alapszabályi előírásoknak megfelelően
és azok maradéktalan betartásával végezte munkáját.
A testületek az év során a szabályoknak megfelelően megtartották üléseiket.
Az Elnökség az év során három alkalommal ülésezett és - a teljesség igénye nélkül - az alábbi
témákkal foglalkozott,ill. döntött:
- 2012. évi feladatok értékelése, 2013. évi programok, elképzelések
- beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról, 2013. évi költségvetési tervjavaslat
- fővadászi beszámolók
- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak
eseményeiről
- megyei és térségi vadásznapok
- országos vadásznapon való részvétel
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- választmányi ülés előkészítése
- Vadászkamrával való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- együttműködési megállapodások aktualizálásának lehetőségei
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok
- megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése
- külső-belső kommunikáció lehetőségei
- közhasznúsági feladatok szervezése

- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
- vadászklub tevékenysége
- szalonka monitoring program
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- fotóarchívum kialakításának lehetőségei
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése

***
A Szövetség Választmánya 2013. május 8-án ülésezett. Az ülésen az Elnökség beszámolt a
Vadászszövetség 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi feladatokról.
Tájékoztatót adott a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2013. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2012. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés
elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Utolsó napirendi pontként –haláleset miatt bekövetkező megüresedés miatt – elnökségi tag
választásra is sor került, melynek eredményeképpen a választmány ifj. Szemán Jenőt
választotta meg a Vadászszövetség nyolcadik tagjává.
A választást követően Szövetségünk elnökségének összetétele az alábbiak szerint alakul:
Dr. Székely László
Szaniszló Sándor
Csuhai István
Galambos Kálmán
Gyurán János
Kriston Nándor
Ifj. Szemán Jenő
Tóth Á. Dénes
Tóth József

Elnök
Elnökhelyettes
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag

A választmányi ülésen, fentieken túlmenően az alábbi lényeges témák is megtárgyalásra
kerültek:
- A civil jogszabályokkal kapcsolatban számos olyan intézkedést kellett meghozni, ami az
elmúlt húsz évhez képest érdemi változásokat jelentett, hiszen a ’89 évi II. tv, az egyesületi
törvény megszűnt, közhasznúsági törvény megszűnt. Hatályon kívül helyezésre került számos
olyan gazdasági jogszabály is az új civil törvény életbe lépésével, amely az egyesületek ilyen
irányú működését befolyásolja.
- Az egyesületeknek alapszabályt kellett módosítani, a gazdálkodás rendjét, a bevételek és
kiadások nyilvántartását módosítani kellett. A vállalkozási és cél szerinti tevékenységek
meghatározása, annak aránya, annak az adózásban való részvétele nagyon sok új elemet
hordoz. Változtak, szigorúbbá váltak egyes tevékenységek is, ilyen pl. a kompetencia kérdése,

ami csak akkor személyi jövedelemadó mentes, ha nem végez vállalkozási tevékenységet az
egyesület.
- A jogalkotás területén az elmúlt időszakban egy nagyon széles spektrumról lehet számot adni.
Vannak, amelyek könnyítést jelentenek, fegyvertörvény, fegyvervizsgáztatás vagy fegyver
átengedés, stb. kérdése. Vannak szigorítások, például az orvvadászattal kapcsolatban, és
hatáskörbővítés a hivatásos vadászoknál. Döntés született arról is, hogy akinek jogosítványa
van, fegyvertartáshoz nem kell külön egészségügyi vizsgát tenni, tehát a két egészségügyi
alkalmassági vizsgát összevonják.
- Több olyan, mindenkit érintő változás volt az elmúlt évben, amely helyzetet a Szövetség
folyamatosan nyomon követte és igyekeztünk segítségére lenni a vadásztársaságoknak abban,
hogy meg tudjanak felelni a jogszabályváltozásnak.
- Összességében elmondható, hogy a vadászattal, vadászokkal kapcsolatosan az elmúlt évben
egy olyan jogi aktivitás volt tapasztalható, amely mindenképpen sok év átlagát jelentősen
meghaladja. Ez a Védegyletünk elnökének, Semjén Zsolt közreműködésének nagyban
köszönhető, amiért itt a Választmányi ülésen is köszönetünket kell kifejezni.
- A vadászati közélet szempontjából a megyei aktivitás külön kiemelést érdemel. Jónéhány
nagyszabású rendezvény, vadásznap, kiállítás vagy akár találkozó zajlott és zajlik
megyénkben. Kiemelt feladatnak tekintettük és fogalmaztuk meg a környezetünk felé való
nyitást, tehát a vadászok és a nem vadász környezet kapcsolatának a javítását, ami ezeken a
vadászati rendezvényeken, vadásznapokon teremthető meg igazán. Ilyen szempontból nagyon
lényeges elemet hordoz a vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, bemutatása és
továbbvitele is.
- A vadászati közélet tekintetében másik kiemelt feladat volt és eredményesnek is mondhatjuk,
az ifjúsági programokat, és egyáltalán a fiatalokkal, gyermekekkel való foglalkozást, ami az
elkövetkezendő időszakra is fontos feladatként fogalmazódik meg.
- Nagyon fontos, minden vadászatra jogosultat és hivatásos vadászt érintő kérdés, ez a
rendészeti feladatokkal kapcsolatos új jogszabálynak az érvényre juttatása, hivatásos vadászok
tanfolyamának, vizsgájának megszervezése és részükre ezen jogosítványoknak a megszerzése.
- Folyamatban van a vadászvizsga szabályzatának a módosítása is. A minisztérium is
egyetértett abban, hogy kötelező tanfolyam legyen a vadászvizsgát megelőzően, és az új, már
kiadásra került Vadászati ismeretek tankönyv legyen a vadászvizsga anyaga és ennek
megfelelően kerülnek kidolgozásra, átdolgozásra majd a vizsga kérdései és maga a
vizsgaszabályzat.
- A vadászkamarai választások meghatározó eleme az évnek. Ez a Vadászszövetség számára is
egy nagy fontosságú esemény, ezért kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk azt, hogy a
választásban a vadász szervezeteink megfelelően működjenek közre, azért is, azt az egységet,
amely az elmúlt években jellemezte a megye vadásztársadalmát, meg tudjuk őrizni és ezáltal
folyamatosságot tudjunk teremteni a vadászati közéletünkben.
- Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban zavarmentes volt a Vadászszövetségnek az
átállása a civil törvénynek megfelelő nyilvántartási rendszerre, a kettős könyvvitelre.

Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is
felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat kiegyensúlyozottnak,
példaértékűnek minősítette.

A S z ö v e t s é g k ö z h a sz n ú és
szolgáltatási tevékenysége
Szövetségünk alapkoncepciójának megfelelően sokirányú szakmai és közhasznú szolgáltatást
végez. A gazdálkodás során az elmúlt évben is sikerült kihasználni - apparátusunk és az
elnökség erőfeszítései nyomán - az elmúlt időszak által kínált lehetőséget. Mindezeknek
köszönhetően, Szövetségünk gazdasági helyzete továbbra is stabil.
Az alapszabály szerint szervezetünk több irányú közhasznú tevékenységet végez. Ennek
részeként többek között vadászvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk, közreműködünk
a szalonka monitoring program szervezésével a tudományos kutatásokban, a Vadász hírmondó
újságunk és a Hírleveleink révén széleskörű ismeretterjesztő és információs szolgáltatást látunk
el a megye vadásztársadalmában ill. a vadásznapok és klf. kiállítások rendezésével segítjük a
közösségi vadászati kulturális hagyományok, értékek ápolását, megőrzését, ezáltal a vadászat
társadalmi elfogadottságának növelését.
- Regisztrált felnőttképzési Intézményként bejegyzett tevékenységünknek köszönhetően
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási
szám: 00493-2008) az év során 4 esetben, március, június, szeptember és november
hónapokban, hasonlóan az elmúlt évekhez tartottunk.
A tanfolyamok során a hallgatók összesen 45 elméleti és 5 gyakorlati órában ismerkedhettek
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás
alapjait illetve készülhettek fel kamara által szervezett, tanfolyamokat követő vadászvizsgákra.
(Ezen tanfolyami rendszerben idén már jelentős változások történtek, melyről a 2014-es
események kapcsán számolunk be.)
- A korábbi évek gyakorlata szerint továbbra is minden hónap utolsó hetében folytattuk az un.
Hírlevél/körlevél tájékoztatásunkat. Ezen levelünket minden tagszervezetünk részére
megküldjük.
Törekedtünk arra is, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk a
gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz, ezért egyes esetekben nem vártuk meg a hó végét,
hanem azonnal továbbítottuk az információkat tagszervezeteink vezetőihez.
Hírleveleink nagyon sokirányú szakmai, gazdálkodási, jogi, adóügyi, pályázati, munkaügyi és
más általános témákban is tartalmaztak információkat, melyek a tagszervezetek működését
segítették. Állandó rovatai: Aktuális teendők, Gazdálkodás, Jogi info, Hírek, információk,
Szövetségünk hírei és Mire szabad vadászni.
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat a Vadász Hírmondó – mint állat és
természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére

fordítottuk. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink,
hagyományaink fenntartására, megőrzésére.
- Az elmúlt évben jelentős adományt is elkönyvelhettünk, így az adományozók által juttatott
támogatási összegekből sikerült több olyan kiemelkedő rendezvényt, vadásznapot, kiállítást
megtartanunk, ahol megismertettük a nagyközönséget is a vadgazdálkodás értékeivel, a
vadászati kulturális örökséggel.
- Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges
különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését,vadgazdálkodási szaktanácsadást,
jogszabály figyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően és a tagszervezetek részére
kedvezményes díjtételekkel.
- Teljes körű könyvvezetést, - mely tartalmazza a pénztári, banki bizonylatok teljes körű
könyvelését, ezek alapján a havi és az éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be
jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg
és eredmény-levezetés elkészítését is - a tavalyi évben 26 Vadásztársaság részére végeztünk.

- Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét.
A hivatásos vadászok formaruháján kívül más terméket is forgalmazunk, melyek az azt
igénybe vevők segítésén túl bevételt is jelentenek Szövetségünknek.
beíró könyvek, nyomtatványok értékesítése
fegyverszekrény értékesítése
Könyvek, DVD-k
Nyalósó, kockasó
Larsen élvefogó csapdák
egyéb értékesítés (pl. naptárak, dísztárgyak, eü. csomag, lámpák,
távcsövek, vadkamerák stb.)

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben az
együttműködések területén volt tennivaló.
A partner szervekkel leginkább az együttműködési megállapodások foglalják keretbe a közös
munkát:
- Vadászszövetségünk vezetése jó kapcsolatot ápolt a rendőrhatósággal, a korábbi
együttműködési megállapodás alapján. A két szervezet közötti információáramlás és a
tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a rendőrhatóság részéről 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.
- Kiemelkedő fontosságú volt a megyei vadászok érdekeinek védelme, képviselete. Ebből
kifolyólag a természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt
a kapcsolat, emellett napi, rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.

- A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom egységes
fellépése. Ezért, a korábbi ciklus során is nagy hangsúlyt fektetett a szervezet a
Vadászkamarával való együttműködésre, egységes fellépésre. Ez látható országosan is a
Vadászkamara és a Vadászati Védegylet működésének és a többi megye szervezeteinek
összehangolásában is.
A jogalkotás, jogérvényesítés területén sajátos módon Vadászszövetségünk
érdekérvényesítése nem megyei, hanem alapvetően országos illetékességű. A Védegylet
egyedül jogosult a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs
tevékenységbe való bekapcsolásra.
Ettől függetlenül az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában jónéhány lehetőség
adódott az elmúlt év során, melyet vadászszervezeteinknek sikerült is kedvezően kihasználni.
Szövetségi és kamarai együttes kezdeményezésre számos törvénymódosítás,
jogszabályváltozás is megjelent, melyekről a megjelenések időrendjében illetve az azonos
témák összekapcsolásával az alábbiakban adunk tájékoztatást.
** Hosszas egyeztetést követően elfogadásra került a hivatásos vadászok Szolgálati
Szabályzata és a vadászkamara Etikai Kódexe, melyet minden vadász, az idei vadászjegy
érvényesítés során átadott Vadászévkönyv (2013-2014) lapjai között olvashatott.
** Az elmúlt évben a rendészeti feladatokat ellátó személyek - köztük a hivatásos
vadászok - tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A törvény a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört adott,
többek között az alábbi jogköröket is biztosítva:
- jogosulatlanul megszerzett dolgot visszatarthatja,
- igazoltatási jogkört gyakorolhat,
- érintett személyek csomagját átvizsgálhatja,
- járművet megállíthat, átvizsgálhat,
- meghatározott dolgokat ideiglenesen elvehet.
A fenti tevékenységek ellátásához a hivatásos vadász a jogszabályban rögzített módon testi
kényszert, vegyi eszközt (könnygázszóró palackot) is használhat, illetve új rendelkezésként ún.
„rendőrbotot” is viselhet.
A törvény hatálybalépésével a hivatásos vadászok – mint rendészeti feladatokat ellátó
személyek - szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő ellátása átkerült a rendőrség (a
megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálata) hatáskörébe.
Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a
szakmai felügyeletet és ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja. (iskolai végzettség-,
munkaszerződés meglétének vizsgálata, nyilvántartás vezetése, esküokmány-, szolgálati napló
biztosítása, stb.)
A rendőrségi nyilvántartásba vétel új szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény
kiállításával történt, amit a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében a
munkáltatónak kellett kezdeményeznie! A törvény előírása alapján – némi csúszással - a
szolgálati igazolványok és jelvények cseréje 2013. május 1-jéig megvalósult.

A rendészeti feladatot ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek, hanem a
hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság is
erőteljesebbé vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az orvvadászat
visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a jogszabály
kötelező, vizsgához kötött képzést is előírt, annak érdekében, hogy ezen intézkedések során
az eljárás jogszerű legyen, és az eljáró személyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit, mert
annak számukra nézve szabálysértési, büntetőjogi jogkövetkezménye lehetnek.
Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014. május
31-ig 40 órás tanfolyamra is be kellett iskoláznia! Ezen tanfolyamok több kurzusban, választási
lehetőséggel és képzési móddal az elmúlt év szeptemberétől indultak és sajnálatos módon még
a mai napig sem fejeződtek be néhány hivatásos vadász jelentkezésének hiányában.
A hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülése mellett - számos új
adminisztrációs feladatot jelentettek és jelentenek mindmáig, amelyek nem a Vadászkamara és
Vadászszövetség előírásai. Ettől függetlenül, a végrehajtásuk megkönnyítése érdekében a
szervezeteink felvették a kapcsolatot a megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Rendészeti
Szakközépiskola, mint képző intézmény illetékeseivel is, aminek köszönhetően több
alkalommal is egy-egy részletes, - mintákkal, kitöltési útmutatóval kiegészített tájékoztató anyagot sikerült kiadni minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult,
tagszervezet számára, felhívva a figyelmet az abban foglaltak pontos betartására.
** A tavalyi évben – bár nem a várt formában, hanem csak egy-két pontban - módosult a
vadászati törvény, mely a Magyar Közlöny 96. számában, 2013. június 13-án jelent meg.
(2013. évi LXXXII. törvény)
- Korábban a törvény értelmében problémát jelentett az íjászok, solymászok esetében a
fegyvertartási engedéllyel való rendelkezés. A törvénymódosítás értelmében most már csak a
vadászlőfegyverrel vadászó vadász esetén kell vadászlőfegyver-tartási engedéllyel rendelkezni.
- A törvénymódosítás alapján hatályát vesztette a Vtv. 93. §-a és a 100. § (1) bekezdés c) pont
28. alpontja is, így nem ez a törvény, hanem egy kormányhatározat fog a jövőben rendelkezni
az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról és a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokról.
(Az ehhez kapcsolódó kormányhatározat 2013. június 28-án meg is jelent, mely szerint a
véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületek 12-13 tagúak lesznek, a megbízások 3 évre
szólnak, a tagoknak nem jár sem tiszteletdíj, sem költségtérítés. Ezt követően a Tanácsok
megalakulása 2014-ben meg is történt, melyről a 2014. évi eseményeknél számolunk be)
- A jogszabálymódosítás további pontjaiban foglaltak szerint a Vidékfejlesztési Miniszter a
vadászvizsga rendje és tartalma mellett szabályozhatja a felkészítő tanfolyamok szabályait,
szervezésének feltételeit is. Ennek folyományaként az év végén megjelent a vidékfejlesztési
miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a
vadászvizsgáról, melynek részleteit, annak hatályosulása miatt - mint azt az előzőekben is
jeleztük - a 2014-es részben ismertetjük.

** Az elmúlt évben - újabb jelentős érdekképviseleti munkának az eredményeképpen - több
alkalommal is történt változás a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban.
* Az első rendelet arról szólt, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani
szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – orvosi
alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával
egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű
elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni. Nem történt változás abban
a tekintetben, hogy a kapott orvosi igazolással ezen túl is el kell menni a rendőrségre, ahol
3.000 forintért jegyzik be az új érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.
Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani szándékozó,
illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – a rendelet értelmében az
időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40 éves kor alatt 10 évenként, - 40 és 60 éves
kor között 5 évenként, - 60 és 70 éves kor között 3 évenként, - 70 éves kor fölött 2 évenként
kell részt venni. Az új rendelet nem érinti a jelenlegi alkalmassági érvényességi idejét, tehát
annak lejárta után a következő vizsgálat érvényességi időszakára vonatkozik az új szabályozás.
* Második alkalommal, 2013. július 1-től újabb változások történtek a fegyveregészségügyi
alkalmassági vizsgálat szabályaiban. A korábbi módosításban - több pozitív eleme mellett sajnos benne maradt, hogy mind a jogosítvány, mind a fegyvereü. vizsgálat tekintetében a
térítési díjat külön-külön meg kell fizetni.
Ez a vadászati érdekképviseletek szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról van szó,
tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért országos szerveinken
keresztül kezdeményeztük a rendelet ismételt módosítását.
A javaslatokat figyelembe véve 2013. július 9-én - harmadik módosításként - megjelent a
48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, és
rögzítette, hogy a térítési díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a jogosítványhoz
szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez előírt hasonló
vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a térítési díj fizetési
kötelezettségünk sem.
** A tavalyi évben – hosszas egyeztetést követően - nagy változást hozott az új Büntető
Törvénykönyv is, hiszen 2013. július 1-jétől külön bűntettként szerepel az orvvadászat.
A törvény XXIII. fejezete rendelkezik a környezet és a természet elleni bűncselekményekről.
Ebből a 245. § szól az orvvadászatról:
245. § Aki
a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen
vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez,
b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő vadászati
tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el,
c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy
kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy

elfogására irányuló tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
** Sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések után tavaly sem vezettek be
korlátozásokat. A vaddisznók KSP fertőzésre irányuló monitoring vizsgálata, illetve a leadandó
mintaszám az elmúlt évben megyénk teljes területén minimális szintre csökkent.
** A tavalyi év elején, részvételünkkel az Állami Autópálya Kezelő ZRt. Emődi Igazgatósága
találkozót szervezett az M3/M30 autópálya emődi szakaszával szomszédos vadásztársaságok
meghívásával. A találkozó fő célja volt, hogy a résztvevők saját tevékenységükről, de főként
közös feladataikról, problémáikról és a jövőbeni jobb együttműködés lehetőségeiről
folytassanak eszmecserét.
Az előadásokat követően hasznos beszélgetések következtek, ahol a vadgazdálkodók
elmondhatták problémáikat, javaslataikat, hogy azokat a későbbiekben közösen alkalmazzák,
megelőzve vagy legalábbis minimális szintre csökkentve a vad feljutásának esélyeit az
autópályára.
** Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat
elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat tevékenysége is
jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi
tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek szerepének társadalmi elismertetése
valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat elmélyítése.
Ezen túlmenően rendszeres találkozókat szervezünk a határ mellett tevékenykedő több
szlovák járási vadászszervezetek képviselőivel is.
***
Vadászszövetségünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az Országos
Magyar Vadászati Védegyletnél, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a
tagszervezetei érdekeit.

Tájékoztatási tevékenység
Tagszervezeteink tájékoztatására elsősorban a már szolgáltatási tevékenység címszó alatt is
említett havi Hírlevél szolgáltatásunk szolgált.
Emellett a megye vadászai részére biztosítottuk az ingyenesen Vadász Hírmondó
újságunkat. A kamarával közös lapunk a tavalyi évtől kezdődően színes kivitelben, évente
három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelent meg, május,
szeptember és december hónapokban. Az újság 3800-as példányszámban jelent meg. Állandó
rovataink: Vadászkamarai hírek, Vadkár és megelőzése, Vadászati etika-etikett, Természet és
környezetvédelem, Jogi információk, Kynológiai hírek, Eseménynaptár, Programok,
Tanfolyamok ismertetése, valamint a megyében történtekről beszámolók.
Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg
kell említeni, hogy immáron második éve működik a www.borsodivadász.hu néven futó
internetes információs portál, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással

kapcsolatos híradás, információ megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel
állapíthatjuk meg, hogy jelentős az oldal látogatottsága, nagy az érdeklődés a honlap iránt.
Éppen ezért lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan
frissítsük az oldalt és legalább heti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és
érdekes információkat.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban és az interneten az elmúlt évben is számos alkalommal jelent meg híradás a
megyei tevékenységekről.
Mindezekkel együtt azonban így is kijelenthetjük, hogy a tájékoztató tevékenység nem volt
maradéktalan. Ebben természetesen főként az játszik közre, hogy sajnálatos módon a média
sokszor az „átlagos” vadászati eseményekre nem tart igényt, az számukra nem hír értékű.

Vadászati közélet
A közhasznú feladatellátás részeként Szövetségünk a kamarával közösen az elmúlt évben is
igyekezett egy igen sokrétű vadászati közéleti tevékenységet kialakítani. A különféle
rendezvények megvalósításával úgy érezzük, hogy ez sikerült is, a megye összes vadásza
részére tudtunk szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást nyújtani s
emellett a nem vadászó környezet számára bemutatni vadászati kultúránkat, hagyományainkat.
** A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap, mely az elmúlt év
során két alkalommal is megszervezésre került.
* Elsőként augusztus 3-án a Bódva-völgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére és
szerepvállalásával Edelényben, a Művelődési Házban és környezetében került sor erre.
Az épület színháztermében többszáz agancsot, agyart, különféle trófeát és számtalan vadászati
eszközt csodálhattak meg az érdeklődők. Emellett az előtérben Dr. Kun Edit, Dedinszky Márta
és a Muray Galéria által készített festmények, egy fotókiállítás és könyvbemutató, vásár is
csábította a vadásznap vendégeit, látogatóit. Ezen felül az épület egy másik termében
díszmadár és hüllőkiállítás is várta az érdeklődőket.
A benti kiállításokon túl a kitelepülő vadgazdálkodók egy szabadtéri trófebemutatót,
„Vadászok Utcáját” is megvalósítottak, ahol szintén óriási volt az érdeklődés, ami nem csoda,
hiszen minden csapat igen kitett magáért, büszkén mutatta be a területén elejtett bikák, bakok
agancsait, kanok agyarait vagy éppen a társasvadászatokról készült fotókat, emlékeket.
Persze ez a sétány nem csak a kiállítás miatt volt népszerű, hanem a vadételfőző versenynek
köszönhetően, a finomabbnál finomabb, íncsiklandó étkek és az árnyékot adó fák miatt is.
A rekkenő hőséget, főként jó baráti társaságokban itt könnyen lehetett viselni, ami látszott is,
hiszen a kitelepülő csapatokat a sötétség sem tántorította el, a sátrak között még késő este is
szólt az énekszó.
A napközbeni programok a hagyományoknak megfelelően zajlottak. A reggeli ökumenikus
istentisztelet előtt egy saroglyán, vérebes díszkísérettel a térség vadgazdái két őzbakot
helyeztek terítékre. Ezt követően az ünnepi köszöntések következtek, amikor is Dr. Székely
László, az OMVK alelnöke, a megyei vadászati szervezetek elnöke, Molnár Oszkár, Edelény
város polgármestere, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Pechtol János az OMVK
főtitkára, az OMVV ügyvezető elnöke köszöntötték a rendezvényre kilátogatókat.

Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések, elismerések átadására, a megyei vadászzászló
szalagozására, majd az új vadászok avatására került sor.
A hivatalos programok után délután nagyszámú közönség előtt színpadra léptek a
vadászkürtösök, citerások, mazsorett csoport, női és férfi népdalkórus tagjai valamint egy
látássérültekből álló együttes is. Rengetegen voltak kíváncsiak a szarvasbőgés imitációra és az
agarasok, vizslások, vérebesek bemutatóira is. Nagy tapsot kaptak ezen kívül a solymászok és
lovasok is, akik szintén igen népes közönség előtt mutathatták be tudományukat.
A nap végefelé a vadételfőző verseny eredményhirdetésére került sor, melyet zárásként a
Kódex Trió nevű zenekar koncertje követett.
* Időben a második megyei vadásznapi rendezvény augusztus 31-én Bükkzsércen, az Agittetőn zajlott a XII. STIHL Országos Favágóverseny társrendezvényeként.
A több hektár területen fekvő rendezvényhelyszín egész nap kivétel nélkül többezres
látogatóközönséget vonzott. Köszönhető ez a profi szervezőgárdának, Bükkzsérc lakosságának
és a két nagyszabású program, a megyei vadásznap és országos favágóverseny eseményeinek
összehangolásának.
A széles, egész napos programkínálat miatt a vadásznap hivatalos része – a hagyományoktól
eltérően – igen korán, már fél kilenckor elkezdődött. Ekkor a Hubertus – ökumenikus
istentiszteletet követően három őzbak került terítékre, melyeket a megyei vadászzászlóval
együttesen kürtszó alatt helyeztek el a nagyszínpad pódiumán.
Ezt követte az ünnepélyes megnyitó, ahol Dr. Székely László kamarai és szövetségi elnök,
Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere, Bakon Gábor a Stihl Kft. ügyvezető igazgatója
és Szabó Ferenc a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati
Főosztályvezető helyettese szólt a vendégekhez, látogatókhoz.
A megnyitót követően kitüntetések átadására került sor, ahol mind országos, mind megyei
kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak.
Nem maradhatott el a programok közül a megyei vadászzászló felszalagozása, és az új
vadászok avatása sem.
Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a fakitermelő
bajnokság döntője, ahol több mint 50 csapat mérhette össze tudását különféle
versenyszámokban.
Bükkzsérc megyehatáron lévő földrajzi elhelyezkedése felkínálta a lehetőséget, ezért a helyiek
megszólították a Heves megyei szomszédos erdészetet és vadászatra jogosultakat is, aminek
köszönhetően 13 vadászatra jogosult és 5 nem vadászó civil csapat sátrai alatt is jónéhány
bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból
és/vagy erdőn-mezőn készült ételek.
De nem csak az illatok vonzották itt a látogatósereget, hanem az a szabadtéri trófeabemutató is,
amelyet másutt ugyan már sikerült megvalósítani, de a Bükkzsércre látogatók ezzel a fajta
kiállítással itt még nem találkozhattak. Jól lehet erre a programra is definiálni a „Vadászok
utcája” kifejezést, hiszen a kialakított sétány mindkét oldalán, közvetlenül a kitelepült társasági
sátrak között-mellett igen impozáns agyarakban, csigákban és agancsokban gyönyörködhettek
az érdeklődők. Ez a fajta bemutató nagyon jó hangulatot adott, amelyet még csak fokozott a
távolból hallható motorfűrészek hangja, a fejszék csattogása és az időnként felharsanó szurkoló
közönség libabőröztető üdvrivalgása.

Délután háromkor fejeződött be a favágóverseny, amelynek összegzését követően került sor
mind ennek a programrésznek, mind a vadételfőző versenynek az eredményhirdetésére. Ekkor
Tállai Andár önkormányzati államtitkár összegezte a látottakat és gratulált a helyezetteknek.
Külön öröm számunkra, hogy az ország minden részéből érkező csapatok közül a legelőkelőbb
helyet, az első helyezést az Északerdő ZRt. egyik csapatának sikerült megszerezni, így ők
állhattak fel a dobogó legfelső fokára és vehették át a XII. STIHL Országos Fakitermelő
bajnoki címet.
Az eredményhirdetés után a Stihl színpadon Timbersports bemutató zajlott, melyre olyan
tömeg volt kíváncsi, hogy a későn érkezőknek be kellett érni azzal, hogy a színpadtól 15-20
méterre tudnak csak megállni. A közel egy órás bemutatót után újra a nagyszínpadé és az az
előtti téré volt a főszerep. Elsőként a solymászok, a vadászkutyások, majd őket követően a
Bükkzsérci népdalkórus és néptánccsoport tagjai ragadtatták tapsra a közönséget. Volt ezen
felül könnyűzenei koncert, majd este kilenckor tűzijáték és hajnalig tartó utcabál igen kitartó és
szórakozó közönséggel.
A mindkét megyei vadásznapi rendezvényre elmondható sokszínű események sorozata, az
ehhez csatlakozó óriási érdeklődés, valamint a kiváló hangulat biztos alapot ad arra, hogy
mindannyiunk nevében kijelenthessük: Megérte ennyi energiát belefektetni! Köszönet ezért a
szervezőknek, segítőknek és a résztvevő látogatóknak!
** A megyei vadásznapok mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet aktivitást
sikerült kialakítani. Ez különösen a mai felgyorsult világunkban fontos, amikor is egyre
gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati kultúránkat megvédjük.
Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények, térségi vadásznapok, melyek
a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.
* Első ilyen program volt az elmúlt évben április utolsó hétvégéje Putnokon, mivel a SajóRima Eurorégió Vadásztagozata, a térség vadgazdálkodóival együttesen immáron hetedik
alkalommal ekkor tartották hagyományos vadásztalálkozójukat.
A három napos program egyébként a XV. Gömör-Expo és fesztivál társrendezvénye, amely az
elmúlt évek alatt a térség legrangosabb interregionális rendezvényévé vált. Ugyanez igaz a
vadásznapra is, hiszen rangjához méltó módon tudja a vadászat iránt érdeklődők és a vadászok
számára maradandóvá tenni ezt az ünnepséget.
Április 26-án, pénteken az idén új helyszínen, a Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskola
épületében nyitott a vadászati- és trófeakiállítás, melyen nemcsak a hazai vadfajok, hanem
egzotikus, főként afrikai, nyakba preparált állatok trófeái is láthatóak voltak. A kiállítás mellett
egy erdő-mező állatvilágát bemutató dioráma és egy festménykiállítás is színesítette a
látnivalókat.
Ez a bemutató a rendezvény mindhárom napján, tehát vasárnap délutánig nyitva állt az
érdeklők számára, ugyanúgy, mint a szomszédos épületben, a Herman Ottó Természetvédők és
Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. megyei Egyesülete által szervezett díszmadár- és hüllőkiállítás
is.
A rendezvény fő napján, szombaton nagy volt a sürgés-forgás, hiszen a főzőcsapatok szakácsai
már kora reggel serényen dolgoztak, aminek köszönhetően a délelőtt folyamán nagyszerű
illatok terjengtek az új helyszín, a gimnázium parkjának árnyas fái alatt. Itt a főzősátrak mellett

a zárttéri kiállításon túl egy szabadtéri trófea bemutatót is megvalósítottak a kitelepülő
vadgazdálkodók. A rendhagyó kiállítás, „Vadászok utcája” méltán bizonyította a térség kiváló
adottságait, kiemelkedő természeti értékeit, vadállományát.
A hivatalos, színpadi programok 10 órakor kezdődtek, amikor is felharsant a kürtösök
vadászkürtjeiből az „Üdvözlés” szignálja. Mindeközben a vadásznap szervezői egy őzbakot
helyeztek terítékre, melyet a Hubertus ökumenikus istentiszteletet celebráló Dérer Zsolt
református lelkész és Cseh István kanonok szenteltek meg.
Ezt követően Dr. Székely László köszöntötte a vadásznap résztvevőit, ahol kihangsúlyozta,
hogy az ilyen ünnepségeknek nem titkolt célja, hogy a vadásztársadalom tagjai kilépjenek saját
zárt közösségükből és szenvedélyük szépségei mellett bemutassák a vadászat kulturális
értékeit, nagyszerű hagyományait, felhívják a figyelmet a vadászati tevékenység
szükségességére, szépségeire.
Ezt követően a rendezvénynek helyt adó Putnok polgármestere Tamás Barnabás, országgyűlési
képviselő, a város nevében üdvözölte a rendezvényre kilátogatókat, a kitelepülő
vadásztársaságokat, azok tagjait, barátait, ismerőseit.
A vadásznapot, Riz Gábor országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg,
méltatva a helyiek szervezőkészségét, tenniakarását.
A köszöntőket követően elismerések, jutalmak átadására került sor. A hivatalos programok
után a színpadon egymást váltották a fellépők, míg a tankert hátulsó részében honfoglaláskori
lovasok és fogathajtók ragadtatták tapsra az érdeklődők népes táborát.
A gyönyörű, nyári időben igazi vadászmajális, népünnepély volt ez, sok látnivalóval, színes
programokkal valamint finom ételekkel és italokkal, ami alapján mindenképpen
megállapítható, hogy a rendezvény elérte a célját.
* A Putnoki vadásznapot követően, május 11-én, szombaton a fűzérradványi Károlyi-kastély
parkjában, immáron V. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Vadételfőző Verseny
és Térségi Vadásznap.
A rendezvényen megjelenteket Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnöke, Dr. Székely László, az Országos
Magyar Vadászkamara alelnöke, a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke valamint
Cserép János, az Északerdő ZRt. nyugalmazott vezérigazgatója köszöntötte. Őket követte
méltató szavaival Pandák Pál, Fűzérradvány község polgármestere, aki egyben megnyitotta a
vadásznapi rendezvényt.
A köszöntőket követően a megyei vadászok zászlaja alatt az új vadászok tettek esküt a
vadászat-vadgazdálkodás ápolására, a hagyományok őrzésére és a vadállomány védelmére.
Ezután a tavalyi évben a Vadászkamara által alapított, kiváló ifjú Nimród Vándordíj átadására
került sor, amit idén Németh Gábor vehetett át.
A hivatalos programok után a színpadon vadászkutya bemutató, néptáncbemutató, a
kastélyparkban pedig a számtalan főzősátor mellett szabadtéri trófeakiállítás, ásványbemutató
és vásár, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és egy alpintechnikai bemutató
zajlottak.
Mindeközben a kastély Hubertus-termében Dr. Lenár György, az „Eltékozolt kisvasút” című
előadásában ismertette meg az érdeklődőkkel a Zempléni erdei vasút és a Károlyi uradalom
hegyközi vasútjának történetét. Őt követte előadásával Kaczúr András, aki a vérebezés
rejtelmeibe vezette be a jelenlévőket.

Ugyan a vadásznap eseményei a főzőverseny eredményhirdetésével és a díjkiosztással a
délután folyamán lezárultak, azonban a főzősátrak alatt a baráti beszélgetések, a kellemes
hangulat és jókedv estébe nyúlóan tartott.
* Időben az előző rendezvényeket követte június 8-án a Kácsi XIV. Országos Vadételfőző
Verseny és Fesztivál. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először. Azóta a kácsiak e
rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a vadászok ünnepének is szánják. Az evéssel, ivással,
gasztronómiai bemutatókkal, versenyekkel gazdag rendezvényen a jó hangulatot változatos
kísérőprogramok garantálták.
* A kácsi vadételfőzőt követően két hétre rá, a megye egy túlsó szegletében, június 22-én
került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XI.
Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny. A versenyre idén a korábbi kategóriák mellett
először lehetett halétel kategóriában is nevezni, 17-en éltek is az új lehetőséggel.
A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel kategóriákban is szép számmal mérettették
meg magukat a vállalkozó kedvű versenyzők, nehéz feladat elé állítva a Mátyás Rudolf Oscardíjas mesterszakács által vezetett zsűrit. A rendezvényen a Zempléni-, az Abaúji és Bodrogközi
régió vadásztársaságain kívül több vadásztársaság vett részt a szomszédos Szlovákiából, egy az
erdélyi Sóváradról érkezett, egy pedig Szerbiából, Óbecse városát képviselve.
A rendezvény egyik fő látványossága volt a szervezetünk irányításával, a helyi
vadásztársaságok által kialakított, a megyében már hagyományosnak mondható, „Vadászok
utcája”, melyet reprezentatív trófeakiállítás tett nem minden napi látványossággá az
érdeklődők számára.
A jó hangulatban zajló eseményen megrendezésre került a II. Széphalmi Favágó Verseny, ahol
fanyűvő hölgyek és urak is próbára tették magukat. A szabadtéri színpadon mazsorett- és
néptánc csoportok, amatőr színjátszók, és a felvidéki Kilowatt zenekar szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget. Kafka György solymász, ragadozó madaraival tartott bemutatója a
nap egyik kiemelkedő eseménye volt. A főző- és pálinkaverseny győztesei nagy örömmel,
önfeledten vették át jól megérdemelt díjaikat, az egyedi Hollóházi kupákat, illetve egy-egy 5
puttonyos Tokaji Aszút.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, a nap végén mindenki elégedetten és
élményekkel gazdagodva térhetett haza erről a gasztronómiai-kulturális, és nem utolsó sorban a
vadászati kultúrát is népszerűsítő programról.
* A nyári programok az imént ismertetett rendezvényekkel azonban korántsem fejeződtek be,
mivel augusztus 10-én immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt.
Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a IV. Zempléni lövésznap, ahol a korábbi évekhez
hasonlóan hivatásos vadászok, sportvadászok és erdészek mérhették össze
lövésztudományukat.
Az igaz, hogy idén szerényebb körülmények között került megrendezésre ez a nap, de mégis a
kedvező időjárás és a helyszín idevonzotta a helyi és a visszajáró vadászbarátokat. A
regisztráció után bőven akadt lehetőség a gyakorlásra és tanakodásra, hogy idén ki lesz a
bajnok. A 42 jelentkező 2 helyszínen 3-3 pozícióból lőhette a korongokat. Természetesen a
hölgyek számára is adott volt a lehetőség, amellyel éltek is és nagyon eredményesen
teljesítettek. A felnőttek mellett pedig a gyermekek sem unatkozhattak, ők számítógépes
virtuális vadászatban mérhették össze tudásukat.
Igaz volt a mondás erre a napra is, miszerint, a lövészet, a korongozás a jókedvről,
vidámságról, barátságról és egy kis tapasztalatszerzésről szól.

* És, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózdi Rendőrkapitányság és a
környékbeli vadásztársaságok – immáron három évre visszatekintve – az együttműködés és az
első vadász-rendőr találkozó, VARETAL szellemiségét így szeptember végén felelevenítve
tavaly is újfent összeültek egy konferencia, majd másnap – az összetartozás jeleként – egy
hagyományos vadász-rendőr nap erejéig.
A konferenciának 2013. szeptember 27-én, pénteken, a már jól megszokott helyszín, az Ózdi
Művelődési Intézmények Táncterme adott otthont. A népes, vadászokból és rendőrökből – és
szerencsére sok érdeklődőből – álló közönség színvonalas és érdekes előadásokat hallgathatott,
Dr. Elek Balázs a debreceni Ítélőtábla bírája, Dr. Olajos István egyetemi docens, Dr. Kiss
István a miskolci Törvényszék kollégiumvezető bírája, Dr. Reiterer Zoltán a miskolci jogi kar
PhD. hallgatója, valamint Dr. Szabó Balázs miskolci egyetemi oktató előadásában. A
konferenciára ellátogatók hasznos ismereteket és sok új információt szerezhettek, melyek
birtokában feladataikat magabiztosabban, és könnyebben tudják elvégezni. Az előadások
végén sokan megkeresték az előadókat, így kisebb-nagyobb csoportokban még este hatkor is
folyamatosan érkeztek a kérdések az egyes témák szakértőihez.
A rendezvény második napja, 2013. szeptember 28-án, szombaton – idén először – Ózdon
maradt. A helyi Vízmű Kft. üzemeltetésében lévő strandfürdő területét lepték el már korán
reggel a kiállítók, árusok, fafaragók, ékszerészek, művészek, illetve természetesen a kék- és
zöldruhások, hogy egymással kötetlenül beszélgetve, egymás problémáit közvetlenül
meghallgatva, majd önfeledten szórakozva töltsék el a kellemesen meleg szeptemberi hétvége
– nyárvégén megszokott napsütésében pompázó – találkozójának hosszú óráit.
A vadász-rendőr napot Baranyák Béla címzetes esperes szavai köszöntötték elsőként, a
Hubertus-mise oltára előtt terítéken fekvő gyönyörű gímbika fényében.
A rendezvényt hivatalosan dr. Varga László r. alezredes, az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője
nyitotta meg. Ezt követően a látogatók Eke Zoltán r. tzls., az Ózdi Rendőrkapitányság körzeti
megbízottjának hortobágyi csikósbemutatóját tapsolhatta végig. A színpad melletti füves
területet ezután az agarászok vették birtokba, majd ezt követően Magyarország Készenléti
Rendőrségének fúvószenekara masírozott be a rendezvény helyszínére.
A programok közben elindult a főzőverseny, az íjász-, a lézeres- és a légpuskás lövészverseny
is, felnőtt és gyermekkategóriában, emellett nevezhettek a vállalkozó kedvű gyermekek az ózdi
Csónakázó-tónál megszervezett horgászversenyre is. Az ebédet követően szarvasbőgő
versennyel és bemutatóval folytatódott a programsorozat. Ezután solymászok, majd vadász- és
rendőrkutyások mutatkoztak be a közönségnek. A bemutatókat követően a résztvevők ovációja
közepette színpadra lépett Mága Zoltán hegedűművész az Angyalokkal.
A kétnapos találkozó záróakkordjait – késő éjszakába nyúlóan – Nyerges Péter r. ftőrm.
szolgáltatta egy szintetizátorral megerősítve, a résztvevők nem kis megelégedésére.
A vendégeink között a rendezvény során nem igazán volt nézeteltérés, de az biztos, hogy egy
dologban mindenki egyetértett: jövőre ugyanígy, ugyanitt!
***

** Ifjúsági programok tekintetében sem volt hiány az elmúlt évben:
* Június 29-én vidám zsivajtól volt hangos az Ipolyerdő Zrt. fenntartásában működő,
Balassagyarmattól mindössze egy „kőhajításnyira” található Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark.
Az alig egy esztendővel ezelőtt megnyílt létesítmény adott otthont a tavalyi évben első
alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megtartott Gyermek-vadásznapnak, melyen egy
háromnapos, buszos kirándulás keretében a Borsod megyei gyerekek is részt vettek, Bótáné
Batta Olga vezetésével.
A gyerekek a kirándulás első napján megtekintették a gyöngyösi Mátra Múzeumot Dr.
Pállosné Nagy Róza vezetésével, aki vadászati hagyományaink és tárgyaink megszállott
gyűjtője. Délután ellátogattak a mátrafüredi szakiskolába, végül a Sástói kilátóhoz is
felsétáltak, s majd csak a vadásznap másnapján érkeznek haza, miután felkeresték az
ipolytarnóci ősmaradványokat. Mindezek mellett a szálláson csatlakozott hozzájuk Molnár
Renátó, aki a Szarvasbőgő Európabajnokság 4. helyezettje és egy bőgő bemutatót tartott a
lelkes kis csapatnak.
A gyors regisztráció és egy szakmai előadás végeztével az első hatszemélyes csapat már el is
indulhatott azon az előre kijelölt cserkelőúton, melyen nyolc különféle állomáson kellett a
kicsiknek számot adniuk természetismereti és erdészeti-vadászati felkészültségükről, vagy
éppenséggel ügyeskedniük íjászatban és célba dobásban. A feladatok között egyebek mellett
vadbőrök felismerése, állathangutánzás, vadfaj-meghatározás, trófeaminősítés, kirakójáték is
szerepelt.
* A kirándulást követően augusztus elején, első ízben, hagyományteremtő szándékkal, - az
Északerdő ZRt-vel közös szervezésben - napközis ifjúsági tábor is megszervezésre került. A
program legfőbb célkitűzései a gyermekek természetközeli nevelése, az erdő és vadállomány
megismertetése voltak. A Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola biztosította a gazdagon felszerelt
helyszínt a gyermekek számára, akik rendkívüli érdeklődéssel fogadták magukba a megszerzett
ismereteket.
Megismerkedhettek a biztonságos és kulturált természetjárással, miközben bejárták a
tanösvényeket, valamint a jelentősebb barlangokat. A barangolások során megismerhették a
Bükk hegység jellegzetes fáit, állatait, gombáit, az erdő hangjait, a természeti képződményeket
és azok kialakulását, valamint a környékhez kötődő emberek múltját és jelenét. Természetesen
nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, vadgazdálkodás,
vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem.
Utolsó programként a gyerekek megtekintették a Herman Ottó emlékházat, majd Fekete István
előtt tisztelegve végigjárták azt az útvonalat, amin Lutra annak idején eljuthatott a
pisztrángtelepre.
* Szintén augusztusban, borsodi diákok, néhány napos kirándulást tettek, a tőlünk 400 km-re
lévő Pacsmagon, ahol a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek található egy
kis tavakkal körbeölelt vadregényes táborhelye.
Itt a gyerekek minden reggel és késő délutáni órákban madarak befogásával, gyűrűzésével
töltötték idejüket. Molnár Zoltán tanár úr (ornitológus) bevezette őket a madárvilág,
felismerésének rejtelmeibe.
Napközben a gyerekek környékbeli nevezetességekkel ismerkedhettek. Ellátogattak Fekete
István szülőhelyére, Göllére, ahol tiszteletüket tettük az író és Bogáncs közös sírjánál. Itt
minden táborozó, egy-egy töretett helyezett el a síremléken.

A másnapi út a Gyulaj ZRT. területén elhelyezkedő Tamási Erdészet Obiródi vadászházába
vezetett, ahol Antli István vezérigazgató helyettes rövid bevezetése után, Hock Péter hivatásos
vadász részletes szakmai előadást tartott a gyulaji vadgazdálkodásról. Ezt követően a gyerekek
a vadaskertben folytatták útjukat.
* A tavalyi ifjúsági programokat a szeptemberi szarvasbőgő hétvége zárta, amikor is
Harsányban és környezetében újra Molnár Renátó kíséretében ismerkedhettek meg a
vadászpalánták a gímszarvas életével, nászával, valamint az erdő hangjaival.
Vadászszövetségünk is fontos küldetésének tartja az ilyen és ehhez hasonló programokban
való részvételt, illetve ezen programok támogatását, ezért a későbbiekben is szívesen
kapcsolódunk az ilyen rendezvényekhez.
***
* Minden évben, a vadászkamarával közösen megrendezzük nagysikerű megyei
vadászbálunkat is, mely tavaly a miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében került
megszervezésre.
Az est vendégeit Dr. Székely László köszöntötte. Megnyitóbeszédében külön kihangsúlyozta,
hogy nagy öröm az, hogy minden eddiginél többen tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt.
Ez ékesen bizonyítja, hogy a nagyrészt törzsközönség nagyon jól szokta magát érezni a megyei
vadászbálon. Nem is volt ez másképp, most itt, az új helyszínen sem! A svédasztalos vacsorán
igen vonzó volt a kínálat, ízletes és mindent kielégítő többfogásos hideg és meleg ételek és
külön süteményes asztal várta a vendégeket.
Ezt követően került sor a műsorra, amikor is Erdei Sándor, alias Rokker Zsolti, számtalan Tv
és rádióműsor humoristája szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű
hangulatot az est további részére is. A fellépés után egy pillanatra sem ürült ki tánctér, a
tombolasorsolásig minden korosztály kivette a részét a táncparketten való mulatozásban is.
Éjfélkor, az izgalmas tombolahúzáskor az értékes tárgynyereményeken túl számos vadkilövés
és egy szálkásszőrű tacskó kutyakölyök is gazdára talált. A nyeremények után éjféli menüként
töltöttkáposzta Nimród módra, majd eztán a Szivárvány zenekarnak köszönhetően hajnalig
tartó tánc és mulatság következett. Egy pohár jó bor mellett beszélgetni, tánc közben
megpihenni, régi-új ismerősökkel megvitatni a hallottakat, vagy egyszerűen csak élvezni a
mulatságot - mindez csábító alternatívája volt a tavalyi megyei vadászbál pezsgésének is egész
este és éjjel.
* A tavalyi évben a rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk
küldöttsége Szlovákiában, Roznava Bistre-i kultúrházban részt vett egy bírálattal egybekötött
trófea szemlén is. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során elejtett
trófeás vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is. A megnyitón
mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen
ismertették a bemutatott trófeákat.
* Az Északerdő Zrt. október hónapban, a Társaság Senyői Vadászháza környezetében
rendezte meg a 2013. évi szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak, immár
hagyományosnak mondható bemutatóját, a soron következő V. Trófeamustráját.
A résztvevőket Zay Adorján, az erdészeti társaság vezérigazgatója köszöntötte, ugyanakkor
elmondta, hogy az elmúlt években megszokottnál később kezdődött a bőgés, ráadásul voltak
olyan vadászvendégek is, akik trófea nélkül távoztak. A mustrán egy híján száz gímszarvas

trófeát került kiállításra: 74 az Északerdő vadászterületein esett el, a többi pedig a környékbeli
vadásztársaságoktól származik.
Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának vezetője a megyei vadászati eredményeket foglalta össze.
Idén, az eddig bemutatott trófeák átlagsúlya 5,52 kilogramm lett. 107 érmes – ezen belül nyolc
aranyérmes – trófeát regisztráltak.
A rendezvény szakmai elismertségét tükrözi, hogy több vadásztársaság is jelezte, szeretnének
részt venni a kiállításon, a kéréseknek a társaság örömmel tett eleget. Az őszies időjárás
nyújtotta színpompás keretben kiállított trófeák méltón képviselték az Északerdő Zrt. és a
bemutatkozó vadásztársaságok gazdálkodását.
* Tevékenyen részt veszünk a szalonka monitoring programban is. Az elmúlt évben is
tavasszal és ősszel zajlott a Magyarországon átvonuló erdei szalonkák megfigyelése,
mintagyűjtése, amelynek az a célja, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk
fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló megbízható adatokat,
információkat.
A program során a megfigyeléseket a már megszokott formában kellett dokumentálni, majd
azokat megküldeni Vadászszövetségünk részére.
* A tavaly 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését továbbra is
támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követék egymást a rendezvények. A
vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a vadászati kultúra értékeinek
megőrzésében.

II.
2 0 14 . é v i f e l a d a t o k , c é l k i t ű z é s e k
Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett és
a vadásztársadalom érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket. Szervezetünknek elsődleges
feladataként továbbra is a vadgazdálkodók segítését kell tekintenie. Ennek megfelelően
mindenképpen hátteret kell biztosítani a különféle feladatok megoldása kapcsán, jogi
segítségnyújtás, szolgáltatások, könyvvezetés, informálás, szaktanácsadás tekintetében.
Ezen felül a Civiltörvény és az új Polgári Törvénykönyv szabályozás megfeleltetésének
biztosítására, a közcélú és közhasznú tevékenységeink kiterjesztésére fokozott figyelmet
kell fordítanunk. Fő feladatunkon túl azonban mindenképpen folytatni kell azt a törekvést is,
ami a vadászkamara megújult vezetőségével együttesen egy aktív közös tevékenységet, egy
sokszínű, dinamikus közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet biztosít a különféle
rendezvények és programsorozatok megteremtésével. Ehhez meghatározó jelentőségű a
megyei vadásztársadalom egységének fenntartása.

Az elnökség 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.

A S z ö v e t s é g k ö z h a sz n ú és s z o l g á l t a t á s i
tevékenysége
Folytatva az eddigi gyakorlatunkat az év során az alábbi kiemelt tevékenységeket kívánjuk
végezni:
- A terveink között szerepel hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb korosztály, az
iskoláskorú gyermekek természet közeli nevelése, tájékoztatása, képzése.
Az idén is azt szeretnénk, hogy a táboroztatás, hétvégi- valamint az iskolai programokba való
becsatlakozás megvalósuljon.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének
kialakítását.
- Oktatás tekintetében, - a 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletnek megfelelően – folytatjuk,
illetve az új rendszer szerint regisztráljuk szervezetünket a NEBIH –nél és kialakítjuk ill.
megszervezzük a vadászvizsgára jelentkezők képzését, vizsgára felkészítését.
A vidékfejlesztési miniszter rendelete a vizsga előtt kötelező tanfolyamot ír elő, annak
időtartamát pontosan 100 órában határozza meg. A 70 elméleti órának legfeljebb 20
százalékáról lehet hiányozni, a 30 gyakorlatiról – amelyeken egyszerre legfeljebb 30-an
vehetnek részt – egyáltalán nem. A gyakorlati képzésnek része a lőgyakorlat, valamint igazolt
részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati
berendezéseinek komplex bemutatóján.
A gyakorlati vizsga (lövészet) nehezebb lett, nagygolyós fegyverrel is kell lőni, valamint
sörétes esetében gurított nyúlkorongra is. Az írásbeli elméleti vizsgán továbbra is 50 kérdésből
álló tesztet kell kitölteni, ám a korábbi 38 helyett már 40 a legkevesebb helyes válasz, ami
szükséges a sikeres vizsgához. Emellett 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen
leírni; ez a vizsgarész akkor lesz eredményes, ha legalább 9 kérdést hibátlanul válaszol meg a
vizsgázó. A szóbelin ugyanúgy lesz képfelismerés és tételhúzás, de ez a rész érdemben nem
változik. A vadászvizsga díja húszezer forint lett.
- 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 fontos feladataink.

Ebbe a körbe tartoznak a különféle szakmai konferenciák, tanulmányutak és képzések is,
amelyekre folyamatosan nagy figyelmet szentelünk. Az év során az éppen aktuális témában és
időben kívánjuk ezeket megtartani.
- Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző tevékenységünk részeként négy havonta, a
kamarával közösen továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet a megye
valamennyi vadászához továbbra is díjmentesen juttatunk el.
- 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.
A hagyományos szolgáltatásainkat továbbra is biztosítjuk kedvezményes díjtételekkel
tagszervezeteink számára:
- Így a könyvelési szolgáltatást, amely tartalmazza bizonylatok teljes körű könyvelését, a havi
és az éves bevallások, adatszolgáltatások elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és
eredmény-levezetés elkészítését.
- Továbbra is végezzük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat és igény esetén - tanácsadóként –
közreműködünk megjelenő pályázatok megírásában. Bízunk benne, hogy e tekintetben
változás fog történni és az elkövetkezendő időszakban lesz erre lehetőség, segítve ezzel a
megye vadgazdálkodóit.
- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (hivatásos vadász ruha,
fegyverszekrények, könyvek, DVD-k, nyalósó, egészségügyi csomagok, nyomtatványok,
szakkönyvek, vadászati eszközök értékesítése, stb.)
- Tanácsadó tevékenységünket továbbra is jellemzően szakmai, gazdasági és jogi
tanácsadásra kívánjuk koncentrálni.
- Folytatjuk a díjmentes Hírlevél szolgáltatást, melyet idén is minden hónap végén egy
egységes szerkezetű kiadvány formájában juttatunk el valamennyi tagszervezetünkhöz az
alábbi témakörökben:
- aktuális teendők,
- gazdálkodás,
- jogi infók,
- hírek, információk,
- szövetségi hírek,
- mire szabad vadászni
A hírlevél mellékleteként - amikor szükséges és aktuális - csatoljuk tagszervezeteink
tevékenységéhez szükséges legfontosabb (jogi, NAV, TB, stb.) dokumentumokat.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Érdekképviseleti tevékenységünk során a vadásztársaságok és földtulajdonosi vadászati
közösségek munkájának segítésére, a földtulajdonosok és vadászatra jogosultak
érdekegyeztetéseinek koordinálására nagy hangsúlyt fektetünk.
Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk a korábbi években már elindult
lehetőségek kiaknázásában. Továbbra is reméljük, hogy a különböző feltételek javulásának
hatására a vadászati törvénykezésben még további pozitív elmozdulás fog történni.
Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy javaslataink megvalósításra kerüljenek,
különösen igaz ez a vadászati törvény és végrehajtási rendelet esetében.
* Mint azt beszámolónk első részében is jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó személyek
tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A törvény célja, hogy megteremtse az egységes szabályozást és követelményrendszert
mindazon személyek vonatkozásában, akik rendészeti feladatokat is ellátnak. Ebbe a
kategóriába a törvény alapján beletartoznak a hivatásos vadászok is, így május 31-ig a
szakszemélyzet tagjainak egy tanfolyamot és vizsgát is el kellett végezniük.
Természetesen ennek kampányfeladata már lezajlott, de amennyiben bárkinek ilyen irányú
segítségre van szüksége, továbbra is készséggel állunk rendelkezésére.
*A vadásztársaságok (egyesületek) új civil és polgárjogi szabályozásból adódó feladatait egy
vadászati jogi konferencia keretében kívánjuk áttekinteni, hogy a legfelkészültebb
szakemberek közreműködésével tudjunk segítséget adni tagszervezeteink törvényi
megfeleltetéséhez.
*A vadászatra jogosultak számára nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok
alakulása. Ennek helyzetét és a vadkárbecslés B.-A.-Z. megyei tapasztalatait egy szakmai
tanulmány keretében fel kívánjuk dolgozni.
* Valamennyi vadászatra jogosultat érint a NÉBIH vadállomány szabályozásra
/csökkentésre/ vonatkozó új koncepciója és annak végrehajtása. Ennek tagszervezeteknél
szerzett tapasztalatait szakmai konferencia keretében át kívánjuk tekinteni.
*A természetvédelmi és a vadgazdálkodási tevékenység / feladatok / összehangolása a
védett, Natura 2000. területeken és a Nemzeti Parkoknál a vadgazdálkodók fontos és nehéz
feladata. Az együttműködés lehetőségeit nyilvános kerekasztal tárgyaláson kívánjuk
áttekinteni.
* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre. Tájékoztatjuk
tagszervezeteinket, hogy a klasszikus sertéspestis vonatkozásában az elmúlt évi könnyítések
után idén sem vezetnek be korlátozásokat. A vaddisznók KSP fertőzésre irányuló monitoring
vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám megyénk teljes területén továbbra is minimális szinten
marad.
Emellett azonban meg kell említeni azt is, hogy egyes szomszédos országokban az afrikai
sertéspestis (ASP) ütötte fel a fejét, mely lehet, hogy különféle intézkedések megtételére
kényszeríti hazánkat is.

* Mint arról szintén szóltunk már, jogszabály módosítás hatására újra megkezdik munkájukat
az Országos és Területi (megyei) Vadgazdálkodási Tanácsok.
A testületek feladatai, hogy a vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat,
terveket, azok megvalósulási lehetőségeit vizsgálják, stratégiai jellegű döntéseket készítsenek
elő és vitassanak meg. Emellett a tanácsadó testületek kiemelten fontos szerepet játszanak a
megyei vadgazdálkodási szakpolitikai célok megfogalmazásában, a vadgazdálkodás, vadászati
igazgatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes
megyénkénti álláspontjának megformálásában.
Megyénkben a tanács megalakulására február 27-én került sor. Az ülésen, első napirendi
pontként megválasztásra került a tanács elnöke és titkára. Ezt követően a vadászati hatóság
részéről bemutatásra került a nagyvadfajok állományának szabályozásával kapcsolatos új
stratégia, mely után érdemi vita alakult ki a résztvevők között.
Mind a Vadászkamara, mind a Vadászszövetség, mint érdekképviseletek kifejtették
álláspontjukat a tervezett vadállomány hasznosítás emelésével kapcsolatosan. Bízunk benne,
hogy az elhangzott érvek elegendőek voltak ahhoz, hogy a hatóság a szakma szabályait és a
vadászatra jogosultak lehetőségeit is szem előtt tartva fogja az éves vadgazdálkodási terveket
jóváhagyni, illetve esetenként módosítani.
A megyei Vadgazdálkodási Tanács, Vidékfejlesztési Miniszter által felkért tagjai:
elnök:
- Berta Béla igazgató, vadászati és halászati osztályvezető
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
titkár:
- Varró Zoltán vadászati főfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
tagok:
- Pecze István vadászati főfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
- Czuczor Tamás erdőfelügyelő
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
- Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Kriston Nándor elnök
Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
- Tóth Á. Dénes kamarai titkár
Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
- Dr. Székely László elnök
Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége
- Stoll László ügyintéző – főtanácsos
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Szentléleki Tibor vadászati és idegenforgalmi osztályvezető
Északerdő Zrt.
- Kanyok Zsolt Imre vadászati ágazatvezető
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
- Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel, hatóságokkal
kötött együttműködési megállapodások értékelésére, aktualizálására. Fontosnak tartjuk, hogy a
közhasznú funkciók mellett a vadgazdálkodásban és a vadászatban is képviseljük a szövetségi
tagok érdekeit.
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A 2014-es évben – mint azt már a szolgáltató tevékenységek között is említettük – a kamarával
közös Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május, szeptember és december
havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni.
Tájékoztató tevékenységeink között is mindenképpen meg kell említeni, a mindenki számára
nyilvános, nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet a www.borsodivadasz.hu
címről érhető el. Ez a hírportál a Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen
minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati
szervezetek információi is megtalálhatóak.
Szeretnénk, ha minél több szervezetünk venné igénybe e közös honlap adta nyilvánosság
lehetőségét.
Ezen felül idén jelentős erőfeszítéseket teszünk a korábbi években a sajtó és média
megjelenésben elért sikerek újraélesztésére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a
hibája, amit már korábban is említettünk, hogy a kereskedelmi médiák részéről, mindenféle
erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a vadászat, vadgazdálkodással kapcsolatosan.
Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és
közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a vadászok, vadgazdálkodók és
természetesen a civil lakosság számára.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Fontos feladat, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, és a nem
vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket.
** A farsangi és a báli időszak közepén, február 15-én tartottuk hagyományos megyei
vadászbálunkat a Vadászkamarával együttesen. Helyszínül ebben az esztendőben Miskolcon
a volt Központi Leánykollégium különterme szolgált, melynek előtermét a vendégek nagy
meglepetésére egy közel száz trófeából és preparátumokból álló vadászati kiállítás is
színesítette.
A népes vendégsereget a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlése után a vadászkamara elnöke,
Kriston Nándor, majd dr. Székely László, a vadászszövetségünk elnöke köszöntötte.
Ezt követően került sor a rendkívül tartalmas és változatos svédasztalos vacsorára, majd az est
folyamán a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek zenés-táncos-humoros műsorára. Az éjféli
tombolasorsoláson a sok értékes tárgyjutalom mellett jónéhány vadászati lehetőség,
vacsoraajánlatok valamint hajdúnánási és telkibányai wellness hétvége is gazdára talált. A
fenséges étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az
ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak
reggelig tartó nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz
** Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2014-es év során is. A
különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már hagyományossá vált,
minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, kiállítások mind-mind a vadászat
kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a szimpatizánsok, érdeklődők bevonása
révén.

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén Putnok városában,
teljesen új helyszínen valósítjuk meg.
A vadásznap új színteréül május 3-án a sportcsarnok és annak udvara, környezete szolgálna,
olyan formában, hogy már a vadásznap előtt két nappal a Gömör-Expo részeként a látogatók a
tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is
megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár is
színesítené a programokat. A vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és
az új vadászok avatásán túl számos műsor, fellépő, bemutató, vadászkürtösök,
vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és természetesen jónéhány főzőcsapat teszi majd
érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára.
* A megyei vadásznapon túl az idén is jónéhány egyéb vadásznapi program, vadételfőző
verseny várja az érdeklődőket.
- május 3.
Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
- június 7.
Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny
- június 21.
Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi vad- és
halételfőző verseny, térségi vadásznap
- augusztus 30.
Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny
- szeptember vége
Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap
* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi vadásznapok
további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra jogosultjainak,
vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni különféle vadászati kiállítások,
találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket!
** Ezévben a sport és hivatásos vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján
túlmenően, a kamarával közösen több helyszínen is koronglövő versenyt szeretnénk
megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer egy bizonyos
lövészmozgalom, aminek hatására akár külön tagozat létrehozása is felmerülhet, akik
segítségével még több, hasonló lőkészség fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő
foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.
** A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már a szolgáltatási tevékenységek
között ezt is említettük - a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása,
képzése is. Ennek magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos ifjúsági
táborait, valamint a kamarai hivatásos vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk
megvalósítani.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének
kialakítását.
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.

III. 2013. évi pénzügyi beszámoló

- szöveges ismertetés
- pénzügyi beszámoló 2013. terv-tény
- 2013. évi mérleg és
- eredménykimutatás
- közhasznúsági melléklet

IV. 2014. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
- 2014. évi költségvetési terv

Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi
Területi Szövetségének 2013. évi gazdálkodásáról
A tavalyi évben már tájékoztattuk Önöket arról, hogy a pénzügyi beszámolónk számadatai és a
224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet által előirt számviteli beszámolónk
Eredménykimutatásának adatai eltérnek egymástól. Az eltérés okai a következők: szervezetünk
közhasznú jogállásából adódóan a 2011. évi CLXXV. törvény VI. fejezete előírásának
megfelelően 2012. január 01-től kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A pénzforgalmi
szemléletű pénzügyi beszámolónk és a kettős könyvvitel előírásaiból adódó elszámolási mód
szabályainak megfelelően a bevételek és ráfordítások elszámolása eltér egymástól. Míg a
pénzügyi beszámolónk a pénzforgalmi elszámoláson alapszik, addig a kettős könyvvitelben
minden általunk kiszámlázott, ismert bevétel (tagdíj, értékesítések, szolgáltatások) és minden
befogadott szállítói számla, általunk elismert ráfordítás (rezsiköltségek, szolgáltatások,
költségjellegű adók) elszámoltnak tekintendők, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. 2013. évi
pénzügyi beszámolónk a nyitó pénzkészletből indul ki, bevételi oldalon a ténylegesen befolyt,
míg kiadási oldalon a ténylegesen kifizetett költségeket, úgynevezett pénzáramlást mutat és jut
el a záró pénzkészletig.
A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.
Szervezetünk összbevétele 2013. évben 6,5 %-kal vagyis 1.158 eFt-tal a tervezett felett
realizálódott. Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés.
A cél szerinti bevételekből (tagdíj) 569 eFt-tal magasabb összeg érkezett be, mely a
tagszervezetek jó fizetési moráljának köszönhető. Ez azonban arra is enged következtetni,
hogy szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik. A közhasznú bevételek 425 eFt-tal haladják
meg a tervezettet, mely az SZJA 1 % (72 eFt) és a felkészítő tanfolyam (528 eFt)
többletbevételéből keletkezett. E két tétel kompenzálta az adományoknál kieső 175 eFt-os
elmaradást.
A vállalkozási tevékenységen belül bemutatott értékesítési (könyv, nyomtatvány, naptár, dvd,
fegyverszekrény) és szolgáltatási (könyvvezetés, bérbeadás, továbbszámlázások, hirdetés)
tevékenységek összességében 236 eFt-os többletbevételt realizáltak annak ellenére, hogy a
vadászati dolgok, felszerelések soron egy minimális, 44 eFt-os elmaradás jelentkezett.

2013. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be:

A bevételek 6,5 %-os emelkedése mellett a Kiadásaink a tervhez képest 653 eFt-tal kevesebb
összeget tettek ki, amely 3,7 %-os költségmegtakarítást jelent.
Cél szerinti kiadásaink (testületi ülések, kitüntetések, kommunikációs költségek) 277 eFt-tal
kevesebbet tettek ki, a tervezetthez képest.
A közhasznú kiadásaink 589 eFt-tal maradtak a tervezett összeg alatt, hiszen alacsonyabb
költséggel valósitottuk meg a felkészitő tanfolyamot (előadói díjak, terembérlet) valamint a
megyei vadásznapokat. Úgy itéljük azonban meg, hogy a költségmegtakarítás nem ment a
minőség rovására, hiszen mind a négy tanfolyam és a két vadásznap (Edelény, Bükkzsérc) a
már megszokott színvonalon, sikeresen lebonyolításra került.
A vállalkozási tevékenység kiadásainál (értékesített áruk beszerzési értéke, könyvelőprogram
bérleti díja) 150 eFt megtakarítás keletkezett annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos
bevételek növekedtek a 2013-as évben.
Az általános működési kiadások összességében egy minimális eltéréssel – mínusz 15 eFt – a
tervezett szinten valósultak meg. Ezen a fősoron belül az anyag- és anyagjellegű ráfordítások
198 eFt-tal a tervezett szint alatt valósultak meg. Az előbbi címszó alatt felsorolt tételek
(irodaszer, posta, telefon, közüzemi díjak, távfelügyelet, stb.) szinte mindegyikénél - a
bankköltség kivételével – megtakarítás jelentkezett.
A személyi jellegű ráfordítások 187 eFt-tal magasabb összegben valósultak meg. Ennek
legfőbb oka az, hogy az elnökség az alkalmazottak részére fél havi munkabérnek megfelelő

jutalom kifizetését szavazta meg év végén, mely összeg, valamint ennek szociális hozzájárulási
adó vonzata az év elején készített tervben nem szerepelt.
Beruházási kiadásaink 71 eFt-tal haladták meg a tervezett összeget, míg az értékcsökkenési
leírás 60 eFt-tal az előirányzott összeg felett realizálódott. Az év folyamán beszerzésre kerültek
kisértékű eszközök (pl. nyomtató), immateriális javak (számlázó-, pénztárkezelő, vírusírtó
program) valamint egy, a hatályos törvényi előirásoknak megfelelő on-line pénztárgép,
melynek beszerzési ára a tervezés időszakában még nem állt rendelkezésre.
2013. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi
ábrákon szemléltetjük:

A Vadászszövetség 2013. évi gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy
az a válságos időszak ellenére is várakozáson felülinek mondható. Ezt a
megállapításunkat az a tény is bizonyítja, hogy az év eleji nyitó pénzkészletünket
jelentős összeggel, 1.739 eFt-tal növelni tudtuk, mely véleményünk szerint mind a
civil szervezetek körében, mind a jelenlegi gazdasági helyzetben is nagyon
eredményesnek mondható. Mérlegfőösszegünk 1.186 eFt-tal emelkedett, emellett
mérleg szerinti eredményünk összességében 1.493 eFt-ban realizálódott. Ezen
összeghez 1.148 eFt-tal a cél szerinti tevékenységünk, míg 345 eFt-tal a vállalkozási
tevékenységünk eredményessége járult hozzá.

Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2013. évi pénzügyi beszámolója
Összesítő

Megnevezés

Terv 2013

Tény 2013

3992

3992

Cél szerinti bevételek
Közhasznú, közcélú bevételek
Vállalkozási tevékenység bevételei
Egyéb bevételek
Átfutó, kiegyenlító bevételek

5550
4670
7002
110
415

6119
5095
7238
113
340

Bevételek összesen

17747

18905

Cél szerinti kiadások
Közhasznú, közcélú kiadások
Vállalkozási tevékenység kiadásai
Általános, működési kiadások
Értékcsökkenési leírás
Beruházási kiadások
Költségvetési tartalék
Átfutó, kiegyenlítő kiadások

515
3945
2866
10053
265
160
0
15

238
3356
2716
10038
325
231
0
262

Kiadások összesen

17819

17166

Záró pénzkészlet

3920

5731

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Kiadások

Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2013. pénzügyi beszámolója
Részletes
Terv 2013

Tény 2013

Nyitó pénzkészlet

3992

3992

Bevételek
Cél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Képzés, tanfolyam

5550
0
0

6119
0
0

Cél szerinti bevételek összesen:

5550

6119

Kapott támogatások (NCA, OMVK, egyéb)

300
3500
120
750
0

372
4028
120
575
0

Közhasznú, közcélú bevételek összesen:

4670

5095

Vállalkozási tevékenység bevételei
Értékesités árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó

0
700
0
105
500

0
783
0
211
456

Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés, számviteli szabályzatcsomag
Infrastruktúra bérbeadása
Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv)
Hírdetés, reklám, virtuális vadászat
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen

0
2100
3500
67
30
7002

0
2153
3500
96
39
7238

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések
Egyéb bevételek összesen

100
10
110

103
10
113

Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Áfa elszámolás
Levont és befizetett adók különbözete
Egyéb pénzforgalmi bevétel (kapott előleg,écs)
Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

150
0
265
415

0
0
340
340

17747

18905

Megnevezés

Közhasznú, közcélú bevételek
SZJA 1 %
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam
Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér.
Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)

Bevételek mindösszesen:

Kiadások
Cél szerinti kiadások
Testületi ülések, képzések
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Oklevelek, kitüntetések, érmék
Kommunikációs költségek
Honlap költségei
Cél szerinti kiadások összesen:

20
225
150
70
50
515

10
228
0
0
0
238

600
0
470
750
50
50
50
20
50
1500
405
3945

450
0
481
526
0
0
0
20
25
1464
390
3356

550
80
430
0
0
20
344
900
91
253
155
43
2866

488
221
424
0
0
17
302
893
0
222
106
43
2716

150
550
720
300
50
55
50
20

90
513
680
297
73
48
30
0

Közhasznú, közcélú kiadások
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam/terembérlet, előadó szla alapján

Új felkészítő tanfolyam kialakítása
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó
Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap költségei
Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása
Továbbképzés, konferencia
Vadászklub működtetése
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Ifjusági tábor költségei

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Szociális hozzájárulási adó

Közhasznú, közcélú kiadások összesen:
Vállalkozási tevékenység kiadásai
Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár, dvd
Ért-re besz. fegyverszekrények
Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék
Ért-re besz. hivatásos vadász ruhák
Ért-re besz. Hubertus keresztek
Hivatásos vadász szakbolt (szállítás, posta, szerviz)
Könyvelőprogram bérleti díja
Könyvvezetés megbízási díj, koord. jutalék
Bolti jutalék
Szociális hozzájárulási adó
Helyi adó és előleg
Társasági adó
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen
Általános, működési kiadások
Anyag- és anyagjellegű ráfordítások
Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok, szabályzatok

Posta, telefon, internet, megjelenés tf könyvben
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztítószer, takarítás
Tárgyi eszközök javítása, karbantartása
Távfelügyeleti díj
Egyéb anyagok, szolgáltatások
Szállítási költség

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Könyvelőprogram bérleti díja
Bankköltség
Biztosítási díj

120
156
110
100
2381

63
122
179
88
2183

5070
0
20
20
25
720
450
1362
7667

5078
211
0
7
15
717
406
1420
7854

5

1

Általános, működési kiadások összesen

10053

10038

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

265

325

Tárgyi eszközök,kisért.eszk,immat.jav. beszerzése
Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások

160
160

231
231

Költségvetési tartalék

0

0

Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Áfa elszámolás
Levont és befizetett járulékok, adók kbözete
Egyéb pénzforgalmi kiadások
Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

0
15
0
15

259
3
0
262

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

17819

17166

Záró pénzkészlet

3920

5731

Személyi jellegű ráfordítások
Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja
Jutalom
Csekély értékű ajándékok, koszorú
Reprezentáció
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Alkalmazottak saját gj. használata
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Szociális hozzájárulási adó

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések

Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19066754-2-05
05 Miskolci Törvényszék
PK 60.861/1990/2
05/01/861

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc, Tas utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Miskolc, 2014. március 08.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.

1000HUF

Előző év

Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök

7 310

7 170

02. I. Immateriális javak

0
7 310
0

0
7 170
0

5 305
98
1 215
0
3 992

6 631
99
801
0
5 731

0

0

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 615

13 801

12. D. Saját tőke

24. G. Passzív időbeli elhatárolások

11 708
1 647
8 790
0
0
1 053
218
0
907
0
0
907
0

13 201
1 647
1 129
8 932
0
1 148
345
0
550
0
0
550
0

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 615

13 801

03. II. Tárgyi eszközök
04. III.Befektetett pénzügyi eszközök
05. B. Forgóeszközök
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III.Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök
10. C. Aktív időbeli elhatárolások

13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény
15. III.Lekötött tartalék
16. IV. Értékelési tartalék
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
19. E. Céltartalékok
20. F. Kötelezettségek
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek

Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19066754-2-05
05 Miskolci Törvényszék
PK 60.861/1990/2
05/01/861

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc, Tas utca 18.

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Miskolc, 2014. március 08.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.

1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Alaptevékenység
Előző év Tárgyév

Vállalkozási tevékenység
Összesen
Előző év
Tárgyév
Előző év Tárgyév

3547

4 244

6 372

7 070

9 919

11 314

0

0

0

0

0

Egyéb bevételek

7 889

6 651

9

54

7 898

6 705

ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

6 209

5 764

0

0

6 209

5 764

- támogatások

807

306

0

50

807

356

- adomány

753

525

0

0

753

525

76

62

40

41

116

103

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

Rendkívüli bevételek

0

0

0

2

0

2

ebből: - alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

- támogatások

0

0

0

0

0

0

11 512
5 227

10 957
4 674

6 421
0

7 167
0

17 933
5 227

18 124
4674

A.

Összes bevétel (1+-2+3+4+5)
ebből: - közhasznú tevékenység bevételei

6

Anyagjellegű ráfordítások

3 170

2 614

2 109

2 112

5 279

4 726

7.

Személyi jellegű ráfordítások

6 699

6 745

3 743

4 260

10 442

11 005

ebből: vezető tiszségviselők juttatásai

712

630

0

0

712

630

8.

Értékcsökkenési leírás

383

195

130

164

513

359

9.

Egyéb ráfordítások

207

255

178

245

385

500

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

0

0

11.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

B.

Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai

10 459
6 459

10 439
6 108

6 160
0

6 781
0

16 619
6 459

17 220
6 108

1 053
0

1 148
0

261
43

386
41

1 314
43

1 534
41

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

12.

Adófizetési kötelezettség

D.

Adózott eredmény (C-12)

13.

Jóváhagyott osztalék

1 053
0

1 148
0

218
0

345
0

1 271
0

1 493
0

E.

Tárgyévi eredmény (D-13)

1 053

1 148

218

345

1 271

1 493

Tájékoztató adatok
A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési
támogatás

0

0

0

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

0

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

E.

A személyi jövedelamadó meghatározott
részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

409

306

0

0

409

306

0

0

0

0

0

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

19066754-2-05
Adószám:
05 Miskolci Törvényszék
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma: PK 60.861/1990/2
05/01/861
Nyilvántartási szám:

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc, Tas utca 18.

Közhasznúsági melléklet
2013

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapszabály szerinti, a kiemelt fontosságú közhasznú tevékenységek mellett egyik fő
célkitűzésünk a tagszervezeteink és a megyében élő vadászok összefogása, érdekeik feltárása,
képviselete, védelme, minél teljesebb körű tájékoztatása. A vadászatra jogosult tagszervezeteinket
főleg körlevél-hírlevél formájában tájékoztatjuk az aktuális vadászati, vadgazdálkodási, adózási
törvények előírásairól, azok gyakorlati alkalmazásáról. Hírlevelünk állandó rovatai a következők:
Aktuális teendők (vadászat témakörében); Gazdálkodást érintő teendők (aktuális NAV által
közölt üzemanyagárak, adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők, adójogszabályok változásai);
Jogi info (vadászati témájú); A vadászati közélet hírei, információk (rendezvények, események,
határidők, képzés, oktatás); Szövetségünk hírei (tanfolyamok, igénybe vehető szolgáltatások,
kérések, felajánlások); Mire szabad vadászni (vadászati idények); Mellékletek (iratminták). Mivel
hírleveleink az aktuális információkról adnak tájékoztatást, ezeket az év folyamán folyamatosan havi egy alkalommal, de az információk függvényében havonta többször is - készítjük és juttatjuk
el az érdekeltekhez..

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Szervezetünk munkájának meghatározó elemeit jelentik az alapcélok között meghatározott
közfeladatok közvetlen, ill. közvetett szolgálata. Ezeken belül is kiemelten említhető a
felnőttoktatásban való részvétel, a tudományos-kutatási tevékenység közvetett támogatása, a
közösségi, kulturális hagyományok értékének ápolása, megőrzése, s nem utolsó sorban a
természetvédelmi és állatvédelmi feladatok megoldásában való közreműködés.

2.1. Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Felnőttoktatásban való részvétel - 2011. évi CXC.
törvény a köznevelésről 14 §. (1) n.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az állami vadászvizsgára jelentkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

146

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A tanfolyamon résztvett 146 főből 84 fő tett sikeres vadászvizsgát, ami 57,5 %-os eredménynek
tekinthető.

2.2. Szalonka monitoring
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szalonka monitoring
Együttműködés tudományos kutatási, fejlesztési
tevékenységben - 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§. (3)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Monitoringban résztvevő vadászatra jogosultak

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

180

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az erdei szalonka életmódja, vonulása, szaporodása kutatási adataihoz adatgyűjtés.

2.3. Megyei Vadásznapok szervezése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Megyei Vadásznapok szervezése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása,
megőrzésének segítése - 1991. évi XX. tv. 121.§. a), b)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vadászok és a nem vadászó társadalom

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4,500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A rendezvény lehetővé teszi a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését és lehetőséget ad a
vadászok és nem vadászok közötti kommunikációra, ezirányú nemzeti hagyományainak ápolása.

2.4. Vadász Hírmondó újság
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Vadász Hírmondó újság

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közreműködés természetvédelmi, állatvédelmi
feladatok megoldásában, természetvédelmi kultúra
megőrzése és oktatása 1996. évi LIII.tv.161/B §

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,810

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A megye vadásztársadalmának tájékoztatása a vad-, állat-, természetvédelemmel kapcsolatos
tudnivalókról, vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradások, információk.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Tárgyi eszközök

Felhasználás célja
Szervezési feladatok ellátásához helyiség,

7 170 eszközök
5 731 A feladatok ellátásához pénzeszköz biztosítása
12 901

Pénzeszközök
Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Nimród Vadászérem

38
38
89
0
165

Magyar Vadászatért érdemérem
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
Borsod megye Vadászatáért érdemérem
Összesen:

42

Tárgyév

39
40
90
0
169

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Költségtérítés

Tárgyév

371
341
712

Koordinációs jutalék
Összesen:

400
230
630

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

17 933

18 154

409
0
0

306
0
0

0
17 524
16 619

0
17 818
16 590

10 442
6 459
1 271

11 005
6 108
1 493

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

18 028
2 764
0.61

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
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0.02
0.38
0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
* Választmányi ülés 2013. május 08.
* Regisztrált felnőttképzési Intézményként bejegyzett tevékenységünknek köszönhetően
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám:
00493-2008) az év során 4 esetben, március, június, szeptember és november hónapokban
tartottunk.
* A korábbi évek gyakorlata szerint továbbra is minden hónap utolsó hetében folytattuk az un.
Hírlevél/körlevél tájékoztatásunkat. Ezen levelünket minden tagszervezetünk részére
megküldtük. Törekedtünk arra is, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba
eljutassuk a vadászatra jogosultakhoz, ezért sok esetben nem vártuk meg a hó végét, hanem
azonnal továbbítottuk az információkat tagszervezeteink vezetőihez.
* A megye vadászai részére a kamarával közösen biztosítottuk az ingyenesen Vadász Hírmondó
újságunkat, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő
aktualitásokkal jelentettük meg május, szeptember és december hónapokban.
* Szervezetünk a Borsod megyei Vadászkamarával immáron második éve közösen működteti a
www.borsodivadász.hu néven futó internetes információs portált, melyen minden megyei
vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ megtalálható. Az oldal
látogatottsága jelentős, nagy az érdeklődés a honlap iránt. Éppen ezért lehetőségeinkhez mérten
mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az oldalt és legalább heti
rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes információkat.
* A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap 2013-ben kiváló
időjárás, változatos színpadi műsorok, rengeteg program és minden eddiginél több látogató
jellemezte a megyei rendezvényt, melynek 08.03-án Edelény városa adott helyt. A rendezvényen a
térség és a megye legkiválóbb szakemberei, vadászai kitüntetéseket vehettek át. Sok érdeklődőt
vonzottak a kiegészító programok, úgymint a vadászkutya-, lovasbemutató-, szarvasbőgés
imitáció is, csakúgy, mint az ezeket követő látványos solymász műsor is.
* A megyei vadásznapok mellett – támogatásunkkal - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat
érintő vadászati közélet aktivitást sikerült kialakítani. Ez különösen a mai felgyorsult világunkban
fontos, amikor is egyre gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati
kultúránkat megvédjük. Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények, melyek
a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.
* Május 11-én, szombaton a fűzérradványi Károlyi-kastély parkjában, immáron V.
alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Vadételfőző Verseny és Térségi Vadásznap.
* Június 22-én került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XI.
Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny.
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* A gömöri térség vadászai és vadgazdálkodói immár hetedik alkalommal rendezték meg
vadásznapjukat, mely idén is hagyományosan Putnokon, a Gömör-Expo keretében, annak
társrendezvényeként, három napon keresztül nyitva tartó vadászati kiállítással egybekötve
valósult meg.
* A rendezők szándékának és kitartó munkájának köszönhetően, a korábbi években
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként zajlott,
augusztusának 31. napján, Bükkzsércen, a II. Országos Favágó Verseny és Regionális
(megyei) Vadásznap.
* az Ózdi Rendőrkapitányság és a környékbeli vadásztársaságok – immáron három évre
visszatekintve – az együttműködés és az első vadász-rendőr találkozó, VARETAL
szellemiségét így szeptember végén felelevenítve tavaly is újfent összeültek egy konferencia,
majd másnap – az összetartozás jeleként – egy hagyományos vadász-rendőr nap erejéig.
* Az ifjuság szeptemberben szarvasbőgő hétvégén vett részt, amikor is Harsányban és
környezetében újra Molnár Renátó kíséretében ismerkedhettek meg a vadászpalánták a
gímszarvas életével, nászával, valamint az erdő hangjaival.
* Szövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamarával közösen július 13-án
szakmai tanulmányutat szervezett. A résztvevők a Galyatetőn megrendezett Országos
Vadásznap rendezvényeit kisérhették figyelemmel, ahol a programok lehetőséget teremtettek
szakmai megbeszélésekre is.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2013-ban a
Miskolc-Tapolcai Park Hotel adott helyet. Elmondhatjuk, hogy igen szép számban gyűltek össze a
farsangi szezonban a vadászok, szimpatizánsok és baráti társaságok, hogy elbúcsúztassák az
elmúlt vadászati évet és eltöltsenek együtt egy kellemes estét.
* A tavalyi évben hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és
tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén is, ahol minden
kategóriában szép eredményeket értek el versenyzőink.
* Az elmúlt évben is részt vettünk a szalonka monitoring programban is. A program célja, hogy
tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról,
dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat. A program során mind tavasszal, mind
ősszel több héten keresztül kellett a megfigyeléseket dokumentálni.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Személyi jövedelemadó 1 %-a
Támogatási program elnevezése:

Személyi jövedelemadó 1 %-a

Támogató megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
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X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012. október - 2013. május

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

678
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

306

-tárgyévben felhasznált összeg:

306

-tárgyévben folyósított összeg:

372

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

306

Felhalmozási:
Összesen:

306

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott összeg teljes egészét a Vadász Hírmondó egy
számának kiadására fordította. A 2013. szeptemberében kapott SZJA 1 %-os felajánlásokból a
NAV által részünkre átutalt 372 eFt-ot tartalékoljuk a 2014. évben állat- és természetvédelemmel
kapcsolatban megvalósítandó feladataink ellátásához.

8.2.2. Adományok
Támogatási program elnevezése:

Adományok

Támogató megnevezése:

Vadászatra jogosultak, vállalkozások

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2012. 07.15 - 2013. december 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

575
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

575

-tárgyévben felhasznált összeg:

575

-tárgyévben folyósított összeg:

575

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

575

Felhalmozási:
Összesen:

575

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Szervezetünk a tárgyévben vadásznapi rendezvények megtartására 525 eFt adományt kapott.
Megyei vadásznapi rendezvények közül az augusztus 03-i edelényi 357 eFt-os költséggel valósult
meg, a fennmaradó 168 eFt-ot a bükkzsérci (08.31.) vadásznapi programunkra fordítottuk (169
eFt). Az év során működésünk támogatására 50 eFt-os adományban is részesültünk, mely összeget
teljes egészében általános, működési költségeink részbeni fedezésére használtuk fel.
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IV. Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsége
2014. évi pénzügyi tervére
A 2014. évre javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.

2014. évi összbevételeinket 21 439 eFt összegben, az előző évi ténynél 2.534 ezer
forinttal magasabb összegben tervezzük megvalósítani, melynek részletezését az
alábbiakban mutatjuk be.
Cél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíj bevételt, mely tervezett bevételeink 27,5 %át teszi ki (5.900 eFt). A tagdíjból származó kintlévőség csökkentésére nagy hangsúlyt
fordítunk, ezúton is kérjük tagszervezeteinket a negyedévente érkező számláink – a
lehetőségeikhez mérten – határidőben történő kiegyenlítésére.
Közhasznú bevételeink között ismertetjük a különféle adományok, támogatások, a
tudományos kutatási tevékenységben való részvételünk (120 eFt) valamint a felkészítő
tanfolyam bevételeit. Bizonyára ismeretes, hogy ezévtől a vadászvizsga letétele kötelező
tanfolyam elvégzéséhez kötött. Az új felkészítő rendszernek való megfelelés, a tanfolyam
feltételeinek kialakítása Szövetségünk részére az idén nagyobb összegű anyagi
kötelezettségeket ró, de bevételi oldalon is a korábbinál nagyobb díjtételekkel számolunk
(7.188 eFt). Az ezzel kapcsolatos igények konkrét mértékéről egyelőre nem tudunk
számot adni, de tényként rögzíthetjük, hogy a régi formában megtartott egy felkészítő
tanfolyam az idén 1.988 eFt-os bevételhez juttatta Szövetségünket.
Ezévben is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlásokra (300
eFt). 2014. év folyamán is megrendezzük központi Vadásznapunkat, melyre Putnokon
kerül majd sor. Bízunk benne, hogy a régió vállalkozásai, tagszervezeteink ismét
támogatják adományaikkal a már megszokott magas színvonalú rendezvényünket és
annak kísérő programjait. A kapott adományokat a tavalyihoz képest kisebb összegben
vesszük számításba
Vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már megismert
értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. E bevételeinket közel az
előző évi tény szintjén (7.211 eFt) tervezzük megvalósítani. A vadászok, vadászatra
jogosultak folyamatosan keresik, vásárolják a vadászati nyomtatványokat, eszközöket,
szakmai könyveket, dvd-ket, bízunk benne, hogy ezek a termékek továbbra is kedveltek
lesznek az ügyfeleink körében. A tagszervezetek felé évtizedek óta folyamatosan nyújtott
szolgáltatásaink igénybevételére továbbra is számítunk, úgymint könyvvezetés (2.200
eFt) és egyéb igénytől függő tevékenységek.
Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 90 eFt-ban, míg az átfutó
bevételeket 330 eFt-ban tervezzük.
A tény és a tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a bevételek
megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük.
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2014. évi összkiadásunkat 22.041 eFt-ban irányozzuk elő a bevételek 21.439 eFt-os
összegével szemben. Ez tartalékaink kismértékű – kényszerű - csökkenését eredményezi.
Cél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (228 eFt), a kitüntetések
(150 eFt), a testületi ülések, a kommunikációs és a honlap fenntartásának költségét, mely
utóbbiakat összességében 120 eFt-ban határoztunk meg.
A közhasznú, közcélú kiadásoknál részletezzük a Vadász Hírmondó (500 eFt), a
rendezvények közvetlen ráfordításait (750 eFt). Konferenciák megszervezésére 200 eFtot szánunk. Támogatni kívánjuk a térségi vadásznapokat (50 eFt), a Vadászklub (50
eFt) az ifjusági tábor (50 eFt) és az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány
(20 eFt) működését is. A felkészítő tanfolyam anyagjellegű ráfordításait (terembérlet,
lőszer, számlaképes előadó, gyakorlati vezető, gyakorlati terület, lőtér használati díja)
1.280 eFt-ban tervezzük, mely összeg tartalmazza az idén már megtartott, valamint az új
rendszer szerint megvalósítandó tanfolyam várható költségeit is. Az új tanfolyammal
kapcsolatos regisztrációs, egyszeri szervezési, előkészítési költségekre 800 eFt-ot
különítettünk el. A tanfolyamok sikeres lebonyolításában résztvevő szervezők, előadók,
oktatók díját 2.456 eFt-ban határoztuk meg, melynek szociális hozzájárulási adó vonzatát
634 eFt-ra tervezzük.
A vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány,
vadászati dolgok), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja) tevékenységeinkhez
kapcsolódó anyagok, szolgáltatások beszerzési értékét szerepeltetjük, melyek az ezekkel
összefüggő bevételi oldal figyelembevételével kerültek megtervezésre. Itt mutatjuk be az
előbbiekkel együtt járó személyi jellegű kifizetéseket is, úgymint könyvvezetés megbízási
díja, koordinációs jutaléka (950 eFt), bolti jutalék (100 eFt). Itt adunk helyet a társasági
(41 eFt) és a helyi adó (100 eFt) és fizetési kötelezettségünknek is.
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Már a korábbi évek eredmény-levezetésének bemutatásánál tájékoztatást adtunk arról,
hogy a társasági adóról szóló törvény egyik előírása alapján a kapott adományok bizonyos
százalékával a társasági adó alapját meg kell emelnünk. Vállalkozási tevékenységünk
eredményessége, valamint előbb említett adóalap növelő tényezők hatására az
adóalapunk pozitív lett, így társasági adó és helyi iparűzési adó (adóelőleg) fizetési
kötelezettségünk keletkezik.
Az általános, működési kiadások mindhárom (cél, közhasznú, vállalkozási)
tevékenységünk érdekében merülnek fel, ezek majd az évvégi bevételi adatok arányában
kerülnek szétosztásra a tevékenységek között. Ezek első csoportja az anyag- és
anyagjellegű ráfordítások, mely - a teljesség igénye nélkül - a következőket tartalmazza:
irodaszer (110 eFt), posta, telefon (550 eFt), közüzemi díjak (720 eFt), tisztítószer,
takarítás (300 eFt), tárgyi eszközök javítása (75 eFt), távfelügyelet (55 eFt), bankköltség
(200 eFt), biztosítási díj (100 eFt), ezen kiadásainknál némi rezsiköltség növekedéssel is
számolunk.
A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a
munkabérek (5.070 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az
alkalmazottak (720 eFt) és a tisztségviselők (450 eFt) utazási, kiküldetési költségei. Az
alkalmazottak munkabérénél 5 %-os emeléssel számolunk és tervezésre került részükre
fél havi bérnek megfelelő jutalom (220 eFt) is. Szintén ebben a csoportban jelenítjük meg
a fentiek vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás,
valamint a szociális hozzájárulási adó (1.500 eFt) tervezett összegét.
Egyéb kiadások soron 5 eFt-tal számolunk.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését 330 eFt-os összegben irányozzuk elő.
Beruházás jellegű kiadásokra 100 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi
majd szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek
beszerzési értékét.
Az átfutó kiadások várható összegét 315 eFt-ban határozzuk meg.
A bevételi oldalnál bemutatotthoz hasonlóan a kiadások tény és a tervadatainak
összehasonlítását is diagramon szemléltetjük.
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Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a
Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan 5.129 eFt-os összegben valósul
meg. Az év folyamán azonban törekszünk majd arra – mint azt tettük a
korábbi években is -, hogy a bevételek növelése, kiadások csökkentésének
eredményeképpen a záró pénzkészletet növeljük. Úgy ítéljük meg, hogy a mai
gazdasági helyzetben az is eredménynek mondható, ha egy szervezet a
pénzügyi stabilitását meg tudja őrizni, ennek a követelménynek pedig
várhatóan eleget tudunk majd tenni.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2014. évi költségvetési terve

Összesítő

Megnevezés

Terv 2014

Nyitó pénzkészlet

5731

Bevételek
Cél szerinti bevételek
Közhasznú, közcélú bevételek
Vállalkozási tevékenység bevételei
Egyéb bevételek
Átfutó, kiegyenlító bevételek

5900
7908
7211
90
330

Bevételek összesen

21439

Kiadások
Cél szerinti kiadások
Közhasznú, közcélú kiadások
Vállalkozási tevékenység kiadásai
Általános, működési kiadások
Értékcsökkenési leírás
Beruházási kiadások
Költségvetési tartalék
Átfutó, kiegyenlítő kiadások

498
6790
2898
10810
330
100
300
315

Kiadások összesen

22041

Záró pénzkészlet

5129
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2014. költségvetési terve
Részletes
Megnevezés

Terv 2014

Nyitó pénzkészlet

5731

Bevételek
Cél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Képzés, tanfolyam

5900
0
0

Cél szerinti bevételek összesen:

5900

Közhasznú, közcélú bevételek
SZJA 1 %
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam
Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér.
Kapott támogatások (NCA, OMVK, egyéb)

300
7188
120
300
0

Közhasznú, közcélú bevételek összesen:

7908

Vállalkozási tevékenység bevételei
Értékesités árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó

0
600
0
211
500

Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés, számviteli szabályzatcsomag
Infrastruktúra bérbeadása
Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv)
Hírdetés, reklám, virtuális vadászat
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen

0
2200
3500
100
100
7211

Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések
Egyéb bevételek összesen

80
10
90

Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Áfa elszámolás
Levont és befizetett adók különbözete
Egyéb pénzforgalmi bevétel (kapott előleg,écs)
Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0
0
330
330

Bevételek mindösszesen:

21439
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Kiadások
Cél szerinti kiadások
Testületi ülések, képzések
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Oklevelek, kitüntetések, érmék
Kommunikációs költségek
Honlap költségei
Cél szerinti kiadások összesen:

20
228
150
50
50
498

Közhasznú, közcélú kiadások

Közhasznú, közcélú kiadások összesen:

1280
800
500
750
50
200
50
20
50
2456
634
6790

Vállalkozási tevékenység kiadásai
Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár, dvd
Ért-re besz. fegyverszekrények
Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék
Ért-re besz. hivatásos vadász ruhák
Ért-re besz. Hubertus keresztek
Hivatásos vadász szakbolt (szállítás, posta, szerviz)
Könyvelőprogram bérleti díja
Könyvvezetés megbízási díj, koord. jutalék
Bolti jutalék
Szociális hozzájárulási adó
Helyi adó és előleg
Társasági adó
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen

500
200
420
0
0
25
300
950
100
262
100
41
2898

Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam/terembérlet, előadó szla alapján

Új felkészítő tanfolyam kialakítása
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó
Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap költségei
Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása
Továbbképzés, konferencia
Vadászklub működtetése
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Ifjusági tábor költségei

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Szociális hozzájárulási adó

Általános, működési kiadások
Anyag- és anyagjellegű ráfordítások
Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok, szabályzatok

Posta, telefon, internet, megjelenés tf könyvben
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztítószer, takarítás
Tárgyi eszközök javítása, karbantartása
Távfelügyeleti díj
Egyéb anyagok, szolgáltatások
Szállítási költség
Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Könyvelőprogram bérleti díja
Bankköltség
Biztosítási díj

53

110
550
720
300
75
55
50
20
100
250
200
100
2530

Személyi jellegű ráfordítások
Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja
Jutalom
Csekély értékű ajándékok, koszorú
Reprezentáció
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Alkalmazottak saját gj. használata
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Szociális hozzájárulási adó

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések

5325
220
20
20
20
720
450
1500
8275

5

Általános, működési kiadások összesen

10810

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

330

Tárgyi eszközök,kisért.eszk,immat.jav. beszerzése
Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások

100
100

Költségvetési tartalék

300

Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Áfa elszámolás
Levont és befizetett járulékok, adók kbözete
Egyéb pénzforgalmi kiadások
Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

300
15
0
315

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

22041

Záró pénzkészlet

5129
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