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I.

2015
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei
Újra eltelt egy év, amikor is Vadászszövetségünknek, mint a megyei vadgazdálkodók
érdekképviseletének be kell számolnia az elmúlt év eseményeiről, végzett munkájáról,
feladatainak elvégzéséről és gazdálkodásáról, valamint az idei év terveiről, elképzeléseiről.
Ennek megfelelően a beszámolónkban egy rövid áttekintést szeretnénk adni a szervezeti
életünk, szakmai, szolgáltatási tevékenységünk, érdekképviseleti munkánk, vadászati
közéletünk bemutatásával.
Célunk, hogy a választmány tagjai áttekintést, képet kapjanak azokról az eredményekről és
természetesen problémákról, amelyek az elnökség munkáját meghatározták az elmúlt
időszakban.

Szervezeti élet
Vadászszövetségünk a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítő
szervezete. Ezen legfontosabb követelményrendszer szem előtt tartásával testületeink, a
hivatásos apparátus és az elnökség, az Alapszabályi előírások maradéktalan betartásával
végezte munkáját.
Testületeink az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett tartották meg.
Választmányi ülést három alkalommal, Elnökségi ülést négy alkalommal tartottunk, melyből
az egyik a Kamara Vezetőségével együttesen került megtartásra.

A Választmány tevékenysége
A Választmány a Szövetség legfőbb szerve, amely hivatott a szervezet céljainak
meghatározására, az éves beszámolók elfogadására, s valamennyi olyan döntésre, amely a
hosszú távú fő irányokat is meghatározza.
Az elmúlt évben ilyen meghatározó döntések születtek. Az első, február 4.-i ülésünkön sor
került alapszabály módosításra és tisztújításra is; a második április 8.-i /rendkívüli/ ülésen az
Alapszabályt pontosítottuk, a Miskolci Törvényszék hiánypótlási végzése szerint. A harmadik
ünnepi ülésünk a 25 éves évforduló alkalmából volt.
A Szövetség éves, rendes Választmányi ülésére, mint ahogyan említettük, 2015. február 4-én
került sor. A korábban ismertetett napirendeken túl (alapszabály módosítás, tisztújítás) az
ülésen az elnökség beszámolt a Vadászszövetség 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi
feladatokról.
Tájékoztatót adott a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2015. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2014. évi mérleg, eredmény levezetés és közhasznúsági jelentés
elfogadása, majd a Felügyelő Bizottság beszámolója.
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Ezen túlmenően a már említett alábbi lényeges témák is megtárgyalásra kerültek:
Az Alapszabály módosítását több tényező is indokolta.
A Vadászszövetség – az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagja – a vadászatra
jogosultak, vadgazdálkodók szövetsége, szakmai érdekképviselete, így tevékenységét,
célrendszerét ennek figyelembevételével állapítja meg. A szövetség a kamara szoros
együttműködésével tevékenykedik, de a kamara az egyéni vadászok érdekeit védi. A célok
összehangolása meghatározó feladat.
Az elmúlt időszak fontos volt a Szövetség életében azért is, mert a közhasznú jogállás
megszüntetésére vonatkozó döntésünk a tevékenységek átrendezését is igényelte. Kiemelt
feladattá vált a vadászjelöltek képzésének az új jogszabályi előírásoknak való megfelelés
kialakítása. A szervezés eredményeként elmondható, hogy jelenleg a Vadászszövetség mind
tárgyilag, mind személyileg magas színvonalú szakmai képzés feltételeit teremtette meg.
Kiemelt figyelmet érdemelt az egyesületeknél, így a szövetségünknél is a Ptk. új előírásainak
való megfeleltetés, ezért a szövetség az érdekképviseleti súlypontot a jogi segítségnyújtásra
helyezi, hiszen sok tagszervezetnél aktuális a tisztújítás, de a törvényszék felé már a módosított
alapszabályt kell benyújtani.
Mindezek meghatározó módon érintették Alapszabályunkat, melyekkel kapcsolatos
szabályozások módosításra kerültek.
Fontos célkitűzés volt az is, hogy modernizáljuk, dinamikusabbá tegyük a szervezetet.
Ennek kapcsán az elnökség és a felügyelő bizottság létszáma csökkentésre került az
operatívabb működtetés érdekében. Az Elnökség létszámát a korábbi kilencről öt főre, az FB
létszámát ötről három főre csökkentettük, figyelemmel a Ptk. új, a tisztségviselőkre vonatkozó
szabályaira is. Ezen túlmenően úgy ítélte meg a testület, hogy racionálisabbá válik a működés,
ha nincsenek kötelező jelleggel létrehozandó szakbizottságok, hanem azok létrehozása
Elnökségi hatáskörbe kerül, így a szervezet sokkal működőképesebb, gyorsabb reakciójú lehet.
Az elfogadott Alapszabály néhány elemében a Törvényszék hiánypótlást írt elő, melynek a
rendkívüli Választmányi ülésen eleget tettünk.
A választmányi üléseket követően benyújtott Vadászszövetség alapszabályát a Miskolci
Törvényszék 2015. május 8-ai végzésében jogerősen bejegyezte. A nyilvántartásba vétel illetve
módosítás tárgyában indított eljárásban a törvényszék megállapította, hogy a civil szervezet –
szövetségünk - alapszabálya megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglalt szabályozásnak, ennek megfelelően azt elfogadta. Ezen felül a szervezet
tisztújítása során a megváltozott képviselet is átvezetésre került.
Tisztújítás a Szövetségnél
Az ötéves ciklus lejártával 2015-ben esedékessé vált a szövetség tisztújítása. A Választmány
úgy döntött, hogy a módosított Alapszabálynak megfelelően ezt, ezen az ülésén bonyolítja le.
A Jelölő és Szavazatszámláló bizottságok munkáját követően megválasztásra kerültek a
Vadászszövetség új tisztségviselői.
A választás alapján az elkövetkező öt éves ciklusban:
Vadászszövetség elnöke Dr. Székely László
Elnökségi tagok: Gyurán János, Kerchner József, Kriston Nándor, Tóth Á. Dénes
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Felügyelő bizottság elnöke: Dr. Szabó Balázs
Ellenőrző bizottság tagjai: Orosz Zoltán, Rónai Kálmán

Az Elnökség tevékenysége
Az Elnökség az év során több alkalommal ülésezett. Ezeken a szervezet napi problémáinak
megoldásában hozott döntéseket ill. a hosszú távú feladatait igyekeztünk előkészíteni, a
teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:
- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, az elmúlt időszak eseményeiről
- fővadászi beszámolók
- beszámoló az aktuális eseményekről
- elképzelések, feladatok
- 2014. évi beszámoló és 2015. évi költségvetési terv jóváhagyása
- választmányi ülés előkészítése
- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
- megyei vadgazdálkodói konferencia előkészítése
- megyei vadásznap,
- megyei vadgazdálkodói konferencia,
- szakmai tanulmányút előkészítése
- megyei vadász honlap fenntartása
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése (Vtv, Vhr)
- térségi vadásznapok támogatása
- vadászklub támogatása
- Vadászkamarával való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei
Nyilvánvalóan meghatározó téma volt az Alapszabály módosításának előkészítése is, melyről
az előzőekben már szóltunk.
A tisztségviselők megválasztását követően megtartott alakuló elnökségi ülésén, amelyen
személyi kérdések vonatkozásában – az elnökség hatásköréből adódóan – Kriston Nándor
személyében megválasztásra került a Vadászszövetség alelnöke, valamint megerősítésre került
Tóth Á. Dénes megyei fővadászi pozíciója.
Ezen túlmenően állást foglaltunk abban, hogy az Elnökség jelenleg nem tartja indokoltnak
Szakbizottságok létrehozását, külön személyek megbízását, hanem a vadászkamarai
szakbizottságok munkáját segíti és kívánja igénybe venni; egyetértésben a kamarai
vezetőséggel. Ezt erősítette meg az együttes ülés is.
Az alakuló elnökségi ülésen módosítottuk a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, a
Fővadász munkaköri leírását, jóváhagytuk a Számviteli politikát és módosítottuk – szükség
szerint – a számviteli szabályzatokat is.
Mint alapítónak – a Kamarai vezetőséggel közösen „Az Észak-magyarországi
Vadgazdálkodásért” Alapítvány alapító okiratának újraszabályozásáról is dönteni kellett. Ezt
részben a Ptk.-nak való megfeleltetés, másrészt az indokolta, hogy a közhasznú mutatóknak
nem felelt meg a szervezet, töröltetni kellett a közhasznú jogállást, ezért módosítani kellett az
alapító okiratot.
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Szükségessé vált az Alapítvány kuratóriumának újraválasztása is. A kuratórium mandátuma
lejárt, Szaniszló Sándor nem vállalta a továbbiakban a kuratórium elnöki posztját.
Az öt évre megválasztott új kuratórium elnöke Gyurán János, tagjai Rauszné Béres Aranka
és Szemán Jenő, míg a Felügyelő Bizottság elnöke Csuhai István, tagjai Ullik Béla és Géczi
Ferenc.
A Miskolci Törvényszék 2015 05.19.-i végzésében jogerősen jóváhagyta a módosított Alapító
okiratot és bejegyezte az Alapítvány új tisztségviselőit.
***
Az elmúlt évben az Országos Magyar Vadászati Védegyletnél is tisztújításra került sor. Az
országos választmány július 19-én tartotta ülését, melyen az OMVV elnöke a következő öt
évben is a küldöttek teljes bizalmát élvező dr. Semjén Zsolt lett. Az ülés elején a régi-új elnök
beszámolt az elmúlt öt évben elvégzett munkáról, hangsúlyozva, hogy szinte valamennyi, a
vadászokat érintő kérdésben sikerült rendezni a problémákat.
Dr. Semjén Zsolt beszéde után a választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta az OMVV beszámolóját, majd a pénzügyi beszámoló és a 2015-ös pénzügyi terv
elfogadására került sor.
Ezt követően rendben lezajlott a választás (a Jelölő Bizottság elnöke Dr. Székely László volt),
mely alapján a Védegylet tisztségviselői:
 elnök: dr. Semjén Zsolt
 alelnökök: dr. Jámbor László, dr. Bodnár József
 ügyvezető elnök: Pechtol János
 elnökségi tagok : a Megyei szervezetek Elnökei
 FB
elnök: Imre János
tagok: Hrabovszki János, Pászti Tibor, dr. Szigethy Béla, Berend Ferenc
***
A szervezeti életünk meghatározó eleme volt , ezért mindenképpen említést kívánunk tenni
arról is, hogy az elmúlt évben volt Vadászszövetségünk 25 éves, melyről ezúton is szeretnénk
röviden megemlékezni.
Megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 2015. december 16-án a Miskolctapolcai Park
Hotelben ünnepi választmányi ülést rendezett az Észak-magyarországi Vadászszövetség. Az
ülésen Dr. Székely László – aki megalakulása óta elnöke a szervezetnek – elevenítette fel az
elmúlt 25 év megpróbáltatásait és eredményeit.
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet nevében Pechtol János köszöntötte a résztvevőket,
akik között ott voltak a Szövetség alapító vadásztársaságainak elnökei, az elmúlt időszak
tisztségviselői és a választmány tagjai.
Néhány gondolatot jelen beszámolóban is fel kívánunk idézni a megemlékezésből:
„A Vadászszövetség már 1990-es megalakulásakor nagy ambícióval és tenni akarással
sokirányú tevékenységbe kezdett. A szervezet alapjainak lerakásával egy időben fogalmazódott
meg a szervezet alaphitvallása: a „Szolgáltató Szövetség” koncepciója.
Már 1990-ben szakképzést és szakmai továbbképzéseket indított, létrehozta 1991-ben a Vadász
Hírmondót, megszervezte a megye első vadásznapját 1992-ben, a Tas utcán 1993-ban
kialakította a megyei Vadászok Házát, 1994-től a vadásznapokon már Hubertus misével
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zajlottak a programok és számos kiadványt adtak ki, például Vadászat Észak-magyarországon
1995-ben, Vadászturizmus B.-A.-Z. megyében 1998-ban.
A második 5 éves ciklus sem volt változásoktól mentes, hiszen 1996-ban megjelent az új
Vadászati törvény, 1997-ben a Vadászkamara megszervezésével szinte egy időben zajlott a
vadászterületek átrendezése, amely az érdekképviseleti munkában a Szövetségnek rendkívül
nagy feladatokat adott. Amellett, hogy a Szövetség aktív részese volt a területhatárokat
kialakító egyeztetéseknek, ezt követően szakértő irodaként vállalt jelentős munkát az
üzemtervek elkészítésében, amelyet 64 társaságnak szolgáltatott.
Nagy hangsúlyt kapott a szervezet tevékenységében a vadászati közélet, a vadászati kultúra, a
vadászati hagyományok ápolása. 1996-ban „Vadászok és fegyverek” címmel nagyszabású
kiállítást szerveztünk a Hermann Ottó múzeumban. 1998-ban megalapítottuk a Vadászok
zászlaját. 2000-ben kopjafát állítottunk Galvácson. Millenniumi vadászati kiállítást – „Ezer év
magyar vadászata” címmel – rendeztünk Sárospatakon 2001-ben és ugyanebben az évben
került kiadásra az első megyei Vadászati Almanach.
2005-től a Vadászszövetség közhasznú társadalmi szervezetként került bejegyzésre, ami
számos új feladatot és lehetőséget nyújtott a munkához. Kemény feladatot jelentett ebben az
időszakban a 10 éves haszonbérleti szerződések megújítása (2007) és a terület megújítással
kapcsolatos számos új konzekvencia. Kiszélesítettük ebben az időszakban az együttműködési
megállapodásokat - most már a Kamarával közösen - a megyei Rendőr-főkapitánysággal, a
Nemzeti Parkokkal. Létrejöttek a nemzetközi együttműködések a Tőketerebesi és a Rozsnyói
Vadászszövetségekkel. Nagy hangsúlyt fektettünk a sajtó kommunikációs tevékenységre,
rendszeres műsorunk volt pl. a Miskolci Rádióban. Az oktatási tevékenység továbbfejlesztése
érdekében 2009-ben felnőtt képző oktatási intézményként regisztráltuk a Szövetséget.
Az elmúlt négy-öt év újra a jogalkotás, jogi változások jegyében zajlott. Meghatározóvá vált a
Szövetség jogsegély-szolgálati tevékenysége. Amellett, hogy kezdeményezéseinkkel aktív
részesei voltunk a törvényalkotásnak, sok feladatot jelentett a jogalkalmazás segítése. Ebben az
időszakban változott a Fegyvertörvény, a Büntető törvénykönyv, jelent meg a Civil törvény a
Rendészeti törvény és a közelmúltban jelent meg az új Polgári törvénykönyv, amely a
vadásztársaságoknak számos új feladatot okozott. És a legközelebbi múltban zajlott a
Vadászati törvény újraalkotásának társadalmi vitája és a napjainkban jelent meg az új vadászati
törvény, amely a jelen időszak meghatározó feladatait adja.
Az elmúlt 25 év természeti és környezeti változásai is számos feladatot róttak a szervezetre.
Ezek közül a legemlékezetesebbek az árvíz-belvíz csapások, amikor is 1999-ben 7.500 fácán,
majd 2010-ben 4.000 fácán telepítésével segítettük – a Kamarával közösen – az érintett
vadásztársaságokat. De említhetjük a sertéspestis monitoring több éven keresztül zajló
eseménysorát is.
Külön kell szólnunk arról, hogy a jogi környezet változásai a vadászatot, a vadásztársaságokat
és ennek kapcsán a Szövetség tagságát is érzékenyen érintették.
1992-ben a vadászok újra vizsgáztatása zajlott, melynek során 700 fővel csökkent a megyei
vadászlétszám. 1997-ben az új vadászterületek kialakításakor az alapító 65 társaságból 33
vadásztársaság maradt a Vadászszövetség tagja, de mindegyik megváltozott területtel
működött tovább. A 2007-es terület újraosztás során 18 taggal csökkent az akkor 85
tagszervezetből álló szövetségi létszám. Nyilván az elmúlt időszakban új társaságok,
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földtulajdonosi vadászati közösségek is alakultak. Jelenleg 84 tagja van a Vadászszövetségnek
és ezek közül 33, amelyik alapító tag is volt.
A 25 év nem csak a szervezet, hanem az emberélet szempontjából egy nagyon hosszú időszak.
Az alapító elnökök közül 28 vadásztársunkra már csak a kegyelet szavaival tudunk
megemlékezni. Ugyanakkor nagy öröm, hogy az alapítók közül még 35 főt, mint aktív vadászt
köszönthetünk és ismerhetjük el munkájukat remélve, hogy tudásukkal és tapasztalataikkal
még sokáig segíthetik a vadászat közös ügyét. „
A Vadászszövetség 25 éves története a folyamatosságot és a megújulást egyaránt
szimbolizálja, amit példaként tudunk állítani az elkövetkezendő időszakra is, mert a jövő
záloga a vadásztársadalom egységének, a vadászat szakmai és kulturális örökségének
megőrzése.
Különösen fontos ezt felidézni a mai időszakban, amikor is a vadászati törvény módosítása és
ennek kapcsán a vadászterületek újra szabályozása és a 2017-től érvénybe lépő új haszonbérleti
szerződések megkötése meghatározó módon fogja érinteni a megye egész vadásztársadalmát.
*

A S z ö v e t s é g s z a k m a i, s z o l g á l t a t á s i t e v é k e n y s é g e
Szervezetünk az alapszabályban megfogalmazott alapcéljai szerint több irányú szakmai
szolgáltatási tevékenységet végez. E tekintetben meghatározóak az oktatási, szakképzési,
ifjúság nevelési, vadászati kultúra és örökség védelmi, természet és vadvédelmi,
kommunikációs és ismeretterjesztési tevékenységek, a könyvvezetési szolgáltatás és a
vadászati cikkek kiskereskedelme.
- Oktatási tevékenység tekintetében, legkiemelkedőbb és legfontosabb szakmai
szolgáltatásunk – a felnőtt képzés keretében - a vadászvizsgára felkészítő akkreditált
tanfolyami képzésünk, amelyet az elmúlt évben három turnusban 138 fő végzett el és már az
idén is indítottunk egyet 49 hallgatóval..
A vonatkozó rendelet a vadászvizsga 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 vizsgán (lövészet) nagygolyós fegyverrel is kell lőni, valamint sörétes esetében
gurított nyúlkorongra is. Az írásbeli elméleti vizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell kitölteni,
emellett 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírni. Az elmondottakon túl a
szóbelin van képfelismerés és tételhúzás.
Mindezekre a tanfolyam hallgatóit kiváló felkészültségű – felsőfokú képzettségű - oktatókkal,
nagy odafigyeléssel és lelkiismeretesen készítjük fel. A megyében több helyszínen (Miskolc,
Putnok, Mezőkövesd, Edelény, Sárospatak) van engedélyünk a tanfolyam indítására, három
lőtérrel (Szerencs, Nagybarca, Füzesabony) és öt vadásztársasággal (Miskóc-IKR Vt., Négy
Évszak Vt., Mezőkövesdi Matyó Vt., Sárospataki Kossuth Vt., Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt.)
van megállapodásunk a gyakorlati képzésre.
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- A vadászok és vadgazdálkodók szakmai képzése is kiemelt feladatunk.
Ennek részeként – többek között - a megyei vadászkamarával, valamint a Heves, Nógrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászati szervezetekkel közösen vadgazdálkodási szakmai
napot szerveztünk Hatvanban a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban.
A konferencia fő témái „A mezőgazdasági vadkárbecslési gyakorlati problémái” valamint „A
szimulált vadkárok vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban.” Ezen túlmenően a résztvevők „Mit
tehet a vadász- és a gazdatársadalom az apróvadért?” továbbá „Apró és nagyvadfajok néhány
fontos parazitás megbetegedése” témájában hallgathatnak meg előadásokat.
- Szakmai konferenciát tartottunk a Diósgyőri vár lovagtermében is. Témája főként az egyre
gyakrabban médiaérdeklődésre is számot tartó nagyragadozók magyarországi megjelenése és a
készülő vadászati törvény koncepciójának megvitatása volt.
A kiváló előadók között elsőként Dr. Szemethy László, egyetemi docens, a gödöllői Szent
István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézetének szakértőjét köszönthettük. Előadásának első
felében az európai barnamedve magyarországi, különösen az északi középhegységben történő
előfordulásáról tartott rendkívül érdekes és hasznos előadást. Világossá tette, hogy az elmúlt
időszak medve észlelései nem egyedi esetek, hanem egy folyamat részei, és ezekre bizony
egyre gyakrabban lehet majd számítani az elkövetkezendő időszakban. Magyarországról pedig
kijelenhető, hogy vannak a medve számára alkalmas élőhelyek, ezért célszerű lenne proaktív
módon előre felkészülni, és megtanulni az együttélés szabályait.
Érdekes kutatási adatokat ismerhettünk meg az aranysakál magyarországi terjedéséről.
Elmondható, hogy az apróvad állományra, illetve az őz állományra komoly veszélyt jelentő
ragadozó fajunk már megyénkben is előfordul (az OVA adatai alapján 23 db elejtés történt
2014-ben megyénkben), így az konferencia résztvevői ebben a témakörben is értékes
információkhoz és tanácsokhoz jutottak.
A konferencián Bakó Botond, az FM Természet megőrzési Főosztályának munkatársa,
ismertette a nagyragadozókkal kapcsolatos legfontosabb hatósági eljárási rendeket
(nagyragadozó észlelés, veszélyhelyzet, engedélykérés), hogy elkerülhetők és
megakadályozhatók lehessenek a korábban a médiában is nagy érdeklődésre számot tartó,
Nógrád-megyei medvelövéshez hasonló esetek.
Szabó Ádám, az ANP munkatársa gyakorlati példákkal számolt be a hiúz és farkas
előfordulásáról régiónkban. Az északi középhegységben az elmúlt időszakban, sokkal több
észlelés történt, mint azt talán a legtöbb jelenlévő vadász elsőre gondolta volna.
Az előadók sorát Tóth Á. Dénes fővadász zárta, aki röviden összegezte a készülő új vadászati
törvény legfontosabb és általunk ismert sarokpontját, köztük az új üzemi tervek legfontosabb
ismérveit, a tájegységi fővadász intézményét, szerepét és a trófea bírálatban várható fontosabb
változásokat.
A szakmai program mellett a Diósgyőri várat üzemeltető Miskolci Kulturális Központ valamint
a Vadászszövetség és a Vadászkamara között egy együttműködési megállapodás aláírásával
sor került egy állandó vadászati és trófeakiállítás megnyitására is.
Az állandó kiállításunk – ami reményeink és szándékaink szerint évről évre bővülni fog –
révén megtekinthető a Diósgyőri vár különböző termeiben számos értékes, szebbnél szebb
trófeákból és állat preparátumokból elkészített tárlat. Reményeink szerint ez az állandó kiállítás
hozzájárul majd ahhoz is, hogy a vadászó és nem-vadászó társadalom kicsit közelebb kerüljön
egymáshoz, és megismerhetővé válik az igaz vadászok által tanúsított hagyomány tisztelet és
természeti értékeink megbecsülése.

9

- Kommunikációs tevékenységünk részeként Hírlevél tájékoztatásunkat - a korábbi
évek gyakorlata szerint - továbbra is minden hónapban folytattuk. Ezen levelünket minden
tagszervezetünk részére megküldtük.
Törekedtünk arra, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk a
gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz, ezért több esetek nem vártuk meg a hó végét, hanem
körlevél formájában 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 tagszervezetek jogi segítésére a Hírlevelek mellékleteként részletes jogi útmutatókat
adtunk ki:
Januárban
Adó és TB jogi kötelezettségekről
Februárban
A Ptk. –ról iránymutatás és minta alapszabály
Áprilisban
A Bírósági letétbe helyezendő Számviteli beszámoló kötelezettségről
Augusztusban A munkatörvénykönyv változásáról
Novemberben Az évzárási teendőkről (leltározás, selejtezés, stb.) jelentettünk meg jogi
útmutatásokat.
- A természetvédelmi tevékenység részeként tevékenyen részt veszünk a szalonka
monitoring programban is. Az érdekképviselet és a résztvevő vadászatra jogosultak a vállalt
feladataikat elvégezték, a programba bevont kutatóintézetek kiértékelték a beérkezett adatokat,
melyből igazoltnak látszik a Madárvédelmi Irányelv által előírt tavaszi vadászatra vonatkozó
derogációs kritérium.
A következő feladat az Európai Unió döntéshozatali szervénél az elmúlt hét év erőfeszítéseinek
érvényre juttatása, az erdei szalonka tavaszi vadászati lehetőségének megteremtése a magyar
vadászok számára.
- Az ifjúság természet közeli nevelése fontos részét képezi alaptevékenységeinknek.
2015-ben öt vadász tábor és rendezvény (Telkibánya, Baskó, Karcag, Gúth, Ipolytarnóc)
szervezését segítettük, melyekről részletesebben a vadászati közélet fejezet részben számolunk
be.
- A Vadászati hagyományok ápolása, a vadászati kultúra segítése kiemelt
feladatunk. Ezt a tevékenységet a Vadászkamarával közös Bizottságunk munkájának
segítésével, támogatásával valósítjuk meg:
* Vadászszövetségünk a nyár folyamán vadászkürtös tanfolyamot szervezett 8 fő
részvételével. A foglalkozások egy héten két alkalommal voltak, összesen 4 héten keresztül.
Fontosnak tartjuk a vadászati kultúra és hagyományok ápolását, a vadászat megítélésének
javítását a zenén keresztül, a vadászkürt széleskörű megismertetését, valamint egységes etikai
elvek kialakítását és gyakorlati alkalmazását. Ennek elősegítése érdekében a „borsodivadasz”
honlapunk, „vadászatot segítő szolgáltatásai” menüpontja alatt egy vadászkürtös adatbázist
hoztunk létre.
* A tavalyi évben, immáron második alkalommal szerveztek természetfestő tábort (Szabó
György koordinálásában) a festői szépségű Arlói tó partján. A tábor művészeti vezetését
Csiszár József CIC különdíjas és Aranyecset díjas festőművész, Seres József Nimród díjas és
Kalas András szintén neves vadfestő vállalta el.
A résztvevő művészek 3-5 képet készítettek a kép munkaigényének függvényében. A jó
hangulatban, vidámságban és sok munkával eltöltött napokat az Arlói Faluházban
megrendezett záró kiállítással fejezték be a résztvevők, ahol Sike Márta Magdolna művésznő
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„A hárem Úr” című, bőgő szarvasbikát a teheneivel ábrázoló festményét adományozta a
megyei Vadászkamara részére.
*Vadászfestők munkáit a vadászati kiállításokon rendszeresen bemutatjuk, de segítjük
önálló kiállítások megrendezését is. Legutóbb 2015 decemberében Kun Edit festőművész
munkáiból nyílt kiállítás a Füzérradványi Károlyi kastélyban
- A szolgáltatási tevékenység szakmai munkánk jelentős részét teszi ki.
* Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. Sajnálatos módon, a hivatásos vadász
formaruházat iránti igény mára teljesen beszűkült, melyet a későbbiekben kialakítandó új
ruházat változtathat meg. A jelenlegi keresleti hiányt azonban kiegyenlíti a más jellegű árú
készletünkből jelentkező bevételnövekmény. Beíró könyveket, nyomtatványokat,
fegyverszekrényt, könyveket, DVD-ket, nyalósót és egyéb tárgyakat (pl. naptárak, dísztárgyak,
eü. csomag, lámpák stb.) értékesítünk.
* Teljes körű könyvvezetési szolgáltatást végzünk vadásztársaságok részére, 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 vette igénybe ezt a szolgáltatást.
* Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges
különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését, vadgazdálkodási szaktanácsadást,
jogszabályfigyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően.
* 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 is jelentős adományt könyvelhettünk el, 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.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Alapcél szerinti tevékenységünk közül a legfontosabb az érdekképviselet, érdekérvényesítés.
E tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben az együttműködések területén volt az
elmúlt évben is többirányú tennivalónk.
- Vadászszövetségünk vezetése jó kapcsolatot ápol a rendőrhatósággal, a megyei és városi
rendőrkapitányságokkal. A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes,
jól működő volt. Az elmúlt év során a rendőrhatóság részéről jó néhány alkalommal hajtottak
végre vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos
jogsértések felderítése érdekében. Az ellenőrzések, akciók és a közúti ellenőrzések során több
szabálytalanság is felszínre került. Vad-gépjármű ütközések száma sajnálatos módon jelentős
volt. Több esetben a rendőrhatóság éjszakai ellenőrzésein mi is részt vettünk.
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- A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi, rendszeres
kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is. A Szövetség Elnöke a Vadászkamara Elnöke
és a megyei Fővadász tagja a BAZ megyei Vadgazdálkodási Tanácsnak ahol a vadászatra
jogosultak érdekeit képviseljük. Sajnálatos módon e szervezet az elmúlt időszakban nem volt
igazán aktív.
- Mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy a vadászati érdekérvényesítésnek leginkább
országosan van meg a lehetősége arra, hogy a jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson.
Ehhez kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt évben is azon volt, hogy javaslataival tevékenyen
képviselje a vadásztársadalom érdekeit.
Erre jó néhány esetben volt is lehetősége, hiszen az elmúlt év leginkább az új vadászati
törvény társadalmi vitájával, véleményezésével, a módosító javaslatok benyújtásával telt.
Javaslataink a megjelent jogszabályokban hangsúlyozottan megtalálhatók.
A hosszú munka eredményeképpen 2015. november 26-án, a Magyar Közlöny 182. számában
jelent meg a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény
A vadászati törvény ezen módosítása négy lépcsőben, az utolsó szakasz 2017. március 1-jén
lép majd hatályba. Fontosabb elemeire majd a 2016 évi feladatok között hívjuk fel a
figyelmet.
***
A vadászati törvény mellett azt is meg kell jegyezni, hogy egyéb jogszabályi változások és
előírások is történtek az elmúlt évben. Ezekről néhány emlékeztetőt az alábbiakban adunk:
* Az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével az egyesületek alapszabályait összhangba
kellett hozni az új rendelkezésekkel.
Erre tekintettel Szövetségünk több útmutatót és mintaalapszabályt is készített, melyet, annak jogi szakemberekkel történő átvizsgálását követően - megküldtünk tagszervezeteinknek.
* Érdekképviseleti munka eredményeképpen módosult az EKAER rendelet!
Az EKAER rendszer a vadhúst (02089030 vámtarifa szám) a kockázatos termékek közé
sorolta, így annak fuvarozását is érintette a szabályozás. A módosításban azonban a
határértékek az alábbiak szerint változtak, ami jelentős kedvezmény a jogosultak részére.
Szintén kedvező változás, hogy egyértelművé vált: az eladó telephelyén történő értékesítés
esetén a vevő köteles az EKAER számot megkérni.
Az új rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a vadhús közúti szállítása nem tartozik az
EKAER hatálya alá, ha - ugyanazon feladótól, - ugyanazon címzett részére, - ugyanazon útdíj
köteles gépjárművel, - egy fuvarozás keretében történő szállítás esetén, - a vadhús együttes
bruttó tömege az 500 kilogrammot és együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem
haladja meg (a mentességhez tehát mind a két feltételnek együttesen kell teljesülnie).
Ha a vadfelvásárló saját maga szállítja el közvetlenül a terítékről vagy a vadásztársaság
hűtőkamrájából a mentesség feltételeit mennyiségben vagy értékben meghaladó vadhúst, a
rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ő válik bejelentésre kötelezetté. Amennyiben a
vadásztársaság a felvásárlóval kötött szerződésében rögzíti, hogy az értékesítés helye a
vadásztársaság telephelye (területe), mentesül a bejelentési kötelezettség alól, a felvásárlónak
kell az EKAER számot megkérni és kockázati biztosítékot nyújtani.
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* Egy törvénymódosítás következtében meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási
terveket, nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű
vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és gépjármű
ütközések tekintetében visszaállt a korábbi rend. Ez utóbbi szerint tehát a vadászható állat által
okozott kárért való felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség
találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
* Több vadfaj idénye módosult a Földművelésügyi Miniszter 2015. októberében megjelent
rendelete értelmében. A rendelet a következő vadfajok vadászati idényét érinti 2016.
március 1-jétől:
– a szarvasborjú szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január 31-én
van vége az idénynek), illetve megszűnik az április 1. és június 30. közötti időszakra
megállapított vadászati idény;
– a dám bika október 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január 31-én van vége
az idénynek), bevezetik az érett bika kategóriáját, amely október 1-jétől november 30-áig lesz
lőhető, a tehén és az ünő idénye október 1-jétől január 31-éig tart majd (jelenleg február utolsó
napján van vége), a dámborjú idénye nem változik (október 1 – február utolsó napja);
– a muflonkos vadászati idénye szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart majd (jelenleg
egész évben lőhető), a juh és a jerke idénye szeptember 1-jétől január 31-éig tart majd
(jelenleg február utolsó napján van vége), a muflonbárány idénye nem változik (szeptember 1 –
február utolsó napja)
– az üregi nyúl egész évben lőhető lesz (jelenleg szeptember 1-jétől január 31-éig tart az
idénye).
* Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti tagállamaiban
(Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelország Podlaskie Vajdaságában az elmúlt egy
évben sem javult, mert vaddisznó és házi sertés állományokban is megállapítottak újabb
eseteket. Lettországban az ASP mellett a klasszikus sertéspestis (KSP) is jelen van vaddisznó
állományokban. Oroszország európai területén, valamint Ukrajnában szintén észlelték mindkét
betegség előfordulását. Hazánk keleti és észak-keleti régióinak ASP veszélyeztetettsége
folyamatosan fennáll.
Az országos főállatorvos ÉFHÁT/22/2015. számú utasításával kiadott „2015. évi
Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv” értelmében a 2015/2016. vadászati évben is folytatni kellett
az emberi fogyasztás céljára elejtett vaddisznók ASP és KSP betegségekre irányuló monitoring
rendszerű vizsgálatát. A laboratóriumi vizsgálatok állami költségre történtek, míg a
mintavételek után egy később megjelenő FM rendelet értelmében a vadászatra jogosult
társaságok költségtérítést kaptak.
* A kéknyelv-betegség (BT) alapvetően a házasított kérődzők orbivírus okozta és
törpeszúnyogok terjesztette fertőző betegsége. Klinikai tünetekben és tömeges elhullásokban
megnyilvánuló megbetegedés elsősorban juhállományokban figyelhető meg, míg a kecskék és
a szarvasmarhák ritkábban betegednek meg és pusztulnak el BT következtében.
A Balkán-félsziget irányából észak felé terjedve 2014. őszén hazánkban is megjelent a
háziasított kérődzők BT betegsége és tünetmentes fertőzöttsége. Dél- és nyugat-európai
tapasztalatok szerint a BT vírusa megfertőzheti a kérődző vadakat (gímszarvast, dámvadat,
őzet és muflont) is. Olyan régiókban, ahol a legelőn tartott húshasznú szarvasmarha
állományok, valamint a gímszarvas populáció sűrűsége nagy, ott számolni lehet a BT
vírusfertőzés oda-vissza történő átvitelével.
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A megyei állategészségügyi hatóság ezért kérte, és jelenleg is kéri a vadászatra jogosultak
együttműködését abban, hogy jelentsék a területileg illetékes járási főállatorvosnak, ha
vadászterületükön a kérődző vadak között szokatlan megbetegedéseket, elhullásokat vagy
állománycsökkenést tapasztalnak. A BT kizárására, illetve megállapítására irányuló
laboratóriumi vizsgálatok állami költségen történnek.
* 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.
* Vadászszövetségünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az Országos
Magyar Vadászati Védegyletnél, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a
tagszervezetei érdekeit.
A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a Vadászkamarával való együttműködés
erősítésére, az egységes fellépésre is. Ez látható országosan és más megyei szinten is a
Vadászkamara
és
a
Vadászati
Védegylet,
Vadászszövetségek
működésének
összehangolásában.

Tájékoztatási tevékenység
Szövetségünk kiemelt feladata tagszervezeteink megfelelő tájékoztatása. Ennek legfontosabb
eleme a már korábban is említett Hírlevél szolgáltatásunk, melyet minden hónap utolsó
hetében, illetve fontos hírek esetében azonnal eljuttatunk az érintetteknek.
*
Emellett a megye vadásza részére biztosítottuk ingyenesen Vadász Hírmondó újságunkat. Ez
a 25 éves múltra visszatekintő, a Vadászkamara megalakulása óta közösen kiadott lapunk
immár színes kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő
aktualitásokkal 4200-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december
hónapokban, s kapta meg minden megyénkben regisztrált vadász.
*
Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg
kell említeni, hogy több éve működik a www.borsodivadász.hu néven futó internetes
információs portál, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos
híradás, információ megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk meg,
hogy jelentős az oldal látogatottsága, nagy az érdeklődés a honlap iránt. Éppen ezért
lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az
oldalt és legalább heti-kétheti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és
érdekes információkat.
*
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban, az interneten, a megyei sajtóanyagokban, valamint az Echo televízió Hazai
Vadász műsorában is az elmúlt évben számos alkalommal jelent meg híradás a megyei
tevékenységről. Szövetségünk együttműködési megállapodást kötött a szerkesztőséggel, s
számíthatunk arra, hogy minden fontosabb rendezvényről tudósítani fognak, amelyek
megtekinthetők a You Tube csatornájukon is, ami elérhető lesz a borsodivadász.hu honlapon
is.
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*
A tájékoztató kommunikáció kapcsán nagy öröm számot adni arról, hogy a Vadászkamara
kiadásában sor került a második megyei Vadászati Almanach megalkotására.
Az ezredforduló óta eltelt 15 esztendő olyan mértékadó változásokat hozott a megye vadászati
életében, amelyek egyértelműen indokolták egy új almanach, megyei vadászati kalendárium
kiadását, amely érzékenyen és nívós írásokkal követi le, mutatja be ezeket a változásokat.
Méltóan emlékezik a régmúlt vadászatáról, állít példaképeket a múlt és jelen
vadászszemélyiségei közül a jövő nemzedékének. Bemutatva az elmúlt időszak értékeit, azok
megőrzésével vállalja a folyamatosságot és egyben igényesen irányítja figyelmünket a
megújulás számos új elemére, színességére. Az Almanach átfogja mindazon területeket,
amelyek a vadászembert érdeklik és szakmai igényességgel mutatja be e sokszínűséget.
Elismerés és köszönet illeti nagy ívű munkájukért a könyv szerzőit és szerkesztőit.

Vadászati közélet
Szakmai szolgáltató és tájékoztató tevékenységünk mellett az elmúlt évben is kiemelt
feladatunknak tekintettük a sokszínű vadászati közéleti aktivitás segítését, szervezését. A
különféle rendezvények megvalósítása kapcsán – a vadászkamarával szoros együttműködésben
- a megye összes vadásza részére szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen
kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a nem vadászó környezet számára bemutatni
vadászati kultúránkat, hagyományainkat.
Vadászati közéletünk fontosabb eseményeiről az elkövetkezőkben kissé részletesebb képet
kívánunk bemutatni; ami azok számára, akik ott voltak egy jó alkalom a visszaemlékezésre,
akik nem vettek részt azoknak pedig információ arról, hogy mit hagytak ki.
** Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben megyei vadásznapokat
tartunk, amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem
vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról.
Tavaly augusztus 15-én Kazincbarcikán, a Csónakázó-tónál a színek fesztiváljának, a III.
Kolorfesztiválnak egyik fő eseményeként került megrendezésre, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Vadásznap.
Az egésznapi rendezvény a Hubertus ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, mely után
a térség vadgazdálkodói, a megyei vadászzászló bevonulásával egyidőben, két őzbakot
helyeztek terítékre. A terítéken fekvő bakokat – megadva ezzel is a vadnak járó végtisztességet
– a Bükki Vadászkürtösök szignálja alatt, az Utánkeresők Baráti Körének tagjai vérebeikkel
kísérték utolsó útjára. Ezt követően a kürtösök és Tóth László énekes előadásában a
Vadászhimnusz sorai csendültek fel, megdobogtatva még a nem vadászemberek szívét is.
Ezen ünnepélyes momentum után került sor a köszöntésekre és a megnyitóra. Elsőként
Dr. Székely László az Észak-magyarországi Vadászszövetség elnöke üdvözölte a
megjelenteket, kiemelve, hogy a vadásznapoknak nem titkolt célja felhívni a figyelmet a
vadászati tevékenység szükségességére, kapcsolatokat teremteni az érdeklődők széles körével.
Kriston Nándor, a Vadászkamara megyei elnöke köszöntőjében kifejezte, hogy a vadászati
szervezetek legfőbb törekvése a vadászati tradíciók ápolásán keresztül olyan vadászati kultúra
elérése, amellyel a vadászat külsőségeiben is igényesebb lesz, és egyre több civil érdeklődését
is felkelti.
Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője és Szitka Péter Kazincbarcika város
polgármestere köszöntötte a rendezvényre kilátogatókat, a kitelepülő vadásztársaságokat, azok
tagjait, barátait. Ezt követően Dr. Jámbor László az Országos Magyar Vadászkamara elnöke
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és egyben a rendezvény fővédnöke nyitotta meg a megyei vadásznapot, méltatva a helyiek
szervezőkészségét, tenni akarását.
A hivatalos megnyitó után kitüntetések átadására került sor, majd a közelmúltban vizsgázott,
első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatása következett.
A hivatalos programok mellett a színpadon kora estig egymást váltották a fellépők, míg a park
többi részében a főzőcsapatok versengtek. Itt a főzősátrak mellett egy szabadtéri vadászati
kiállítást, trófea bemutatót is megvalósítottak a kitelepülő vadgazdálkodók, mely méltán
bizonyította a térség kiváló adottságait, kiemelkedő természeti értékeit, vadállományát.
A rendezvény igazi népünnepély volt, sok látnivalóval, színes programokkal, mely rangjához
méltó módon tudta a vadászat iránt érdeklődők és a vadászok számára maradandóvá tenni a
XXIV. Megyei Vadásznapot! Dicséret és köszönet illeti a szervezőket, résztvevőket!
***
A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet aktivitást
sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével. A megyei vadásznap mellett
a megye több kistérségében jó néhány vadásznap került megszervezésre, az ott élő vadászok és
vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát dicsérve.
* Időben az első ilyen program volt május 1-jén a Nemzetközi Gömöri Vadásznap,
Putnokon.
A Gömör-Expo társrendezvényeként megvalósuló három napos vadászati kiállítás április 30án vette kezdetét. A városi sportcsarnokban több száz négyzetméteren megrendezett erdeimezei életkép, preparátumokat tartalmazó dioráma, az állványokon látható hazai és egzotikus
trófeákból álló bemutató, valamint a festmény- és fotókiállítás már az első napon is nagyon sok
látogatót vonzott.
A IX. Gömöri nemzetközi vadásznap május 1-jén volt vette kezdetét, amikor is a Hubertus
Ökumenikus Istentiszteletet követően ünnepélyes megnyitóra került sor, ahol Dr. Székely
László, Vadászszövetségünk, majd Kriston Nándor Vadászkamaránk elnöke köszöntötte a
megjelenteket.
Őket követték – a rendezvény nemzetközi hírét és színvonalát is erősítve – Tibor Leboczky
szlovák, és Dr. Jámbor László, a magyar Országos Vadászkamara elnökeinek üdvözlő szavai.
Az ünnepség Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere és Demeter Zoltán, országgyűlési
képviselő megnyitó szavaival zárult, melyen az arra érdemesek kitüntetéseket vehettek át
A már hagyományos, színes programok szép számú érdeklődőt vonzottak. Legnagyobb
sikere a vadászkürtösöknek, majd a vadászkutya, rendőrkutya és lovasbemutatónak illetve a
fogathajtó versenynek volt. Sokan voltak kíváncsiak a vadásznapi rendezvények
elmaradhatatlan kellékeire, a vadásztársasági találkozóra, az ennek keretében megvalósított
vadétel főző versenyre, a vadászvásárosok kínálataira és a terepjáró autók bemutatóira.
A gömöriek ismét kitettek magukért, így a kiváló hangulatú rendezvény méltó kezdése volt a
2015-ös év vadásznapjainak.
* Időben a következő eseményre mindössze egy napot kellett várni, hiszen május 2-án a megye
egy másik szegletében, Fűzérradványon rendezték meg a Nemzetközi vadételfőző versenyt
és vadásznapot.
Borongós idő és hol csak csöpörgő, hol hevesebben zuhogó eső fogadta a résztvevőket a
Károlyi-kastély felújított gyönyörű parkjában. A kedvezőtlen körülmények ellenére azonban
meglehetősen szép számban gyűltek össze a főzőversenyben elinduló csapatok és a többnyire
családostól érkező látogatók.
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A rendezvényt dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős
helyettes államtitkára nyitotta meg, aki beszédében külön kiemelte a vadászat kulturális
jelentőségét. Az égi áldással dacolva ázó látogatóseregletet dr. Székely László, a megyei
Vadászszövetség elnöke, majd Kriston Nándor, az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Területi Szervezetének elnöke köszöntötte, házigazdaként szót kapott Pandák Pál polgármester
és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, valamint Sághi Attila, a kastély fenntartójának
tekinthető Forster Központ elnöke is.
A megnyitóünnepséget követően részben a patinás épület Hubertus-termében a vadászat és a
természetvédelem kapcsolatáról tartott előadások, más részt a szabad téren tartott programok,
többek között az Utánkeresők Baráti Körének tagjai, a Bükki Kürtösök, a ragadozómadárbemutató, illetőleg az ifjúsági szarvas bőgő verseny váltottak ki elismeréseket.
A hetedik alkalommal megtartott Füzérradványi nemzetközi vadásztalálkozó minden eddiginél
jobb és színvonalasabb volt, amiért köszönet illeti a szervezőket és a segítő vadászokat,
társaságokat.
* Széphalmon - Sátoraljaújhely társtelepülésén - került megtartásra több mint nyolcvan
főzőcsapat részvételével a XIII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny gasztronómiaikulturális program 2015. június 20-án. A hazaiak mellett számos társaság képviselte a
Felvidéket, egy-egy csapat pedig a délvidéki Óbecséről, az erdélyi Sóváradról, és a svájci
Montreux-ből érkezett.
A megjelenteket Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely Város polgármestere köszöntötte. Az
ünnepi beszédek sorában a rendezvény díszvendége, Svájc magyarországi nagykövete, Jean
Francois Paroz úr következett, akit Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr követett,
majd Füzérkomlós polgármestere, Mester András úr – aki ez alkalommal Dr. Bárándy Péter
ügyvéd urat, a rendezvény fővédnökét képviselte - következett, végül pedig Kriston Nándor úr,
az OMVK megyei elnöke mondta el gondolatait.
A számos, színes kísérő program sorából kiemelkedett a megyei vadászati szervezetek
szervezésében megvalósuló „Vadászok utcája”, ahol a vadásztársaságok standjainál trófea
kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklődők.
* Augusztus 1-jén immáron hatodik alkalommal került megrendezésre az Északerdő Zrt.
Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a VI. Zempléni Családi lövésznap, sport és hivatásos
vadászoknak, erdészeknek, valamint az idén először a profi lövők részére is.
A koplalói erdészház megújult épületében várta a vendégeket, ugyanis az épület egy
részleges felújításon esett át. Az ünnepélyes megnyitó a Bükki vadászkürtösök előadásával
kezdődött, Szemán Jenő a Vadászkamara Vadgazdálkodási Bizottságának elnöke köszöntötte
a vendégeket, majd Buday Péter erdészeti Igazgat ismertette a lövészet szabályait, amelyen a
regisztráció alapján 38 jelentkező részvételével folytatódott a gyakorlás, és a verseny.
Természetesen családi nap lévén nem feledkeztek meg a gyerekekről sem, nekik légpuska
lövészet, virtuális futó-vad lövészetre volt lehetőségük. A nap folyamán külföldi – szerb és
angol - sportvadászok is megtekintették rendezvényünket, amit hasznos beszélgetés követett és
ígéretet kaptunk, hogy jövőre, fegyverrel is részt vesznek a programokon.
* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen zajlott az V. Regionális favágó verseny és
vadásznap
A program elején az ökomenikus istentiszteletet követően dr. Székely László, a
Vadászszövetség elnöke megnyitója után, Bakon Gábor a STIHL képviseletében, majd Vasas
Csaba Bükkzsérc polgármestere üdvözölte és méltatta megjelent erdőt-, fát- és a
természetszerető embereket, végül Tállai András miniszterhelyettes, államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője megnyitotta a rendezvényt. A megnyitót az ünnepélyes
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zászlóbevonulás, a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak által elejtett 3 db őzbak
terítékének a bemutatása és a kitüntetések átadására tette teljessé.
Ezt követő favágó csapatversenyen 12 csapat és versenyen kívül további 2 csapat mérte
össze tudását és felkészültségét. A nap folyamán a favágóverseny mellett egymást követő
sokszínű programok közül, mindenképpen kiemelendő a lovakkal történő rönkhúzó verseny,
ahol a versenyzők ügyességi rönkhúzásban mérkőztek
Nagy sikert aratott a vadászok utcája elnevezésű rendezvénytér is, ahol a résztvevő
vadászatra jogosultak, trófeakiállítás keretében mutatták be a saját maguk által, a térségben
zsákmányolt trófeákat.
Bükkzsércen a szervezők a tradíciókat erősítve ismét példásan kitettek magukért.
* A szécsényi országgyűlés 310. évfordulója alkalmából, a Nógrád megyei Szécsény
városában, a Várkertben, 2015. szeptember 12-én rendezték meg az Országos Vadásznapot és
megyei horgásznapot, melyen megyénk delegációja is részt vett.
Az országos vadásznap megnyitóján köszöntőt mondott Stayer László, Szécsény város
polgármestere, Szabó László, az OMVK Nógrád megyei elnöke, és Dr. Semjén Zsolt
Miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke. A nyitó program
egyik legszebb része a teríték behozatala volt, amelyen magyar huszárok, vadászkutyások és
vadászkürtszó kíséretében kísérték be a csodás nógrádi gímszarvasbikát, és helyezték terítékre.
Az egész napos programok mellett párhuzamosan szabadtéri és a Forgách kastélyban is
trófeakiállítást tekinthettek meg a tisztelt látogatók. Természetesen nem múlhat nem vadásznap
főzőverseny nélkül sem, ami most sem volt másképpen. Az 50 csapat, több mint 60 ételt
nevezett be, melyet a szakértő Szabadtűzi Lovagrend tagjai bíráltak el.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Borsod megyét - szinte egyedüli megyeként - lelkes
kis csapat képviselte, és nem csak egy színpompás és látványos standdal, finom étellel is várta
a rendezvényre kilátogató kedves vadásztársainkat.. Igazi vadászbarátság ápolására,
beszélgetésekre alkalmas közös kamarai és szövetségi sátor várta ugyanis a kedves és lelkes,
utazást nem sajnáló Borsod megyei vadászbarátainkat.
* Azért, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózd térségi
Vadásztársaságok az Ózdi Rendőrkapitányság hagyományosan aktív együttműködésével
került megszervezésre október 2-3-án, az immár hatodik VARETAL, vadász-rendőr
találkozó. A kétnapos program keretében szakmai konferenciára és hagyományos vadásznapra
is sor került.
Az első napon egy szakmai konferencia megrendezésére került sor, amelyen nyitóelőadását
dr. Németh Zsolt r. ezredes, kriminológus, Bartha Csaba természetvédelmi őr, dr. Elek Balázs
a Debreceni Ítélőtábla tanácselnök bírája és Rózsa Sándor az ANPI munkatársa tartottak
színvonalas előadásokat.
A rendezvény második napja, az ózdi strandfürdő területén rendezett vadász találkozó volt,
melyet dr. Varga László r. ezredes és Kriston Nándor a Vadászkamara elnöke nyitott meg.
A programok között üdvözölhettük a Készenléti Rendőrség Zenekarát, hortobágyi
csikósbemutatót. A találkozón rendőrségi- és vadászati eszközök kiállítását, rendőrségi
járműveket láthattak a résztvevők, emellett ellátogathattak a vásárosok standjaihoz is, ahol –
többek között – ötvös, késműves, fafaragó is látható volt.
***
A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került
megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász verseny.
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A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és baráti
kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt.
A négyfordulós verseny megyénk három régiójában került megrendezésre, Koplalón,
Nagybarcán és Hercegkúton kétszer. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett színvonalas,
fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet mind a három lőtér
vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a
fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lő készség fejlesztésének lehetősége iránt.
***
Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos
megyei vadászbál, melyre tavaly február 21-én került sor a miskolctapolcai Park Hotelben. A
bál hangulatos színfoltja volt a Bükki Vadászkürtösök helyzetképekkel összekötött kürtszignál
bemutatója. 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 jó néhány vadászati
lehetőség, vacsora- és hétvégi kikapcsolódási ajánlatok, és még egy szálkásszőrű tacskó kölyök
is gazdára talált. A bál hagyományosan hozzájárult a vadászbarátságok ápolásához.
***
A vadászati közélet szerves részévé tettük a már említett Ifjúsági programokat is,
melynek elhivatott gazdái és szervezői a Kulturális Bizottság tagozatának tagjai. Megyei
Vadászkamaránk és Vadászszövetségünk közös elhatározása, hogy különféle események,
táborok szervezésével és támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő
gyermekek számára rendszeres programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően a nyár
folyamán több helyszínen és időpontban is zajlottak a változatos ifjúsági programok.
* Gyermek Vadásznap
A borsodi csapat 2015. június 27-én Ipolytarnócra látogatott el, az immár IV. Gyermek
Vadásznap helyszínére. A regisztráció és egy szakmai előadás után a csapatok elindulhattak az
előre kijelölt cserkelő úton, melyen tíz különféle állomáson kellett számot adniuk
természetismereti és erdészeti-vadászatifelkészültségükről, vagy éppen ügyességükről
íjászatban, lövészetben és pecázásban. A borsodi gyerekek nagyszerűen szerepeltek,
megszerezték az első és második helyet, valamint a vándordíj büszke tulajdonosaivá is váltak.
* Ifjú Nimródok nyári találkozója
A tavalyi nyáron is, július 3-tól 10-ig megszervezésre került az Ifjú Nimródok találkozója a
varázslatos Telkibányán. A tábor a világ különböző tájainak vadállományát és azok vadászati
módjait hozta közelebb a gyerekekhez olyan vadászberkekben híres előadókat
élménybeszámolóival, akik a különböző földrészeken hosszabb-rövidebb időt töltöttek el
vadászattal és vadmegfigyeléssel.Ezen ismeretek átadásában Németh Attilát, ifj. Gyimesi
Györgyöt, Kovács Józsefet, Hámori Csabát , Pintér Norbert vadászírót, Kisteleki Gergely
madárgyűrűzőt köszönthették a gyerekek. A vetítéseket és élménybeszámolókat az
elmaradhatatlan esti lesek és hajnali cserkelések színesítették.
A hét folyamán egy nagyobb lélegzetű „szafarit” szerveztek Vásárosnaményba, a Kiss B.
Zoltán által létrehozott vadászati múzeum kiállítását tekintették meg az ifjú Nimródok. Innen
az út Napkorra vezetett, ahol megismerkedhettek a zártkerti vaddisznótartással.
Eztán egy kisebb „szafarit” tettek a táborozók a mai Szlovákia területén található
Szalánchutára ahol a határon túli vadászati szokásokkal ismerkedhettek a vadászpalánták és
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megtekinthettek egy muflonos kertet is. Hazafelé a Füzéri vár falai között tettek a gyerekek
egy sétát.
Tisztelet és köszönet illeti mindazon vadásztársakat, szervezőt és kísérőt, akik munkájukkal és
tudásukkal hozzájárultak a fiatalok igaz vadásszá válásához!
* Őzhívó tábor Karcagon
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság területén július 27-31-ig harminc általános iskolás gyerek
részvételével került megrendezésre az őzhívó tábor. A gyerekek megismerkedtek az
agancsosok életével, élményeket gyűjthettek, bővíthették a tudásukat és a nászidőszakban
csodálhatták meg világhírű őzállományt. Mindezek felett íjászkodtak , horgásztak, előadásokon
vettek részt, megismerkedtek a Tisza-tó élővilágával, Karcag nevezetességeivel és a
vadásztársaság vadgazdálkodásának múltjával és jelenével.
* Baskói Vadásztábor
Baskó zsáktelepülésen, július 26-tól augusztus 1-jéig az ifjúsági vadász tábor második
alkalommal került megrendezésre, és közel duplájára nőtt a jelentkezők száma. A gyerekek
közötti nagy korkülönbség ellenére is együtt tudott dolgozni a csapat, családias hangulatban.
A hét alatt több szakmai előadást is meghallgathattak a gyerekek. Varró Zoltán, a hazai
ragadozókról, Bán Beatrix, a vadászetikáról szólt előadásában. Balóné Judit férjével, Baló
Attilával íjász bemutatóval, Kaczúr András vérebes bemutatóval színesítették a tábor
programjait. Jelen voltak még, a B.-A.-Z. megyei Diana Vadászhölgy Klub tagjai is, akik
természetismerethez- és vadászathoz kapcsolódó vetélkedőkkel gazdagították a programot,
továbbá Tóth Á. Dénes is csatlakozott programjainkhoz.
A szakmai előadások mellet a legnépszerűbb program az alkonyati vadles és vadetetés
bizonyult, de nem maradhatott el az airsoft csapattaktikai játék, a tábor melletti tóparton
megrendezett horgászverseny, az éjszakai bátorságpróba sem.
* Barcogó tábor Gúthon
Ismét barcogó tábort szervezett a NYÍRERDŐ Zrt. Gúthi Erdészete, ahová - hasonlóan, mint
az előző években - megyénk Ifjú Nimródjai is meghívást kaptak.
A háromnapos programon több mint negyvenen vettek részt. A gyerekek az erdészet
munkatársai - Hostisóczki Ákos - irányításával bepillantást nyertek az itt folyó munkába.
Előadásokat hallgattak egyebek mellett a vadgazdálkodásról, a vadászati hagyományokról és a
vadászkutyákról. Trófeákat tanulmányoztak és megtapasztalták, milyen a dámszarvasok hangja
barcogás idején. Ismét egy életre szóló élménnyel távoztak gyermekeink e páratlan szépségű
vadászterületről.
***
* Trófea expressz
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. első alkalommal rendezett szarvasbőgés-hallgató vonatozást a
Lillafüredi Állami Erdei Vasút mahócai szárnyvonalra.. Andókúton Pecze István, vadászati
főfelügyelő tartott előadást az érdeklődőknek a legnagyobb erdei vadról, a gímszarvasról. A
forrástó partján pedig a Bükki Vadászkürtösök adtak emlékezetes koncertet, melyben egy
ködös őszi szarvasbőgés elevenedett meg a hallgatóság számára. A gímek bőgését Molnár
Renátó szarvasbőgő bajnok tolmácsolta. , majd Wallendums Péter, a Magyar Vadászlap
főszerkesztő-helyettese - egy teríték mellett - tartott előadást a vadászati kultúráról. Az estét
egyedülálló élmény, a magyar erdők királya, a gímbika jellegzetes "koncertje" tette teljessé.
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A gímbikák hangját azok is hallhatták, akik másnap a pálházi kisvasutazást választották,
mivel a lillafüredihez hasonló programot szerveztek a Hegyközi erdészet munkatársai is.
Külön öröm számunkra, hogy a hallgatóság minden egyes programot kiemelt figyelemmel
kísért és visszajelzéseikben köszönetüket fejezték ki, hogy vannak még olyan vadászok és
szervezetek akik hagyományaink ápolását fontosnak tartják.
***
* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara, az Észak-magyarországi
Vadászszövetséggel közösen október hónapban, - a szervezetek támogatásával, de főként a
résztvevők finanszírozásában - szakmai tanulmányutat szervezett. A – részben önköltséges kiránduláson a két szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek részt.
A tanulmányút célállomása a nyírségi terület volt, azzal az elsődleges céllal, hogy a
résztvevők betekintést nyerhessenek a térség vadgazdálkodási és vadászati kulturális értékeit
bemutató helyszínekre és szervezetekhez.
A kirándulás során megtekintésre került a Kiss B. Zoltán által megvalósított vásárosnaményi
vadászati kiállítás, a Nyírtasson található Nyírtalléros Látvány Pálinkafőzde, majd Támba
Miklós kalauzolásában a napkori Erdőgazdálkodók Erdei Iskolája, és az Erdőgazdálkodók által
működtetett fácán- és kacsanevelő, valamint vaddisznós vadaskert is.
A szakmai út zárásaként Dr. Szendrei László egyetemi docens, a Debreceni Egyetem
oktatója, és egyben a Nyírerdő Zrt. vadászati szakreferense mutatta be részletekbe menően az
erdészet mind a 4 üzemi vadászterületének gazdálkodását, melyekből természetesen
kiemelkedett a sokak által nagy becsben tartott lónyai és főleg a gúti vadászterület.
Ezúton is köszönet illeti nyírségi vendéglátóinknak, barátainknak a kedvességet, segítséget és a
szíves vendéglátást.
***
Az Északerdő Zrt. a tavalyi évben VII. Trófeamustráját a Pénzpataki Vadászháznál tartotta,
az általa működtetett vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került
szarvasbikák trófeáiból. A bemutatón vadászati szervezeteink delegációja is részt vett.
Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház melletti füves részen voltak elhelyezve a bírálati
lapok bemutatásával egyidejűleg.
Külön kiemelendő, hogy több vadászatra jogosult is részt vett a bemutatón, olyan formában,
hogy kiállította a területén elejtett idei gímszarvas bikák trófeáit.
***
Ugyan nem Vadászszövetségi kezdeményezés, azonban a nemes cél miatt mindenképpen
említést érdemel az, hogy november 7-én az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-AbaújZemplén megyei területi szervezete és a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság közösen
jótékonysági apróvad vadászatot szervezett.
A társaság elnöke, Géczi Ferenc és a VT tagok segítő és hozzáértő szervezésének
eredményeként egy példásan megszervezett vadásznapot tölthettek el a megye jótékonykodni
kívánó vadászai. A nap jótékonysági célkitűzésével kapcsolatban Tóth Á. Dénes elmondta, ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vadászok önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a
részvételért. Az így befolyt összegből a szervezés költségeit levonták, a fennmaradó összeget a
támogatási alapba helyezték, amelyet a megyei Kamara saját elkülönített költségvetéséből
kiegészít. Így összesen 400.000 Ft adománnyal, célzott eszközbeszerzéssel kívánják
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támogatni a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkey László
Gyermekegészségügyi Központját.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a Sárospataki Kossuth Vadásztársaságnak, hogy
hozzájárultak e közös és nemes célok megvalósításáról.
***
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II.
2 0 16 . é v i f e l a d a t o k , c é l k i t ű z é s e k
Alapszabályunkban rögzített célrendszerünk szerint szervezetünknek elsődleges feladata a
vadgazdálkodók segítése. Továbbra is megfelelő hátteret kívánunk biztosítani a különféle
feladatok megoldásával a jogi segítségnyújtás, a szolgáltatások, könyvvezetés, az informálás,
szaktanácsadás tekintetében. Fő feladatainkon túl mindenképpen folytatjuk az aktív vadászati
közéletet segítését a különféle rendezvények és programsorozatok feltételeinek
megteremtésével
De a 2016-os év feladatainak gerincét nyilvánvalóan az új vadászati törvény
alkalmazásából adódó, ez évi – a vadászterületek kijelölésével kapcsolatos – feladatok
segítése ill. a jövő évi - alapvetően a haszonbérleti szerződések megkötésével kapcsolatos teendők támogatása jelenti.
Ennek biztosításához meghatározó jelentőségű a megyei vadásztársadalom egységének
fenntartása, a Szövetség és a Kamara megyei szervezete közötti zavartalan és hatékony
együttműködés. A két szervezet - a vonatkozó törvények, továbbá alapszabályainkban
megfogalmazott célok és elvek szerint - kölcsönösen együttműködik a vadászat és
vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés érdekében és együttesen lép fel e
célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet színvonalának emelése érdekében.
Ugyanakkor a vadászati törvény most következő realizálása kapcsán mindenképpen
rögzítenünk kell, hogy a Vadászszövetség nem lobby szervezet, nem tud és nem kíván
egyes, lokális érdekek „kijárója” lenni, de mint szakmai érdekképviselet minden esetben
fel kíván lépni a kiegyensúlyozott, a szakmailag helyes és elvárható jogérvényesítés
érdekében.
Mindezek alapján a 2016. év szövetségi feladatainak érték sorrendje is változik:
Első helyre kerül az Érdekképviselet, érdekérvényesítés és ehhez kapcsolódik a Szövetség
szakmai, szolgáltatási és Tájékoztatási tevékenysége és ennek rendelődik alá a Vadászati
közélet programsorozata is.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Mint ismeretes, 2015. november 26-án, a Magyar Közlöny 182. számában jelent meg a vad
védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény, amely meghatározó pontjaiban
módosította a Vadászati törvényt négy lépcsőben, melynek az utolsó szakasz 2017. március 1jén lép majd hatályba.
A vadászati törvény legfontosabb változásai:
- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre nőtt.
- A vadászterületek minimális nagysága 3000 hektár maradt.
- A vadászterület határának megállapítására a vadászati hatóság 2016. március 31. napjáig
a vadászterületek határára ajánlást tesz közzé.
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- Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra a vadászterület határaival
kapcsolatos módosító javaslatot, illetve új vadászterület kialakítását célzó javaslatot
nyújthat be a vadászati hatósághoz 2016. május 15. napjáig. A javaslat legalább háromszáz
hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat. Ezen terület
legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok)
tulajdonában is lehet.
- A módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 10 napon
belül végzéssel dönt. Ezt követően a vadászterületek átfedésére irányuló érvényes módosító
javaslat esetén, 2016. július 15. napjáig egyeztetést tart az érvényes módosító javaslatot
benyújtó földtulajdonosok közös képviselőjének, és a módosító javaslattal érintett hatályos
vadászterületek földtulajdonosi képviselőjének részvételével az átfedésben lévő területrész
vonatkozásában.
- Amennyiben a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik
érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására
vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.
- A területkijelölések után a földtulajdonosi gyűlés összehívásához a földtulajdonosok 1/5ének kezdeményezése szükséges.
- A jövőben területnagyságtól függetlenül, akár 1 hektárral rendelkező személy vagy annak
meghatalmazottja is szavazhat a földtulajdonosi gyűlésen. A meg nem jelent
földtulajdonosokat - meghatalmazás hiányában - senki sem képviseli.
- Nem lehet a tulajdonosi közösség képviselője az a személy, aki annál a vadászatra
jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati
jogára haszonbérleti szerződést köt.
- A törvény előírásai szerint a társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag
haszonbérlet útján lehet hasznosítani. A vadászati jog haszonbérlője lehet a vadászjeggyel
rendelkező tagokból álló egyesület (vadásztársaság) és a Magyarországon bejegyzett gazdasági
társaság, szövetkezet, erdő birtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő gazdasági
tevékenység céljából használja.
- A haszonbérleti díjnak 90%-át a vadászati év kezdetét megelőző év december 1-ig be kell
fizetniük a vadászatra jogosultaknak, máskülönben a hatóság törli őket a nyilvántartásból.
- A vadkárt a gazdálkodók a bekövetkezett kár 10 százalékáig lesznek kötelesek viselni,
amennyiben az előírások szerint részt vesznek a megelőzésben, ugyanakkor ha a vadászatra
jogosult nem teljesíti a vaddisznó vagy a gímszarvas lelövési terveket, akkor a következő
évben a kár 100 százalékát lesz köteles viselni.
- Cél, hogy a vadkárbecslés egzakt felméréssé váljon, ezt segíti egy rövidesen elkészülő,
egységes becslési protokoll.
- A törvény kötelezi a vadgazdálkodókat egy vadkár alap létrehozására, amelyet első
alkalommal 2018. november 1-jével kell képezni. Az alap összege mindig az adott évet
megelőző vadászati évben kifizetett vadkár összege lesz. Amennyiben egy vadászatra jogosult
nem hozza létre az alapot, a hatóság törli a nyilvántartásból.
- Vadászterületenként egy, majd minden megkezdett nettó 4000 hektárra még egy hivatásos
vadászt kell alkalmazni. Ők csak főállásban, teljes munkaidőben és munkaviszonyban lesznek
alkalmazhatók, így kiszorulhatnak a rendszerből a tényleges munkát nem végző
„papírvadőrök”.
- Ugyancsak a szakmaiságot erősíti, hogy a vadászatra jogosultaknál, a hivatásos vadászok
szakmai irányítását végző személynek legalább középfokú szakirányú végzettséggel kell
rendelkeznie.
- Az a személy, aki a vadásztársaságnál felelős személy ( vezetőségi tag), e vadásztársaságnál
nem lehet hivatásos vadász.
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- Bevezetésre kerül a tájegységi vadgazdálkodás. Az országosan körülbelül félszáz tájegység
élén tájegységi fővadászok állnak majd, akik segítik, támogatják a vadgazdálkodók munkáját.
Ők az FM-hez tartoznak majd és az állam fizeti őket.
- Változik a trófeabírálat rendszere: a korábbi mínusz pontos rendszer átdolgozva tér vissza.
A szankciók nem lépnek érvénybe az első tévedésnél, és nem az egyéni vadászt, hanem a
vadászatra jogosultat sújtják majd.
- 2017. március 1-jétől a vadászati engedélyeket a külföldi bérvadászoknak a hatóság helyett
az OMVK fogja kiadni.
- Ugyancsak 2017. márciusától megszűnik az egyéni lő jegyzék.
*
Az idei év legfőbb feladata tehát minden vadgazdálkodó számára a területkijelölés,
valamint a következő húsz éves üzemtervi ciklus vadászati lehetőségeinek a megteremtése
körül forog. Mindezekre Vadászszövetségünk is kiemelt figyelmet kíván fordítani a
tagszervezeti vadásztársaságok és Földtulajdonosi vadászati közösségek munkájának
segítésével, a földtulajdonosok és vadászatra jogosultak érdekegyeztetéseinek igény szerinti
koordinálásával, valamint naprakész információk, jogi anyagok átadásával.
A vadászterületek kijelölésével kapcsolatos „menetrendet” - mintegy
figyelemfelhívásként- az alábbiakban külön is összefoglaljuk:
1. A vadászterület határaira vonatkozóan az utolsó üzemtervi év (a legtöbb vadászatra jogosult
esetében 2016.) március 31-ig a vadászati hatóság ajánlást tett közzé, amely tartalmazza a
vadászterület térképi megjelölését a szomszédos területekkel együtt. Az ajánlást a vadászati
hatóság a hirdetmény formájában a hirdetőtábláján és a honlapján legalább 30 napra teszi
közzé, továbbá kezdeményezi minden érintett település önkormányzatánál is ugyanilyen
időtartamra a hirdetőtáblán történő közzétételt. Az ajánlást érintő vita esetén a hatóság
hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.
2. A kijelölt vadászterület földtulajdonosai május 15-ig módosító javaslatot tehetnek a
vadászterület határaira, vagy új vadászterület kialakítására.
Fontos! A módosító javaslat legalább 300 ha egybefüggő, vadászterületnek minősülő (Vtv. 8.§
és 19§.(2)) területre vonatkozhat. A módosításban szereplő terület 1/3 része lehet más
földtulajdonos tulajdonában is! (Vagyis a módosítást benyújtóknak az érintett terület legalább
2/3-ával rendelkezniük kell.)
3. A módosító javaslat befogadásáról – amennyiben azt érvényesnek nyilvánítja – a vadászati
hatóság 10 napon belül döntést hoz. Amennyiben nincs módosítási igény, úgy a vadászati
hatóság megállapítja a vadászterület határát.
4. Amennyiben a módosító javaslatok a vadászterületek átfedésére irányulnak, a vadászati
hatóság július 15-éig egyeztetést tart az érintettekkel az átfedésre vonatkozó területre. Az
egyeztetésen az érvényes módosító javaslatot benyújtó földtulajdonosok közös képviselője és a
javaslattal érintett vadászterületek földtulajdonosi képviselői vehetnek részt.
Ha az érvényes módosító javaslattal érintett földtulajdonos a képviseletéről nem a közös
képviselő útján kíván gondoskodni, az egyeztetésen személyesen is részt vehet.
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Eredményes egyeztetés esetén a vadászati hatóság a kialakult egyezséget határozatba foglalja
és megállapítja a vadászterület határait. Ha nincs egyezség, a vadászati hatóság hivatalból jelöli
ki a határokat.
5. A vadászterület határait megállapító határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani, de ezzel
nem élhet az, aki nem tett módosító javaslatot, vagy aki az egyeztetésen neki felróható okból
nem vett részt.
6. A tulajdonosi gyűlés csak a vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedését
követően hívható össze! A tulajdonosi gyűlést a vadászterület összes tulajdonosának
tulajdoni hányada arányában számított 1/5-öde kezdeményezheti!
Az összehívást a vadászati hatóság és az érintett önkormányzatok hirdetőtábláin kell 30 napra
közzé tenni – amibe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele – úgy, hogy azt a gyűlés
előtti napon lehet levenni. A kifüggesztésnek valamennyi hirdetőtáblán azonos napon és
tartalommal kell megtörténnie és tartalmaznia kell a gyűlés időpontját, helyszínét, napirendjét,
a vadászterület térképét és a képviselet szabályait.
7. A gyűlésen a megjelent vagy a képviseletről gondoskodó földtulajdonosok vagy
képviselőik szavazattöbbséggel határoznak. A meg nem jelent tulajdonosoknak – ha nem
adtak képviseletükre másnak meghatalmazást – nincs képviseletük; sem a jegyző, sem a TAB
nem képviseli a távolmaradó tulajdonosokat.
8. A tulajdonosi gyűlés a Vtv. 12. § (1) bekezdésben foglalt kérdésekben (képviselet formája és
a képviselő személye, vadászterület egyesítése, szétválása vagy egyezséggel történő
módosítása, valamint a vadászati jog hasznosításának módja és feltételei) hoznak határozatot.
Társult vadászati jog esetén csak haszonbérlet útján hasznosítható a vadászati jog, vagyis
a földtulajdonosok is csak egyesület vagy gazdasági társaság formájában gyakorolhatják
vadászati jogukat.(Erre külön is fel kívánjuk hívni FTVK tagjaink figyelmét, hogy időben
gondoskodjanak megfelelő szervezeti formájuk kialakításáról, melyhez ha igénylik segítséget
nyújtunk)
A gyűlés dönt a haszonbérleti díj mértékéről is, viszont újdonság a törvényben, hogy a vad elől
kerítéssel tartósan elzárt mezőgazdasági művelési ágba vont ingatlan után haszonbérleti díj
nem szedhető.
*
A földtulajdonosi gyűlés összehívásának és a gyűlésen való regisztráció szabályait a törvény
végrehajtási rendelete is szabályozza, amely 2016. március 2-án jelent meg, a vadgazdálkodási
tájegységekről szóló rendletettel együttesen.
A vadászati törvény további szakaszai, és a későbbiekben megjelenő, hozzá kapcsolódó
végrehajtási rendelet passzusai több lépcsőben 2016. július 1-től, 2017. január 1-től és 2017.
március 1-től lépnek majd hatályba.
Mindezekhez kapcsolódóan folyamatosan fogunk majd - az érvénybe lépő
rendelkezésekről - tájékoztatásokat adni a megszokott Hírlevél / Körlevél formákban.
***
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Egyéb jogszabályi kötelezettségek:
* A vadásztársaságok, mint civil szervezetek, egyesületi formában működnek. A Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény egyértelműen meghatározta, hogy a civil szervezetek a Ptk.
2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladékot kaptak arra, hogy
alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák, működésüket annak hatálya alá helyezzék.
A kétéves határidő 2016. március 15-ével járt volna le.
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-én tájékoztatta a kormányt arról, hogy
81 000 magyarországi civil szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a még nem hajtotta végre
az előírt változtatásokat, aminek eredményeként 2016. március 15-e után a kötelezettségüknek
eleget nem tevő szervezetek működése jogellenessé vált volna.
Minderre tekintettel az Országgyűlés a 2016. március 15-ei határidőt 1 évvel
meghosszabbította 2017. március 15-éig. Ez az egyéves hosszabbítás rendkívül méltányos
döntés volt, hiszen 2 év már idáig is rendelkezésére állt az egyesületeknek. Nyomatékosan
felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, hogy ezen módosított határidőben biztosított
lehetőséggel élve, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, mert ha ezt is elmulasztják,
az illetékes törvényszék a nyilvántartásból törölni fogja a mulasztó vadásztársaságot!
Az alapszabály Ptk.-nak való megfeleltetését hivatott segíteni az általunk kiadott minta
alapszabály.
* A vadászatra jogosultak számára nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok
alakulását (2018-tól vadkáralap létrehozása!), illetőleg a vadászati törvény és a fokozatosan
megjelenő Vhr. kapcsán adódó feladatokat vadászati jogi konferencia keretében kívánjuk
áttekinteni, hogy a legfelkészültebb szakemberek közreműködésével tudjunk segítséget adni
tagszervezeteinknek.
* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre. Információink
szerint a klasszikus sertéspestis (KSP) vonatkozásában idén sem vezetnek be korlátozásokat.
Bízunk benne, hogy ugyanez igaz lesz az afrikai sertéspestisre (ASP) is, így nem lesz
szükség különféle intézkedések megtételére hazánkban. A monitoring kötelezettségekre
kiemelten figyelni kell.
* Az elmúlt években újra életbe lépett megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában
lehetőségeink szerint az éppen aktuális téma kapcsán aktívan részt kívánunk venni.
Ezen túl, természetesen továbbra is ellátjuk mindazokat a „hagyományos” érdekképviseleti
feladatokat, mint eddig.

A S z ö v e t s é g s z a k m a i, s z o l g á l t a t á s i
tevékenysége
A 2016-os év során az előző évek gyakorlatának megfelelően az alábbi kiemelt
tevékenységeket kívánjuk végezni:
- Továbbra is a terveink között szerepel 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.
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- Szövetségünk alaptevékenységei között – mint arról az előző évről szóló beszámolóban is
írtunk - kiemelt helye van az oktatási tevékenységnek, a vadászok továbbképzésének és a
vadászjelöltek képzésének.
Oktatás tekintetében, - a 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletnek megfelelően ebben az évben is
folyamatosan szervezzük a 100 órás kötelező tanfolyamokon a vadászvizsgára jelentkezők
képzését, vizsgára felkészítését. Az eddigi tapasztalatokat feldolgozva finomítani kívánjuk a
tematikát és tovább fejlesztjük a technikai feltételeket.
Örömmel mondhatjuk, hogy idén már 49 fő jelentkezett be a képzésünkre és végezte el
sikeresen a vadászvizsgára előkészítő tanfolyamot. Ezen felül – a megnövekedett igényeknek
megfelelően – május második felében újabb kurzust hirdetünk.
- 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.
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, mivel ezek fontos feladataink.
- 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.
Emellett, mint ahogyan már az elmúlt évben is tettük, idén is rendszeresen végezzük majd az
éjszakai, közös területellenőrzéseket.
A hagyományos szolgáltatásainkat továbbra is biztosítjuk kedvezményes díjtételekkel
tagszervezeteink számára:
- 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.
- Folytatjuk 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.
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- A területkialakításokat követően az új haszonbérleti ciklusra vállaljuk a húsz éves
vadgazdálkodási üzemtervek elkészítését, hatósághoz történő benyújtását.
- 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.

Tájékoztató tevékenység
* Tájékoztató tevékenységeink között, mai világunkban talán elsőként kell megemlíteni 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.
* A 2016-os évben a Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május,
szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé
tenni.
Fentieken túl idén is jelentős erőfeszítéseket teszünk a sajtó és média megjelenésben elért
sikerek továbbvitelére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, hogy a
kereskedelmi médiák részéről, mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a
vadászat, vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az
aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk
adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.
Ehhez kérjük a tagszervezetek aktívabb közreműködését is.

Vadászati közélet
Fontos feladat, hogy most, a vadászatra jogosultakat érintő jelentős változásokat eredeztető
időszakban a vadászati közélet továbbra is minél színesebb, tartalmasabb legyen és segítse a
kapcsolatok további mélyítését, a nem vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási,
kikapcsolódási lehetőségeket.
* Február 6-án minden eddiginél nagyobb létszámmal tartottuk megyei vadászbálunkat a
Miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében. A megye különböző területéről érkezett több
mint 200 résztvevőt Dr. Székely László és Kriston Nándor köszöntötte. Ezt követően került sor
a vacsorára, majd a műsorra, ahol Badár Sándor az utánozhatatlan karakterű humorista,
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számtalan film szereplője szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű
hangulatot az est további részére is. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt követően
hajnalig tartó mulatság következett.
** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2016-os év során is.
A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már hagyományossá
vált, minden évben megrendezésre kerülő vadétel-főző versenyek, kiállítások mind-mind a
kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé.
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén teljesen új helyszínen,
- a tavalyi évben megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően - Miskolcon, a
Diósgyőri-várban valósítjuk meg május 28-án.
* Ezen felül az idén is jó néhány, egyéb vadásznapi program, vadétel főző verseny fogja várni
az érdeklődőket.
- májusban
Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap
Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
- júniusban
Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny
Sátoraljaújhely-Széphalom, Vad- és halételfőző verseny, vadásznap
- augusztusban
Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny
- októberben
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!
* Ez évben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos vadászok
részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, a kamarával közösen több helyszínen
újra koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél
szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön tagozat
létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lő készség 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 és napközis ifjúsági
táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.
* Mint ahogyan már fentebb is említettük, terveink között szerepel, a jogszabályváltozások
hatására és annak megfelelésére tekintettel az aktualitás függvényében vadászativadgazdálkodási konferencia, konferenciák lebonyolítása is.
* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, a Miskolci
Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink, valamint információink,
programjaink mindenki számára egy aktív, közös tevékenységet, egy sokszínű,
dinamikus vadászati közéletet és egy konfliktusoktól mentes vadászterület kialakítást
és hasznosítást fognak biztosítani!
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III. 2015. évi pénzügyi beszámoló
2015. évi pénzügyi beszámoló szöveges ismertetése
- pénzügyi beszámoló 2015. terv-tény
- szöveges kiegészítés a 2015. évi számviteli beszámolóhoz
2015. évi egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása,
közhasznúsági melléklete
-

-

IV. 2016. évi költségvetési terv
-

2016. évi költségvetési terv szöveges ismertetése
- 2016. évi költségvetési terv
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Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi
Szövetségének 2015. évi gazdálkodásáról
A korábbi években már tájékoztattuk Önöket arról, hogy szervezetünk a könyvvezetését a
kettős könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti.
Jelen pénzügyi beszámolónk a Szövetség úgynevezett pénzáramlását mutatja be, vagyis a
nyitó pénzkészletből indul ki, bevételi oldalon a ténylegesen beérkezett összegeket, míg
kiadási oldalon a tényleges kifizetéseket mutatja be és jut el a záró pénzkészletig.
A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.
Szervezetünk összbevétele 2015. évben egy %-kal vagyis 210 eFt-tal a tervezett felett
realizálódott, ebből következően elmondhatjuk, hogy a Szövetség a 2015. évi bevételi tervét
teljesítette.
Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés.
A cél szerinti bevételek összességében 277 eFt bevételkiesést mutatnak. Ezen belül a tagdíj
282 eFt-tal maradt a tervezett alatt. E közel 5 %-os kiesés ellenére azonban elmondható, hogy a
tagszervezetek fizetési morálja megfelelő, mely arra is enged következtetni, hogy szervezetünk
stabil tagsággal rendelkezik.
A közhasznú megnevezésű bevételek összességében 78 eFt-tal a tervezett felett valósultak
meg. Részleteiben nézve látható, hogy a felkészítő tanfolyam bevétele (-965 eFt) miután
kevesebb tanfolyamot sikerült indítanunk; valamint a szalonka monitoring költségtérítése
elmaradást mutat. A szalonka monitoring költségtérítésének kiszámlázása az év végén
megtörtént, azonban az OMVV az összeget (100 eFt) csak 2016. január hónapban utalta át. A
tanfolyam bevételével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az év során jelentkező igények a
tervezés időpontjában még pontosan nem ismertek, a bevételcsökkenés vonzataként látható,
hogy a tanfolyam költségei arányosan kerültek felhasználásra. A vadásznapok szervezésére
kapott támogatások 1054 eFt-tal haladják meg a tervezett összeget, miután több olyan
támogatási tétel is (pl. Putnoki vadásznap) itt realizálódott, amit nem terveztünk
A vállalkozási tevékenységünk bevételei 434 eFt-tal haladják meg az előirányzatot.
Elmondhatjuk, hogy a vadászati dolgok (-94 eFt) és a hirdetés (- 50 eFt) bevételein kívül
mindegyik tevékenységünk plusz bevételt hozott, úgymint: könyvek, nyomtatványok (221 eFt),
fegyverszekrény (178 eFt) értékesítése, míg a szolgáltatások (könyvvezetés,
továbbszámlázások) 179 eFt.
Egyéb bevételeink 25 eFt-tal maradnak a tervezett alatt, hiszen a kamatbevétel 20 eFt-os
elmaradást mutat, a kerekítésekre pedig nem került összeg elszámolásra.
Az átfutó bevételek a tervezett szinten alakultak.
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2015. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be:

A bevételek 1 %-os emelkedése mellett Kiadásaink a tervhez képest 1.480 eFt-tal kevesebb
összeget tettek ki, amely 6,5 %-os megtakarítást jelent.
Cél szerinti kiadásaink 16 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak, melynek egyik oka,
hogy a testületi ülések, képzések (kürtös tanfolyam) ráfordításai 141 eFt-tal meghaladták a
tervezettet. Megtakarítás jelentkezett viszont a kitüntetéseknél ( 50 eFt), a honlap (25 eFt) és a
kommunikáció (50 eFt) költségeinél. Ezek egy része – kései számlázás miatt - áthúzódott
2016-ra.
A közhasznú kiadásaink 907 eFt-tal a tervezett összeg alatt maradtak , hiszen az
előirányzathoz képest alacsonyabb költséggel – a bevétellel arányosan - valósítottuk meg a
felkészítő tanfolyamot (előadói díjak, terembérlet, gyakorlati képzés költségei,
tanfolyamszervezés, szociális hozzájárulási adó). Az új felkészítő tanfolyam kialakítása is a
tervezetthez képest jóval kevesebb kiadást igényelt. Úgy ítéljük azonban meg, hogy a
költségmegtakarítás nem ment a minőség rovására, hiszen mind a két tanfolyam a már
megszokott színvonalon, sikeresen lebonyolításra került. Közösségi kulturális rendezvényekre
(vadásznap, emlékülés, térségi vadásznapok) összességében 750 eFt-ot terveztünk, a
programok 888 eFt-tal magasabb összegű ráfordítást igényeltek, melyre azonban a beérkezett
támogatások fedezetet nyújtottak. A vadászklub működtetésére és az ifjúsággal kapcsolatos
feladatainkra 50-50 eFt-ot terveztünk, azonban az év folyamán ilyen célú kiadások nem
merültek fel. A továbbképzések, konferenciák soron 92 eFt megtakarítás jelentkezett.
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A vállalkozási tevékenység kiadásai (értékesített áruk beszerzési értéke, könyvvezetés
megbízási díja, bolti jutalék, ezek szociális hozzájárulási adó vonzata) 127 eFt-tal maradtak a
tervezett alatt. Némely soron túllépés történt, de az arányban áll a megnövekedett vállalkozási
bevételekkel. Jelentősebb többletráfordítás az értékesítésre beszerzett fegyverszekrények (158
eFt) soron található, de ennek bevételi oldala is többletbevételt (178 eFt) mutat. A többi
értékesített termék, nyújtott szolgáltatás ráfordítása is a bevételi arányoknak megfelelően
alakult. 190 eFt-os megtakarítás jelentkezett a helyi adó és a társasági adó soron, hiszen ezen
kötelezettségek pontos adata a tervezés időpontjában (2015. január) még nem állt
rendelkezésre.
Az általános működési kiadások összességében 279 eFt-tal maradtak a tervezett szint alatt.
Ezen a fősoron belül az anyag- és anyagjellegű ráfordításoknál 208 eFt megtakarítás
jelentkezett. Az előbbi címszó alatt felsorolt tételek (irodaszer, posta, telefon, közüzemi díjak,
távfelügyelet, stb.) szinte mindegyike - a fogl. eü. szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló,
ügyvéd sor kivételével – a tervezett összeg alatt maradt.
A személyi jellegű ráfordítások közel az előirányzat szerinti mértékben teljesültek, hiszen
mindössze 70 eFt-tal alacsonyabb összegben valósultak meg a tervezetthez képest. E
ráfordítások az elnökség idevonatkozó határozatainak megfelelően kerültek kifizetésre,
elszámolásra.
Beruházási kiadásaink 12 eFt-tal maradtak a tervezett alatt. Az év folyamán beszerzésre
kerültek kisértékű eszközök (porszívó, számítógép, külső merevlemez, csavarhúzó készlet),
immateriális javak (operációs rendszer, Office programcsomag, számlázó-, pénztárkezelő,
vírusirtó program).
Az értékcsökkenési leírás a tervezett szinten alakult.
2015. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi
ábrákon szemléltetjük:
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A Vadászszövetség 2015. évi gazdálkodása összességében a tervezett

elvárások szerint alakult. A bevételek a tervezett szinten, a kiadások jóval a
tervezett szint alatt alakultak. Így az év eleji nyitó pénzkészletünket – ugyan
csekély összeggel -, de növelni tudtuk, mely véleményünk szerint mind a civil
szervezetek körében, mind a jelenlegi gazdasági helyzetben is eredményesnek
mondható. Megjegyezzük továbbá, hogy a decemberi személyi jellegű
kifizetéseket terhelő, azokból levont adókat, valamint az általános forgalmi adó
várható összegét szervezetünk év végén az adóhatóságnak befizette, így az már
nem terheli a 2016-os évi költségvetésünket.
Mindezek a tények egyértelműen rámutatnak, hogy a Szövetség gazdálkodása –
az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – stabil.
A bevételek struktúrájában sikerült fenntartani azt a korábban megfogalmazott
elvet, hogy a szövetség működését alapvetően a szolgáltatási és vállalkozási
bevételekre alapozzuk, és a tagdíj a bevételek harmada alatt maradjon. Ez egy jó
arány, mely a későbbiekben is biztosítani tudja a stabilitást. A stabilitást szolgálja
az a törekvésünk is, hogy legalább egy negyedéves likviditásnak megfelelő
pénzkészlet mindig álljon rendelkezésre, hogy a működésben ne legyen
fennakadás, amennyiben a bevételek esetleg nem az elvárt ütemben jelentkeznek.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2015. évi pénzügyi beszámolója

Összesítő

Terv 2015

Tény 2015

7358

7358

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

6000
7865
7013
70
315

5723
7943
7447
45
315

Bevételek összesen

21263

21473

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

577
6987
2823
11651
315
300
200

593
6080
2696
11372
315
288
29

Kiadások összesen

22853

21373

Záró pénzkészlet

5768

7458

Megnevezés

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Kiadások
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Részletes
Megnevezés

Terv 2015 Tény 2015

Nyitó pénzkészlet

7358

7358

Cél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
Képzés, tanfolyam

5900
100

5618
105

Cél szerinti bevételek összesen:

6000

5723

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

300
7165
100
300

389
6200
0
1354

Közhasznú, közcélú bevételek összesen:

7865

7943

Vállalkozási tevékenység bevételei
Értékesítés árbevétele
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó

600
283
250

821
461
156

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

0
2200
3500
130
50
7013

0
2364
3500
145
0
7447

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések, tárgyi eszköz értékesítés
Egyéb bevételek összesen

65
5
70

45
0
45

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

0
0
315
315

0
0
315
315

Bevételek

Bevételek mindösszesen:

21263 21473
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Kiadások
Cél szerinti kiadások
Testületi ülések, képzések, tanfolyamok
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Oklevelek, kitüntetések, érmék
Kommunikációs költségek
Honlap költségei
Cél szerinti kiadások összesen:

50
252
200
50
25
577

191
252
150
0
0
593

Továbbképzés, konferencia (szalonka)
Vadászklub működtetése
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Ifjúsági tábor költségei
Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Szociális hozzájárulási adó
Közhasznú, közcélú kiadások összesen:

2273
200
515
700
0
50
100
50
20
50
2386
643
6987

1324
10
533
444
964
230
8
0
20
0
2016
531
6080

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

450
252
200
45
300
915
100
227
174
160
2823

457
410
109
34
318
777
200
247
56
88
2696

110
550
700
50
50
55
50
20
80
260
0

102
467
599
33
22
47
36
2
122
187
145

Közhasznú, közcélú kiadások
Felnőttképzés/Felkészítő tanf/terembérlet, előadó szla alapján,lőgyak

Új felkészítő tanfolyam kialakítása, kérelem
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó
Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap, emlékülés költségei
Támogatásból fedezett Vadásznapi költségek *
Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása

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

Könyvelőprogram bérleti díja
Továbbszámlázandó tételek (könyvelőpr,tfkönyv,ügyvéd)
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Bankköltség
Biztosítási díj

180
110
2215

157
88
2007

* A putnoki vadásznapra beérkezett, majd az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt-nek továbbutalt
támogatási összeget (325 eFt) is tartalmazza.

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

6084
255
20
70
20
720
550
1712
9431

6084
251
10
8
15
719
580
1694
9361

5

4

Általános, működési kiadások összesen

11651

11372

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

315

315

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

200
100
300

232
56
288

Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Áfa elszámolás
Levont és befizetett járulékok, adók kbözete
Egyéb pénzforgalmi kiadások (tanf-i előleg visszafizetése)
Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

200
0
0
200

9
10
10
29

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

22853

21373

Záró pénzkészlet

5768

7458

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések
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A Vadászszövetség 2015. évi számviteli beszámolója
A Vadászszövetség számviteli beszámolóját – egyszerűsített beszámoló (mérleg, eredménykimutatás) és közhasznúsági melléklet - az Országos Bírósági Hivatalhoz letétbe helyezendő,
kötelezően előírt formátumban mutatjuk be Önöknek.
A beszámoló mérlegében látható, hogy mérlegfőösszegünk az előző évihez képest 223 eFt-tal
csökkent, melynek okai a következők:
- a tavalyi évben csak kisértékű eszközök beszerzése történt, ezek értéke a beszerzéskor
egyösszegben költségként elszámolásra került, így a számviteli előírások szerint
értékkel a mérlegben nem szerepelnek. A már meglévő nagyértékű tárgyi eszközeinkre
(székház, bolti épület, kerítések) elszámolt amortizáció miatt csökkent a befektetett
eszközök értéke 315 eFt-tal.
- a továbbértékesítésre beszerzett áruk (készletek) 138 eFt-tal maradtak az előző évi érték
alatt
- követeléseink 130 eFt-tal tesznek ki többet az előző évi mérlegadatnál
- pénzeszközeink 100 eFt-tal emelkedtek
(Fentiek együttes hatása: - 315 eFt – 138 eFt + 130 eFt + 100 eFt = - 223 eFt)
Mérlegünk forrásoldalán szembetűnő, hogy alaptevékenységünk eredménye a 2014. évi 781
eFt-tal szemben – 413 eFt-ban valósult meg, amely 1.194 eFt-os csökkenésnek felel meg. A
csökkenés okai a következők voltak:
- 2014. decemberi felkészítő tanfolyamunk lőgyakorlati része - az ünnepek miatt átcsúszott 2015. január hónapra, így ennek költségei (lőtérhasználat, előadó, szociális
hozzájárulási adó) 2015. évben jelentkeztek (395 eFt).
- A Vadászszövetség 25 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség költségei 594
eFt-ot tettek ki, mely ráfordítás értelemszerűen a korábbi évben nem merült fel.
- az elnökség által megszavazott bérfejlesztés, valamint az újként alkalmazott egy fő
kisegítő megbízási díja és ezek vonzatai arányosan kb. 532 eFt-tal növelték alapcél
szerinti tevékenységünk költségeit.
- A cél szerinti bevételeknél jelentkező 327 eFt-os többlet csak részben kompenzálta az
előzőekben részletezett ráfordításokat, melyek hatásaként alakult így e tevékenységünk
tárgyévi eredménye.
Rövid lejáratú kötelezettségeink 59 eFt-os csökkenést mutatnak az előző évi adathoz képest.
Ez a sor tartalmazza a beérkezett, de még fel nem használt SZJA 1 %-os támogatást, a
december hónapra vonatkozó szállítói tartozásainkat, a vállalkozási tevékenységünk
eredményessége után fizetendő iparűzési és társasági adó összegét.
A beszámoló eredmény-kimutatása bemutatja elszámolt bevételeink és ráfordításaink
összetételét az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység tekintetében, majd összesítetten.
A közhasznúsági mellékleti részben röviden ismertetjük alapcél szerinti tevékenységeinket, a
kitüntetések ráfordításait, valamint a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeit. E
részben kerülnek bemutatásra a kapott támogatások (Szja 1 %, vadásznapi támogatások) és
azok felhasználásának levezetése és szöveges indoklása.
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IV. 2016. évi költségvetési terv
Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsége
2016. évi pénzügyi tervére

A 2016. évre javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.
2016. évi összbevételeinket 22.578 eFt-os, az előző évi ténynél 1.105 ezer forinttal magasabb
összegben tervezzük megvalósítani, melynek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.
Cél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíj bevételt, mely tervezett bevételeink 26 %-át teszi
ki (5.800 eFt). Itt jelenítjük meg a képzéseket, melyeket 100 eFt-os összegben tervezzük
megvalósítani.
Közhasznú, közcélú bevételi fősoron belül ismertetjük a támogatások, a tudományos kutatási
tevékenységben való részvételünk valamint a felnőttképzési (vadászvizsgára felkészítő
tanfolyamok) tevékenységünk bevételeit. Már az elmúlt évben is ismeretes volt, hogy a
vadászvizsga letétele kötelező tanfolyam elvégzéséhez kötött. Az új felkészítő rendszernek
való megfelelés, a tanfolyam feltételeinek kialakítása nagyrészben a 2014-es évben
megvalósult, így az idén ezzel kapcsolatban nagyobb összegű anyagi kötelezettséggel már nem
kalkulálunk, de bevételi oldalon a korábbinál nagyobb díjtételekkel számolunk (8.400 eFt).
Úgy gondoljuk, hogy a vadászterületek újraosztása kapcsán többen szeretnének vadászok
lenni, ebből kifolyólag remélhetőleg magasabb létszámban nálunk kívánják majd elvégezni a
kötelező tanfolyamot.
Ezévben is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlásokra (350
eFt). 2016. év folyamán is megrendezzük központi Vadásznapunkat, melyre a Diósgyőri
Várban kerül majd sor. Bízunk benne, hogy a régió vállalkozásai, tagszervezeteink ismét
támogatják a már megszokott magas színvonalú rendezvényünket és annak kísérő programjait.
A kapott támogatásokat a tavalyihoz képest kisebb összegben vesszük számításba (500 eFt).
Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már megismert
értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. E bevételeink többségét némileg
az előző évi tény szintje alatt tervezzük megvalósítani. Pl. a könyvek, nyomtatványok,
fegyverszekrények értékesítésénél óvatosságból 121 és 107 eFt-tal kevesebb bevétellel
tervezünk, de bízunk benne, hogy a vadászok, vadászatra jogosultak továbbra is folyamatosan
keresik, vásárolják majd a vadászati nyomtatványokat, eszközöket, szakmai könyveket, dvdket.
A tagszervezetek felé évtizedek óta folyamatosan nyújtott szolgáltatásaink
igénybevételével továbbra is számolunk, úgymint könyvvezetés (2.200 eFt) és egyéb, igénytől
függő tevékenységek.
Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 51 eFt-ban, míg az átfutó
bevételeket 200 eFt-ban tervezzük.
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A 2015. évi tény és a 2016. évi tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a
bevételek megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük.

2016. évi összkiadásunkat 22.841 eFt-ban irányozzuk elő a bevételek 22.578 eFt-os
összegével szemben, mely tartalékaink 263 eFt-os – kényszerű - csökkenését eredményezi.
Cél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (252 eFt), a kitüntetések (150
eFt), a testületi ülések, a kommunikációs és a honlap fenntartásának költségét, mely
utóbbiakat összességében 275 eFt-ban határoztunk meg.
A Közhasznú, közcélú kiadások soron belül részletezzük a Vadász Hírmondó (540 eFt), a
rendezvények (vadásznap) közvetlen ráfordításait (1.000 eFt). Konferenciák megszervezésére
100 eFt-ot szánunk. Támogatni kívánjuk a térségi vadásznapokat (200 eFt), az ifjúsági
programok (50 eFt) megszervezését, a Vadászklub (50 eFt) és az Észak-magyarországi
Vadgazdálkodásért Alapítvány (20 eFt) működését is. A felkészítő tanfolyam anyagjellegű
ráfordításait (terembérlet, számlaképes előadó, gyakorlati vezető, lőgyakorlat) 1.400 eFt-ban
tervezzük. Az új rendszer szerint kialakított tanfolyam további költségeit, szükséges
eszközbeszerzéseit 50 eFt-ban határoztuk meg. A tanfolyamok sikeres lebonyolításában
résztvevők, szervezők, előadók, oktatók díját 2.800 eFt-ban terveztük, valamint számoltunk
ezek szociális hozzájárulási adó vonzatával is (740 eFt).
A gazdasági-vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány,
vadászati dolgok) (985 eFt), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja – 336 eFt)
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 (750 eFt), bolti jutalék (100 eFt) valamint ezek szociális
hozzájárulási adóvonzata (230 eFt). Itt adunk helyet a várható társasági (30 eFt) és a helyi adó
(212 eFt) fizetési kötelezettségünknek is.
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Az általános, működési kiadások mindkét (alapcél és gazdasági-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 (130
eFt), posta, telefon (500 eFt), közüzemi díjak (600 eFt), tisztítószer (50 eFt), tárgyi eszközök
javítása (50 eFt), távfelügyelet (50 eFt), bankköltség (160 eFt), biztosítási díj (88 eFt).
A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a munkabérek
(6.300 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az alkalmazottak (720 eFt) és a
tisztségviselők (600 eFt) utazási, kiküldetési költségei. A foglalkoztatottak munkabérénél,
megbízási díjánál a 3,5 %-os emeléssel számolunk és tervezésre került részükre félhavi bérnek
megfelelő jutalom (265 eFt) is. Szintén ebben a csoportban jelenítjük meg a fenti juttatások
vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, valamint a
szociális hozzájárulási adó (1.755 eFt) tervezett összegét.
Egyéb kiadások soron 5 eFt-tal számolunk.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését 200 eFt-os összegben irányozzuk elő.
Beruházás jellegű kiadásokra 400 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi majd
szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek beszerzési
(300 eFt) értékét. Terveink között szerepel többek között egy laptop vásárlása, melyet sikeres
pályázatunknak köszönhetően kedvezményesen, 98 eFt-ért sikerül beszereznünk. Az év közben
esetlegesen felmerülő állagmegóvási munkálatokat 100 eFt-tal vettük számításba.
Az átfutó kiadások várható összegét 110 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 – 263 eFt-tal a nyitó alatt -, 7.195
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
2016. évi pénzügyi terve

Összesítő

Megnevezés

Tény 2015

Terv 2016

7358

7458

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

5723
7943
7447
45
315

5900
9350
7077
51
200

Bevételek összesen

21473

22578

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

593
6080
2696
11372
315
288
29

677
6950
2688
11816
200
400
110

Kiadások összesen

21373

22841

Záró pénzkészlet

7458

7195

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Kiadások
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Részletes
Megnevezés

Tény 2015

Terv 2016

7358

7458

Cél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
Képzés, tanfolyam

5618
105

5800
100

Cél szerinti bevételek összesen:

5723

5900

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

389
6200
0
1354

350
8400
100
500

Közhasznú, közcélú bevételek összesen:

7943

9350

Vállalkozási tevékenység bevételei
Értékesítés árbevétele
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó

821
461
156

700
354
150

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

0
2364
3500
145
0
7447

0
2200
3500
123
50
7077

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések, tárgyi eszköz értékesítés
Egyéb bevételek összesen

45
0
45

35
16
51

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

0
0
315
315

0
0
200
200

21473

22578

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

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

191
252
150
0
0
593

150
252
150
100
25
677

Továbbképzés, konferencia (szalonka)
Vadászklub működtetése
Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása
Ifjúsági tábor költségei
Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Szociális hozzájárulási adó
Közhasznú, közcélú kiadások összesen:

1324
10
533
444
964
230
8
0
20
0
2016
531
6080

1400
50
540
500
500
200
100
50
20
50
2800
740
6950

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

457
410
109
34
318
777
200
247
56
88
2696

550
315
120
45
336
750
100
230
212
30
2688

102
467
599
33
22
47
36
2
122
187

130
500
600
50
50
50
50
10
80
190

Közhasznú, közcélú kiadások
Felnőttképzés/Felkészítő tanf/terembérlet, előadó szla alapján,lőgyak

Új felkészítő tanfolyam kialakítása, kérelem
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó
Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap, emlékülés költségei
Támogatásból fedezett Vadásznapi költségek *
Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása

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

Könyvelőprogram bérleti díja
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Továbbszámlázandó tételek (könyvelőpr,tfkönyv,ügyvéd)
Bankköltség
Biztosítási díj

145
157
88
2007

123
160
88
2081

* A putnoki vadásznapra beérkezett, majd az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt-nek továbbutalt
támogatási összeget (325 eFt) is tartalmazza

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

6084
251
10
8
15
719
580
1694
9361

6300
265
20
50
20
720
600
1755
9730

4

5

Általános, működési kiadások összesen

11372

11816

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

315

200

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

232
56
288

300
100
400

Átfutó, kiegyenlítő kiadások
Áfa elszámolás
Levont és befizetett járulékok, adók kbözete
Egyéb pénzforgalmi kiadások (tanf-i előleg visszafizetése)
Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

9
10
10
29

100
10
0
110

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

21373

22841

Záró pénzkészlet

7458

7195

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések

57

