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I. 
 

22001188..  
 

Tisztelt Vadásztársak! 

 

Mint minden évben, úgy idén is, jelen beszámolónk keretein belül kívánunk számot adni az 

elmúlt évben végzett tevékenységünkről, közös munkánk eredményeiről, esetleges 

hiányosságairól. Mindezeknek megfelelően összefoglalóját kívánjuk adni feladataink 

elvégzésének, szervezeti életünknek, működésünknek, vadászati közéletünknek, 

gazdálkodásunknak és a fontosabb eseményeknek. 

 

Bízunk benne, hogy egy átlátható és széles képet tudunk bemutatni azokról az eredményekről, 

és természetesen problémákról, amelyek az elnökségünk munkáját jellemezték illetve 

meghatározták az elmúlt időszakban. 

 

Minderre Vadászszövetségünk alapszabálya, illetve a vonatkozó jogszabályok is 

kötelezettséget rónak ránk. 

 

Az elmúlt év második felében, a központunk, az Országos Magyar Vadászati Védegylet 

aktívabb, kezdeményezőbb tevékenységének köszönhetően a szövetségi feladatok 

értéksorrendje is változott.  

Első helyre került az érdekképviselet, a szakmailag helyes és elvárható jog- és 

érdekérvényesítés és ehhez kapcsolódott a Szövetség szakmai, szolgáltatási és tájékoztatási 

tevékenysége és ennek rendelődött alá a vadászati közélet programsorozata is. 

 

Ezek biztosításához – annak ellenére, hogy az OMVK Központi Apparátusa és az OMVV 

munkája a korábbi két évtized gyakorlatával szakítva elkülönült – megyei szinteken 

meghatározó jelentőségű a Szövetség és a Vadászkamara megyei szervezete közötti zavartalan 

és hatékony együttműködés, mely legfőbb alapja a megyei vadásztársadalmi egység 

fenntartásának.  

 

A két megyei vadászati szervezetben kölcsönösen együttműködünk a vadászat és 

vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés érdekében és együttesen lépünk fel 

e célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet színvonalának emelése érdekében.  

 

 

S z e r v e z e t i  é l e t  
 

Vadászszövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásztársaságok, vadászatra 

jogosult szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezete, mely demokratikus szabályok 

szerint megválasztott képviselettel rendelkezik.  

 

Mindennek köszönhetően a 2018-as évben a feladatainkat az elmúlt időszak eredményeire 

alapozva, és a 2017-es év során megújult vadászatra jogosult közösségek segítése határozta 

meg. Úgy ítélhető meg, hogy a megye eddigi vadászati-vadgazdálkodói élete egyértelműen 

megjelöli a fő irányokat, melynek mentén szükséges a vadásztársadalom aktivitását 

megszervezni. Mindezekhez az elmúlt évtizedek alatt felhalmozott ismeretek, tapasztalt 

elnökségünk, jól felkészült apparátusunk megfelelő útmutatást és segítséget tudnak adni. 
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Az elmúlt évben testületeink a törvényi és az Alapszabályi előírásoknak megfelelően és azok 

maradéktalan betartásával végezték munkájukat és a szabályoknak megfelelően tartották meg 

üléseiket. 

 

A Szövetség Elnökség az év során négy alkalommal ülésezett és - a teljesség igénye nélkül - 

az alábbi témákkal foglalkozott, ill. döntött: 

 

  - elmúlt évi feladatok értékelése, az éves programok, elképzelések áttekintése 

 - beszámoló a gazdálkodásról, költségvetési tervjavaslat 

- fővadászi, titkári beszámolók  

- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak eseményeiről 

 - országos és térségi vadásznapok 

- megyei vadgazdálkodói konferenciák 

- választmányi ülés előkészítése 

 - Vadászkamrával való együttműködés lehetőségei 

 - kitüntetések adományozása 

- megyei vadászbál előkészítése 

 - vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok 

 - megyei vadász-honlap fenntartása, működtetése   

  - külső-belső kommunikáció lehetőségei 

- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 

- ASP kezelésével kapcsolatos feladatok 

- vadászklub tevékenysége 

- szalonka monitoring program 

- vadászkürtös képzések 

- vadászvizsga előkészítő tanfolyamok 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

 

* * * 

 

A Szövetség Választmánya 2018. május 10-én ülésezett. Az ülésen az Elnökség beszámolt a 

Vadászszövetség tevékenységéről és a 2018. évi feladatokról.  

 

Tájékoztatót adott a költségvetés végrehajtásáról, és a pénzügyi tervről. Ezek után következett 

a mérleg, eredmény levezetés és közhasznúsági jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző 

Bizottság beszámolója. 

 

Mindezek mellett az ülésen Dr. Ujaczki Tibor megyei főállatorvostól a résztvevők tájékoztatást 

hallhattak az afrikai sertéspestissel kapcsolatos aktualitásokról. Az ülés végén pedig az 

országos vadásznap szervezéséről, a tervezett programokról kaptak információt a választmány 

tagjai.   

 

A választmányi ülésen, - fentieken túlmenően - az alábbi lényeges témák is 

megtárgyalásra kerültek: 

 

„Az új vadászati törvény alapján újra szabályozásra kerültek a vadászterületek a megyében és 

ennek kapcsán a vadászatra jogosultak körében is egy lényeges, jelentős változás következett 

be. Az új vadászatra jogosultak, nem csak a területek kapcsán jelentek meg, hanem a 
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földtulajdonosi képviseletek vadásztársaságokká, gazdasági társasággá való alakulásával új 

szervezeti formában működnek tovább.  

 

Az elmúlt időszak másik fontos eseményeképpen a vadászkamarai választásokat kell említeni, 

hiszen mélységben érinti a közös életünket, tevékenységünket, hiszen valamennyi vadász tagja 

a Vadászkamarának és így nyilván az egész megyei vadászélet szempontjából meghatározó a jó 

együttműködésünk is. A megye vadásztársadalma 2017-ben oly vezetőséget választott, amely 

erős bizalmat élvez.  

 

Elnöknek változatlanul Kriston Nándor urat választotta meg a megyei küldöttgyűlés, és két új 

alelnöke van a megyei szervezetnek, Nagy András és Buday Péter személyében.  

 

Ha már a kamarai választásokról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni, hogy országos 

kamarai választások és vezetőség tisztújítás is megtörtént. A Kamara elnöke ebben a ciklusban 

is Jámbor László úr. A hivatásos vadász alelnök Fodermayer Vilmos, aki az elmúlt időszakban 

is betöltötte ezt a tisztséget. A sportvadász alelnök pedig dr. Kovács Sándor, a Szolnok megyei 

Vadászszövetség elnöke lett, ő újonnan lépett be a vezetésbe. A megyénkből a tisztségviselők 

között Kriston Nándort az Ellenőrző bizottság tagjának és Buday Pétert a Vadgazdálkodási 

bizottság tagjának választotta meg az országos küldöttértekezlet, akiknek szintúgy gratulálunk, 

és reméljük, hogy nem csak a megye vadászati, hanem az országos szakmai, vadgazdálkodási 

kamarai életben is eredményesen fognak tevékenykedni. 

 

Az elmúlt évben a határon átnyúló együttműködési tevékenységünk jelentősen bővült. A 

rozsnyói Vadászszövetséggel már évek hosszú sora óta kialakult kapcsolat ugyanazon a 

színvonalon, kölcsönös ünnepségeken és alkalmakon, trófeaszemlén, a betléri, a putnoki 

vadásznapon való részvétellel működött. De Tőketerebesen is már hosszú évek óta meglévő 

kapcsolatunk a trófeamustrával vagy éppen az ott újonnan létrehozott vadászati múzeum 

avatásával az ő részükről az újhelyi, Széphalomban lévő vadásznapon való részvétellel 

mutatkozott meg. Emellett a kassai járási szervezet is kezdeményezte a kapcsolat kialakítását.  

 

Minden alkalommal a beszámolóban írásban is elhangzik, hogy a Szövetségnek szinte 

megalapítása óta alap koncepciója a szolgáltató szövetség, a tagjaink részére való 

szolgáltatást biztosító tevékenységet összefoglaló szolgáltatási koncepció, amely az elmúlt 

évben is meghatározta érdemben a szakmai munkánkat. Egyik ilyen nagy kiterjedésű 

szolgáltatás a könyvvezetés, mert közel 40 tagszervezetnek a teljes körű könyvvezetését végzi a 

Szövetségünk.  

 

Nagyon lényeges, hogy az elmúlt évben is határozottan és eredményesen tudtuk folytatni az 

oktatási tevékenységet mind a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam, mind a vadászkürtös 

megvalósításában.  

 

Az érdekképviseleti tevékenységünk nem elsősorban a közvetlen érdekképviseletben, hanem a 

tagszervezeteink helyzetbe hozásában igyekszik megnyilvánulni, az új kihívásoknak való 

megfelelésre való megfelelő reagálást biztosítani. Gondoljunk itt akár a vadászatra 

jogosultaknak a Polgári törvénykönyv, az egyesületi illetve a civil törvény előírásainak, 

adózási szabályoknak való megfeleltetésére, vagy a hivatásos vadászok alkalmazásával 

kapcsolatos kérdésekre.  

 

A vadásztársaságok, egyáltalán a mi tevékenységünkben is egy új, jelentős új anyagként jelenik 

meg a közigazgatás digitalizálása, amely azt eredményezi, hogy gyakorlatilag szinte minden 
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olyan eleme akár a jogi kapcsolattartásnak, akár a gazdálkodási tevékenységnek már 

interneten keresztül történik. Ebben azokat a lehetőségeket keressük, hogy hogyan tudjuk a 

segítséget megadni ahhoz, hogy a társaságok éljenek ezzel és ne okozzon, mert nyilván, hogy 

nem könnyű változás, de ne okozzon gondot a megvalósításban.  

 

Folyamatosan új elemek jelennek meg a már említett digitalizáció kapcsán és ehhez most 

életbe lép az adatszolgáltatással kapcsolatos Európai Uniós új direktíva, ami az 

adatnyilvántartás, adatkezelésre vonatkozóan olyan előírásokat és kötelezettségeket tartalmaz, 

amely jelentős bírságolásokat is magával hozhat, hogyha nem megfelelően kezelik ezt. És azért 

érdekes ez, mert itt mindenki adatkezelő, a vadásztársaság is, mivel a saját tagságának az 

adatait tartja nyilván. És nem csak az elektronikus, hanem a papíralapú nyilvántartásokra is 

vonatkozik ez. Magyarországon a bevezetése kötelező, mert ez egy európai szintű reguláció. 

 

2018-ra vonatkozóan nagyon lényeges feladat, és új kihívásként jelenik meg a vadkár kezelése, 

hiszen fel kell tölteni minden vadászatra jogosultnak a vadkáralapot, ami az elmúlt évi vadkár, 

kifizetett vadkár volumenének felel meg.  

Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy a vadkár értékelésében, a vadkár felmérésében a régi 

központi ígéretekből semmi sem valósult meg. Még nem jelent meg a vadkár protokoll, nem 

kezdődött meg a felkészítése a vadkár értékbecslőknek továbbképzése, ezt magunk részéről 

rendkívül erőteljesen forszírozzuk mind az Országos Védegyletnél, mind a Vadászkamaránál. 

Gyorsítani kell a vadkár felmérésben résztvevők képzését, mert ennek a hatásai a vadászatra 

jogosultaknál kemény negatív eredményeket hoznak, hozhatnak. 

 

Talán legnagyobb kihívás az afrikai sertéspestisnek a kezelése, az az ellen való védekezés 

lehetőségei. Közös érdekünk, hogy az afrikai sertéspestissel kapcsolatos állategészségügyi 

előírások, védekezések és szükséges fertőtlenítés, és mindaz, ami a szabályokban megjelent, 

betartásra kerüljön, mert ezzel lassítani tudjuk a terjedését, másrészt lehetőséget tudunk 

biztosítani arra, hogy minél tovább lehessen a térségünkben is vaddisznóra vadászni.  

 

Ugyanakkor rendkívüli terheket jelent már ma a vadászatra jogosultaknak a vadászattal 

kapcsolatos feladat, a napi mintavétel, illetve a tárolásnak a problémája. Ezért az volt az 

igényfelvetésünk írásban is országos illetve a megyei állategészségügy felé, hogy biztosítsák 

azt, hogy minden járási hivatalban meglegyen a lehetőség a minta átvételére, hiszen ma csak a 

fő járási hivatalban biztosított ez a bevétel, és hát van olyan vadászatra jogosult, akinek egy 

minta leadásához 100 km-en felüli távolságot kell autózni a mai helyzetben.  

A másik nagyon lényeges elem, hogy a hűtőkonténerek biztosításával teremtsék meg teljes 

körűen a feltételeit annak, hogy a vaddisznó előírás szerinti tárolására megfelelő mód legyen. 

És a harmadik elem az, hogy állami forrásokkal gyorsítsák fel a megsemmisítésnek a 

biztosítását, amiben is gyűjtőkonténerek kihelyezésével és a megfelelő megsemmisítési helyre 

szállításával tudják ezt megoldani.  

 

Mindenképpen meg kell említenem, hiszen valamennyi vadászatra jogosultat érint a 2018. évi 

kiemelt egyéni tájegységi vadgazdálkodási tervek és az üzemterveknek a biztosítása. Hiszen 

már a második vadgazdálkodási évet kezdtük meg az új üzemtervi ciklusban és még nincsenek 

meg a tájegységi tervek. Nem állnak rendelkezésre az üzemtervek.  

 

Végezetül néhány szó a gazdálkodásról. Egy kiegyensúlyozott, stabil pénzügyi gazdálkodás volt 

a 2017. év a Szövetség életében. A bevételek és kiadások egyensúlyban voltak és vannak, 

megfelelnek a civil törvény vonatkozó előírásainak.” 
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A  S z ö v e t s é g    s z a k m a i     t e v é k e n y s é g e 
 

 Szakmai tevékenységeinket folyamatosan végezzük:  
 

- A Vadász Hírmondó újságunk és a Hírleveleink révén széleskörű ismeretterjesztő és 

információs szolgáltatást látunk el a megye vadásztársadalmában. 
 

- Oktatási tevékenységet, melynek részeként többek között vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamokat szervezünk.  
 

- Közreműködünk a szalonka monitoring program szervezésével a tudományos kutatásokban. 
  

- A vadásznapok és különféle kiállítások rendezésével segítjük a közösségi vadászati 

kulturális hagyományok, értékek ápolását, megőrzését, ezáltal a vadászat társadalmi 

elfogadottságának növelését. 

 

- Szakmai tájékoztató tevékenységünk részeként Szövetségi Hírlevél szolgáltatásunkat – 

több, mint tíz éve, 2008. januárjától folyamatosan, 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 esetben nem vártuk meg a hó végét, hanem 

különszámban 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 és 

Szövetségünk hírei. 

 

Joginfóként többek között az alábbi témák kerültek feldolgozásra és kiküldésre: 

- Január:   A 2018-ben életbe lépő adóváltozások, gazdasági jogszabályok 

- Február:  A vadászati év zárásával kapcsolatos teendők 

- Március:  A rendőrségi ügyek online ügyintézésének módja,lehetőségei 

- Április:     A Számviteli beszámoló és közzétételi kötelezettségének szabályai 

- Május:   Az Afrikai sertéspestis megelőzésével kapcsolatos vadászati előírások 

- Június:  Az ÁFA elektronikus ügyintézése , online számla regisztráció szabályai 

- Július:     A vadkár megelőzési és vadkár elhárítási tevékenység és dokumentálása   

- Augusztus:  Elektronikus ügyintézés előírása és  szabályai a vadászati hatóságnál 

- Szeptember: Hivatásos vadászok szabadságolásának munkaügyi előírásai 

- Október : A vadkáralap létrehozásának és feltöltésének szabályai 

- November : Év végi pü. gazdálkodási előírások,leltározási kötelezettségek 

- December : A 2019 január 1-től életbe lépő egyes adózási előírások 
 

- Oktatási tevékenység tekintetében legkiemelkedőbb és legfontosabb szakmai 

szolgáltatásunk – a felnőtt képzés keretében - a vadászvizsgára felkészítő akkreditált 

tanfolyami képzésünk, amelyet az elmúlt évben, két turnusban 65 fő végzett el és már 2019-

ben is indítottunk egyet 41 hallgatóval, (sőt május-júniusra egy új képzést is hirdetünk). 

 

Mindezekre a tanfolyam hallgatóit kiváló felkészültségű, - 

- Bogacskó József rendőr alezredes, megyei fegyverügyi főelőadó 
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- Csollák István dr., mentőorvos, sürgősségi osztály főorvosa 

- Kanyok Zsolt, Aggteleki Nemzeti Park vadászati szakirányítója 

- Pecze István, Vadászati hatóság vadászati felügyelője 

- Tóth Á. Dénes, megyei fővadász 

- Vadász István, az Agrárügyi Főosztály, és ezen belül a Vadászati hatóság vezetője 

- Varró Zoltán, Vadászati hatóság vadászati felügyelője, - oktatókkal, mindemellett 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., Rakacai-tó és Környéke Vt., Mezőkövesdi Matyó Vt., 

Sárospataki Kossuth Vt., Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt.) van megállapodásunk a gyakorlati 

képzésre. 

 

Mindettől függetlenül a vidéki képzéseinkre igen csekély az érdeklődés, így az elméleti órákat 

a tavalyi évben kizárólag Miskolcon, a Tas utcai székházunkban, és a Rendészeti 

Szakgimnázium bérelt tantermeiben valósítottuk meg. 

A gyakorlati képzések a Miskóc-IKR Vt., Rakacai-tó és Környéke Vt. területén, a lövészeti 

gyakorlatok a Szerencsi és a Nagybarcai lőtéren voltak. 

 

- Az ifjúság természet közeli nevelése fontos részét képezi alaptevékenységeinknek. 2018-

ban is - hasonlóan az előző évekhez – a vadásztáborok és egyéb rendezvények szervezését 

segítettük, melyekről részletesebben a vadászati közélet fejezetben számolunk be. 

 

- A vadászati hagyományok ápolása, a vadászati kultúra segítése kiemelt feladatunk. Ezt a 

tevékenységet a Vadászkamarával közös Bizottságunk munkájának segítésével, támogatásával 

valósítjuk meg: 

A tavalyi évben is felhívást intéztünk megyénk sport és hivatásos vadászai felé, a 

vadászkürtölés alapjainak elsajátítására. A vadászkürtös tanfolyamon résztvevők számára 

(2018-ben 17 fő) az előadásokat és oktatást Szekeres Tamás trombita szakos tanár és Bótáné 

Batta Olga a vadászkamara Hagyományőrző és Kulturális Szakbizottság elnöke tartotta. A 

tanfolyam részét képezte az egységes szakmai és etikai elvek összefoglalása, valamint 

összefogása mindazoknak, akik elhivatottságot éreznek e nemes hagyomány megóvására és 

továbbadására.  

 

- A természetvédelmi kutatási tevékenység részeként tevékenyen részt vettünk (és idén is 

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. 2018-ben 27 vadászatra jogosult vett 

részt a programban. 

 

- 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 esetleg 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, és egyéb tárgyakat (pl. naptárak, dísztárgyak, eü. csomag stb.) 
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értékesítünk, bár a web-áruházak széleskörű jelenléte lassan visszaszorítja a nálunk jelentkező 

igényeket. 

 

* 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 35 Vadásztársaság vette igénybe ezt a szolgáltatást. 

A könyvvezetési tevékenységhez kapcsolódóan elkészítettük a Szövetség Pénzmosási 

szabályzatát és ehhez kapcsolódóan valamennyi partner szervezet vonatkozó kartonjait és ezzel 

kapcsolatos megállapodásait, 

Elkészítettük a Szövetség Adatvédelmi szabályzatát és az Adatkezelési (GDPR) 

megállapodásokat is. 

 

* Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges 

különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését, vadgazdálkodási szaktanácsadást, 

jogszabályfigyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően.  

A tagszervezetek részére mintaszabályzatokat készítettünk, minden tagunknak megküldtük az 

OMVV által kidolgozott Egyesületi Adatvédelmi Szabályzat mintát is. 

 

* 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. 

 

 

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

Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben részben a jogszabály 

véleményezésben és a jogalkalmazás segítésében, részben az együttműködések területén 

volt tennivaló, miután szervezetünk – mint egyesület – közvetlen érdekképviseleti 

jogosultsággal nem rendelkezik. 

 

- 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.  

 

- Napi, rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal, emellett a Nemzeti Park 

Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat.  

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a jó együttműködésnek köszönhetően a 

Vadászszövetség tagszervezeti közzé is belépett.   

 

- Mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy a vadászati érdekérvényesítésnek leginkább 

országosan van meg a lehetősége arra, hogy a jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson.  
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Ehhez kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt évben is azon volt, hogy javaslataival 

tevékenyen képviselje a vadásztársadalom érdekeit.  

 

* Mindezekre talán a legjobb példa az Afrikai Sertéspestis kérdése, mely egész évben 

folyamatos egyeztetést igényelt, illetve aktualitása miatt mind a mai napig folyamatos munkát 

jelent. 

 

2018. márciusában az országos főállatorvos határozatot adott ki, melynek hatására 

megyénkben közepes és magas kockázatú zónák kerültek kialakításra. Ezt követően a vírus 

megyei megjelenését követően, október 11-én fertőzötté nyilvánítottak 17 vadgazdálkodási 

egység teljes területét. Az előbbiek következtében - a 17 fertőzött terület mellett - megyénk 

összes vadgazdálkodási egységének teljes területe ASP szempontjából magas kockázatúvá vált.  

Az idő előrehaladtával sajnálatos módon a terjedés nem állt meg, novemberben 22-re, január 

elején 34-re, január végére pedig a 122 megyei vadásztársaságból 45-re változott a fertőzött 

területek száma.  

 

Jelen beszámolónk keretein belül az országos főállatorvosi határozatokban foglalt 

intézkedésekről, illetve az állategészségügyi hatóság által elrendelt utasításokról, tennivalókról 

nem kívánunk írni, mivel azok sajnálatos módon akár napok alatt változhatnak, így a jelen 

határozatok tartalma aktualitását vesztheti, vagy akár félreinformálhatja az olvasót. 

Másodsorban pedig a hatóságok az érintetteket folyamatosan értesítették és teszik azt 

napjainkban is. 

 

Arról azonban mindenképpen szót kívánunk ejteni, hogy az ASP emberre nem veszélyes, 

ugyanakkor magyarországi megjelenése rendkívül komoly gazdasági kárt jelent. A korai 

felismerése érdekében hozott intézkedések eredménye attól függ, hogy a sertéstartók és 

vadászok eleget tesznek-e a bejelentési kötelezettségüknek.  
 

ASP elleni védekezési feladatok (amelyek a járvány terjedésének megfékezését szolgálják) 

valamennyi vadgazdálkodó számára nagy volumenű feladatot jelentenek, melyek végrehajtása 

hozzáértést, szervezettséget és az állategészségügyi és hatósági szervekkel széleskörű 

koordinációt igényelnek a Vadászszövetség részéről is. 

Szükséges a vadászatra jogosultak megfelelő információkkal való ellátása, az elvégzendő 

feladatokra való felkészítése, és a sport és hivatásos vadászok vadhúsvizsgálatra és 

mintavételezésre való képzése, stb… melyeknek szervezésében folyamatosan közreműködtünk 

és közreműködünk!  

 

A miskolci Egyetemen, 2018. április 18-án egy nagy érdeklődésre számot tartó továbbképző 

értekezlet is lebonyolításra került, melyen a vadászatra jogosultak elnökei/képviselői, a 

hivatásos vadász(ok) és a szakmai irányítók vettek részt. A szakmai programon a Nébih két 

főállatorvosa, valamint a megyei Állategegészségügy munkatársai tartottak előadást és 

tájékoztatták a jelenlévőket a teendőkről. 

 

A főállatorvosi határozatok tartalma szerint a fertőzött területeken vadászati tevékenységet 

csak olyan vadász végezhet, aki a járványvédelmi képzésen, vagy a megyei állategészségügyi 

hatóság által ezzel egyenértékűnek elismert képzésen megjelent és ott eredményes vizsgát tett. 

Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés eredményes elvégzését nem 

tudja igazolni, csak az ilyen képzést eredményesen teljesített helyi vadász kíséretében 

vadászhat a fertőzött területen.  
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Fentiekre tekintettel mind a tavalyi, mind az idei évben – szervezeteink koordinálásával - több 

esetben került megszervezésre ASP járványügyi vadászképzés is, aminek köszönhetően 

valamivel több, mint 2500 fő tett már vizsgát és rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal. 

 

Emellett örömmel mondhatjuk el, hogy megyei kezdeményezésünknek köszönhetően a Nébih 

távoktatáson alapuló online képzést is bevezetett, mely 2019. január 14-től indult el. 

 

* * * 

 

* Két alkalommal is módosult a vadászati törvény a tavalyi évben.  

2018. január 2-án hatályba lépő változások legfontosabb pontjait ezúton is közöljük: 

- Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hivatásos vadász 

munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet 

is használhat.” 

- Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki: (A tájegységi fővadász 

szaktanácsadási feladatkörében eljárva) „h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a 

vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.” 

- A Vtv. 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a vadászterület legalább 25%-át” szövegrész 

helyébe az „a vadászterület legalább 25%-át, vagy a vadászterületből legalább 300 hektárt …” 

szöveg lép. 

 

A második módosítás 2018. december 27-én jelent meg, ez 2019. január 11-től vált hatályossá. 

Ennek megfelelően a változás többek között tartalmaz a tájegységi határok módosítására 

vonatkozó és a különleges rendeltetésű területeket is érintő rendelkezéseket, pontosítja a nem 

vadászterületen elejtett vad tulajdonjogát, előírja, hogy a vadkárbecslés időpontjáról és 

helyéről értesíteni kell a vadászatra jogosultat, eltörli a kötelező lővizsgát a vadászíjászok, 

agarászok és solymászok számára, illetve lehetővé teszi az elöltöltő fegyverrel folytatott társas 

vadászatot.  

A jogszabály módosítása kapcsán örömmel adhatunk számot arról, hogy a vadkárbecslés 

időpontjáról és helyéről történő kiértesítés, valamint az ezzel kapcsolatos közjegyzői 

anomáliák megszüntetésére vonatkozó előírások megyei szerveztünk , (ezen belül a Bódva-

völgyi vadásztársaságok) kezdeményezése alapján , az OMVV közreműködésével került bele a 

törvénybe.  

 

* 2018. július 1-től változott az áfa alanyok számlákra vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettsége is. 

2018. július elsejétől elektronikusan – webes felületen - a 

- legalább 100 eFt általános forgalmi adót tartalmazó számlák (kibocsátott) adatairól 5 naptári 

napon belül adatot kell szolgáltatni a NAV-nak 

- amennyiben az áfa tartalom legalább 500 eFt, az adatszolgáltatást 24 órán belül meg kell 

tenni 

Az előbb részletezett áfa tartalmú számlák esetében a vevő adószámát minden esetben fel kell 

tüntetni a számlán. 

Az adatszolgáltatás a belföldi áfa alanyok közötti számlákra vonatkozik, tehát nem kell adatot 

szolgáltatni az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek részére kiállított számlákról. 

Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból 

emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után 

rögtön továbbítani kell a NAV-hoz. 
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Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi számlázás – 

esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. 

 

Mindezekről valamennyi tagszervezetünket részletesen tájékoztattuk és az azt igénylő 

könyveltető partnereinknek az elektronikus számlázó programokat is megnyitottuk. 

 

* 2018. július 3-án a Magyar Közlöny 2018. évi 104. számában megjelentek a 

vadgazdálkodási tájegységek vadgazdálkodási terveiről szóló rendeletek. Az öt tájegységi 

terv rendelet megjelenésével megindult a 20 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervezés, melyet 

a tájegységi fővadászok koordináltak. 

 

* Ugyanúgy, mint az ország nagy részén, megyénkben is jelentős problémát okoz a vadkár 

kérdése. Sajnos a vadkárprotokoll mind a mai napig nem készült el, a vadkárbecslők egységes 

szakmai képzése sem történt meg, így a gyakorlatban még a régi „módszerek” működnek. 

 

A törvény vadkárra, annak megelőzésére és megtérítésére vonatkozó, a korábbinál jóval 

részletesebb szabályai 2017. március 1-jétől léptek hatályba, így az akkor kezdődő új, húszéves 

vadgazdálkodási üzemtervi ciklusban ezen rendezőelvek értelmezték újra a gazdák és 

vadászatra jogosultak együttműködését. A változások – a korábbi, minden felelősséget a 

vadgazdálkodókra testáló szabályok helyett – mindkét félre kötelezettségeket rónak.  

 

Mindezekre tekintettel az elmúlt év során az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a 

vadászatra jogosultak érdekképviselete, - a megyei Vadászszövetségünk útján - felhívta a 

figyelmet a jogszabályok által biztosított lehetőségekre, valamint összefoglalta azokat a 

legfontosabb tudnivalókat, amelyek ismerete sok esetben egy-egy jogosult részére több 

százezer forint megtakarítást eredményezhet. 

Ezen tudnivalókra – aktualitására tekintettel - itt a beszámolóban is emlékeztetni 

kívánjuk tagszervezeteinket. 

 

A gazdálkodó főbb kötelezettségei 

- El kell tűrnie a bekövetkezett vadkár 10%-át. (Vtv. 75. § (4)) 

- A megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodnia kell a vadállomány kíméletéről. 

(Vtv. 79. § (1) f)) 

- A tőle elvárható módon és mértékben védenie kell a megművelt területet. (Vtv. 79. § (1) 

d)) 

- Ellenőriznie kell a megművelt területet a kritikus időszakban. (Vtv. 79. § (1) d)) 

- Ha vadkárt vagy annak veszélyét észleli, mielőbb értesítenie kell a vadászatra 

jogosultat. (Vtv. 79. § (1) b)) 

- Érdemben közre kell működnie a károk elhárításában, csökkentésében. (Vtv. 79. § (1) 

a)) 

- Nagy értékű növényi kultúra és fokozottan vadkárveszélyes terület esetén 

közreműködni a nemcsak a vadkár elhárításában, de a megelőzésében is. (Vtv. 79. § (1) 

e)) 

- Hozzá kell járulnia, hogy a vadászatra jogosult – saját költségére – ideiglenesen 

vadgazdálkodási berendezéseket telepítsen és használjon a mezőgazdasági táblán a 

hatékony vadkárelhárításhoz. (Vtv. 79. § (1) g)) 

- Erdősült terület mellett az erdő szélétől legalább 5m szélesen olyan kultúrát kell 

termesztenie, amely magassága lehetővé teszi a vadkárelhárító vadászatot. (Vtv.79.§ 

(1)c)) 
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- Amennyiben a gazdálkodó előírt kötelezettségeinek nem tett eleget, a vadászatra 

jogosult nem köteles vadkártérítést fizetni. (79. § (3)) 

 

A vadászatra jogosult főbb kötelezettségei 

- Ha nem teljesíti az éves vaddisznó és gímszarvas tervet, a következő évben a 

bekövetkezett vadkárt teljes egészében köteles megtéríteni. (Vtv. 75. § (3)) 

- Meg kell adnia egy hivatalos kapcsolattartó elérhetőségeit, akihez vadkár-ügyekben 

fordulhat a gazdálkodó. (Vtv. 78. § (1) a)) 

- Ha vadkárt vagy annak veszélyét észleli, értesítenie kell a gazdálkodót. (Vtv. 78. § (1) 

c)) 

- Elterelő etetést és vadkárelhárító vadászatot kell végeznie. (Vtv. 78. § (1) h), i)) 

- Ha fokozott a kárveszély, gondoskodnia kell a riasztásról, a veszélyeztetett területeken 

megfelelő megelőzést, elhárítást szolgáló berendezést kell elhelyeznie. (Vtv. 78. § (1) 

e)) 

- Ha más megoldás nincs, ideiglenes villanypásztort kell telepíteni a megelőzéshez, 

amelynek üzemeltetéséről azonban már a gazdálkodóval közösen gondoskodik. (Vtv. 

78. § (1) f)) 

- Ha a villanypásztor sem elegendő, közre kell működnie hatékonyabb módszerek 

alkalmazásában, hozzá kell járulnia ehhez. (Vtv. 78. § (1) g)) 

- 2018-ban első alkalommal (november 1-jével) a vadkártérítés fedezetének biztosítására 

vadkár alapot kell képeznie, amelynek összege megfelel az előző vadászati évben a 

gazdálkodóknak kifizetett vadkáréval. (Vtv. 81/B. § (1)-(2)) 

- Ha a vadgazdálkodó nem képez vadkáralapot vagy kártérítési kötelezettségének nem 

tesz eleget, a vadászati hatóság törli a nyilvántartásból. (Vtv. 81/B. § (5)) 

- Amennyiben a vadászati hatóság a károsult kérelmére állománycsökkentésre vagy 

egyéb intézkedésekre kötelezi a vadászatra jogosultat, és ő ennek nem tesz eleget, a 

hatóság az ő költségére hatósági vadászatot rendelhet el. (80. § (4)) 

 

Ha a kár bekövetkezik, a kárigényt a kár bekövetkeztétől vagy észlelésétől számított 15 napon 

belül kell írásban közölni a kárért felelős személlyel. Ezt követően további 15 nap áll a felek 

rendelkezésére, hogy egyezségre jussanak a kár megtérítéséről és mértékéről (Vtv. 81. § (1)).  

 

Vadkárrendezés során törekedni kell a megegyezésre, lehetőség szerint kerülni kell a peres 

eljárásokat, mert az senkinek sem jó. Meggyőződésünk, hogy ha mindkét fél jóhiszeműen, a 

felsorolt jogszabályi előírásokat betartva jár el, az új üzemtervi ciklusban a korábbinál sokkalta 

kevesebb lehet a konfliktushelyzet. Reméljük, hogy az elkövetkező években már a rövidesen 

megjelenő vadkárprotokoll és a vadkárbecslők éves továbbképzése is segíti, illetve könnyebbé 

teszi a vadkárrendezés kérdéskörét. 

 

* A vadkár kérdésköréhez tartozik az is, hogy a Vadászati törvény korábbi módosításának 

értelmében tavaly első alkalommal vadkáralapot kellett létrehozniuk a vadászatra 

jogosultaknak. (Vtv. 81/B. §). 

- A vadkáralap összegének az előző vadászati évben kifizetett vadkár összegével kell 

megegyeznie. 

- A vadkáralapot elkülönített számlán kell létrehozni, és kizárólag vadkártérítésre lehet 

felhasználni, ha azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt egyezséggel, 

vagy jogerős bírósági ítélettel állapították meg. 

- Ezt a számlát november 1-jéig meg kellett nyitni és fel kellett tölteni.  

- Az összeg elkülönítéséről szóló banki igazolást november 15-éig el kellett küldeni a 

vadászati hatóságnak. 
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Fontos, hogy a vadkárt abban az esetben is meg kell téríteni, ha a vadkáralapban elkülönített 

összeg azt nem fedezi! Ez esetben a vadászatra jogosultnak egyéb forrásokból kell 

előteremtenie a különbözetet. 

Rendkívül fontos, hogy a fenti előírásoktól való eltérés súlyos szankciókat von maga után. A 

hatóság törli a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból, ha 

- nem igazolja leírtak szerint, határidőre a vadkáralap létrehozását, 

- nem fizeti ki a leírtak szerint megállapított vadkárt. 

 

Fentiekhez kapcsolódóan kérdésként merült fel, hogy azon jogosultak, akiknél az elmúlt 

vadászati évben nem merült fel vadkártérítési kötelezettség, kötelesek-e vadkáralapot 

létrehozni illetve számlát nyitni? Erre vonatkozóan - az állásfoglalás kérését követően - a 

jogalkotó az alábbi tájékoztatást adta: 

„A Vtv. vonatkozó rendelkezése nincs figyelemmel a ténylegesen bekövetkezett vagy kifizetett 

vadkár tényére, hanem kötelezően előírja az ilyen célú bankszámla nyitását. Ezzel – a 

jogalkotói szándék szerint – törvényi szinten is megteremtődik a lehetőség a 

magánszemélyekhez hasonlóan a vadászatra jogosultak egyfajta öngondoskodására. A 

szabályozás alapvető célja az, hogy mind a vadászatra jogosultak, mind a mezőgazdasági 

termelést folytató földhasználók számára egy pénzügyileg stabilabb, kiszámíthatóbb környezet 

teremtődjön meg a vadkárok rendezése során.  

 

Ha az előző vadászati évben nem történt vadkárkifizetés, a számlát abban az esetben is meg 

kell nyitni, a hatóság felé a vadászatra jogosult benyújt egy nullás igazolást, eleget téve a Vtv. 

81/B. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak.” 

 

* Mára már talán rutinszerű feladattá vált, azonban az elmúlt év során többen szembesültek 

azzal, illetve jelentett gondot sokunknak, hogy a vadászati hatóságnál is az ügyintézés 

elektronikussá vált. 

Ennek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya is csak elektronikus formában fogadja be a 

kérelmeket, engedélykéréseket, jelentéseket, terveket, stb.  

Minderről a tagszervezet vadászatra jogosultaknak részletes tájékoztató anyagot bocsájtottunk 

ki, melyet az OMVV és az országban több megye is átvett tőlünk. 

       

* A vadgazdálkodási alap már korábban is, - 8-10 évvel ezelőtt - működött az agrártárca 

égisze alatt, amely most újra létrehozásra került a Vadászkamara kezelésében.  

Eszerint minden évben meghatározott célokra a vadászatra jogosultak a saját megyéjükben, az 

OMVK Területi Szervezetéhez adhatják be a pályázataikat, és az elbírálás is helyben történik, 

majd a megyei vezetőség jóváhagyásával kerül a központba. Az Országos Vadgazdálkodási 

Bizottság ellenőrzi a formai követelmények meglétét, illetve ha a beérkezett pályázatokban 

igényelt összegek meghaladják a rendelkezésre álló keretet, rangsorolja azokat.  

Az Alaphoz a legelső évben országosan 836, míg megyénkből 24 pályázat érkezett be. A 

szakmai feltételek alapján történő bírálat két lépcsőben folyt, elsőként a megyei Vadvédelmi és 

Vadgazdálkodási Bizottságok, azt követően pedig az országos véleményezte a pályázatokat.  

A Bizottság a felállított szempontrendszer alapján 103 pályázatot (megyénkből 10 db-ot) 

utasított el, 206.326.000 forint értékben. A konzorciumi formában beadott pályázatok és 

elbírált pályázatok száma 25, amiből 10 pályázatot javasolt elutasításra. 

Az Országos Vadgazdálkodási Alap megfogalmazott céljait szem előtt tartva a bizottság 645 

pályázatot minősített támogathatónak, összesen 583.079.000 forint összegben.  
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Az országos szakmai testület javaslatot terjesztett be az OMVK elnöksége részére, amely 2018. 

január 29-ei ülésén ezt megvitatta, és a 2/2018. számú határozatában elfogadta, egyben döntött 

arról, hogy a rendelkezésre álló forrást elsősorban a vadásztársaságok által benyújtott 

pályázatok finanszírozására fordítja. Ennek teljesíthetősége érdekében az állami 

erdőgazdaságok, a nemzeti park igazgatóságok és az egyéb gazdasági társaságok pályázatait 

tartalék listára helyezte.  

 

Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2018. évi pályázati felhívása szeptember 20-tól vált 

nyilvánossá. A benyújtásra szolgáló online felületen október 1-től regisztrálhattak a pályázók, 

majd október 10. és október 31. között nyújthatták be pályázataikat! 

Megyénkben 14 vadgazdálkodó élt a lehetőséggel. 

 

* Rendészeti képzés tekintetében 2018-ban újabb feladatok vártak a hivatásos vadászokra. A 

képzésen azoknak kellett részt venniük, akik 2013-ban szerezték meg ezen jogosítványukat, 

mely 5 évre szólt, így meg kellett azt újítani, hosszabbítani. 

 

A kiegészítő képzés összesen 16 órás volt, melyből 6 óra e-learning tananyag, mely vizsgával 

zárult. A sikeres vizsgát követően érkeztek a jelentkező 10 órás kontaktórára (ez a gyakorlati 

képzés). A gyakorlati képzés napját követő napon került sor a vizsgára. A vizsga elméleti és 

gyakorlati feladat megoldásából állt. 

 

* Vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően minden közfogyasztásra kerülő vad 

húsvizsgálatához vadkísérő jegy alkalmazása kötelező. A vadkísérő jegyet, az elejtő vadász 

bejegyzésein túl, csak az arra feljogosított, képesített vadhúsvizsgáló töltheti ki. A megnőtt 

adminisztrációs terhek miatt, valamint az Afrikai sertéspestissel kapcsolatos előírások 

szabályos végrehajtásáért a megyében további hivatásos vadászokat, valamint a képzés 

feltételének megfelelő sportvadászokat volt szükséges „beállítani” a képesített vadhúsvizsgáló 

minősítés megszerzéséért.  

 

Erre való tekintettel a Vadászkamara az Állategészségügyi hatósággal közösen szeptember 12-

én megszervezte és lebonyolította az oktatást, melynek köszönhetően 48 fő tett eredményes 

vizsgát. 

 

 

T á j é k o z t a t á s i  t e v é k e n y s é g  
 
Szövetségünk kiemelt feladata tagszervezeteink megfelelő tájékoztatása. Ennek legfontosabb 

eleme a már korábban is említett, Szövetségi Hírlevél szolgáltatásunk, melyet minden hónap 

utolsó hetében, illetve fontos hírek esetében különszámként, azonnal eljuttatunk az 

érintetteknek. 

 

Tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg kell említeni, hogy több éve sikeresen 

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. 

 

https://www.omvk.hu/orszagos/hir/dontott-az-elnokseg-a-nyertes-oval-palyazatokrol
https://www.omvk.hu/orszagos/hir/dontott-az-elnokseg-a-nyertes-oval-palyazatokrol
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Emellett a megye vadászai részére biztosítottuk ingyenesen a Vadász Hírmondó újságunkat 

is. Ez közel 30 éves múltra visszatekintő, a Vadászkamara megalakulása óta közösen kiadott 

lapunk színes kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal 4300 - 4400-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december 

hónapokban, s kapta meg minden megyénkben regisztrált vadász.  

 

Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász 

szaklapokban, az interneten, a megyei sajtóanyagokban az elmúlt évben számos alkalommal 

jelent meg híradás a megyei tevékenységről.  

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  
 

A megyei vadászati közélet aktív segítését, szervezését a szakmai szolgáltató és tájékoztató 

tevékenységünk mellett a tavalyi évben is fontosnak tartottuk. 

 

Ennek megfelelően a különféle rendezvények Vadászkamarával közösen történt megvalósítása 

kapcsán a megye összes vadásza részére szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen 

kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a nem vadászó környezet számára bemutatni 

vadászati kultúránkat, hagyományainkat. 

 

* Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben vadásznapokat tartunk, amikor is 

ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem vadászó 

társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról. 

 

2018-ban nagy megtiszteltetés érte megyénket, hiszen országos vadásznap megszervezésére 

kaptunk felhatalmazást, mely méltán mondhatjuk, hogy megyénk történetének legnagyobb 

vadászati kulturális rendezvénye volt, mindamellett a visszajelzések alapján nagy-nagy 

örömmel és büszkeséggel rendkívül sikeresnek minősíthetünk! 

 

Az eseménynek rengetegen voltak részesei, drónokkal készített légifelvételek alapján 11-12 

ezer ember fordult meg a rendezvény két napján. 

 

Mindezek ellenére röviden, egy-egy pár gondolattal ezúton is meg kívánunk emlékezni az 

eseményekről: 
 

Szeptember 7-én pénteken az Aggteleki Cseppkőbarlang hangversenytermében teltház mellett 

Mága Zoltán és kísérőzenekara, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar szórakoztatta az 

előzetesen beregisztrált 1000 fős vendégsereget. 
 

A szombati napon a délelőtti hivatalos ünnepség huszárok, lovasfogatok bevonulásával vette 

kezdetét, amely mellett a magyar vadászok zászlaját és a 19 megyei vadászzászlót Diana 

vadászhölgyek és az Északerdő ZRt. alkalmazásában álló erdészek helyezték el a színpad két 

oldalán. 
 

A putnoki országos vadásznap egyben a 2021-es vadászati világkiállítás első állomása is volt, 

hiszen Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az OMVV elnöke és gróf Károlyi József 

miniszteri biztos itt leplezte le az „Egy a természettel – vadászati világkiállítás” logóját!  
 

A díszvendégek közül köszöntő beszédet mondott Kriston Nándor, a megyei vadászkamara 

elnöke, Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere, Ríz Gábor, a térség országgyűlési 

képviselője, Tibor Leboczky, a szlovák és Dr. Jámbor László, a magyar vadászkamara elnöke. 
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Koncz Gábor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes szülöttje, Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színművész, érdemes művész mindenkit magával ragadó szavaival köszöntötte a 

vadásznapra kilátogatókat. 
 

Az ország minden részéből érkeztek solymászok és vadászkutyások a rendezvényre, és 

tartottak bemutatókat az érdeklődőknek. 
 

A vadásztársasági főzősátrak három utcában – Vizsla, Borz és Karvaly – voltak elhelyezve, 

ahol a sátrak között/mellett szabadtéri trófeakiállítást is megvalósítottak a kitelepülők. 

Megyénk közel 50 vadgazdálkodója mellett 9 megyéből és Szlovákiából is képviseltették 

magukat különböző csapatok.  
 

Számtalan programot kínált a vadásznapi rendezvény. Solymász, vadászkutya, lovasíjász, 

állathang imitáló, vadhívó bemutató, fegyverakrobaták és a Készenléti Rendőrségi zenekar 

koncertje mellett a térségből a sajóvelezdi néptáncegyüttes is bemutatkozott. Emellett sokan 

voltak kíváncsiak a Husqvarna favágó bemutatóra is. A vadásznapi programok mellett 

párhuzamosan vadászkutya kiállítás és fogathajtó verseny is megszervezésre került. A 

terepjárók szerelmeseinek pedig a 4x4 Land vonultatott fel különféle autókat, eszközöket és 

kiegészítőket. 
  

A szabadtérben rengeteg vadászati terméket felvonultató árus, bent a sportcsarnok teljes 

területén pedig vadászati- és trófeakiállítás várta a látogatókat. A trófeák között kizárólag 

érmes minősítésű vagy abnormális volt látható, sőt kiállításra kerültek a hatvani vadászati 

múzeumban látható világrekord trófeák is. Emellett számtalan kiállító a standján várta az 

érdeklődőket.  
 

Úgy véljük valóban egy rendkívüli eseménynek adott otthont Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

illetve Putnok városa, melynek megvalósításához ezúton is köszönjük mindenkinek a 

segítségét! 
 

* * * 
 

Az országos vadásznapunk mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és 

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

sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével.  

 

* Ha már Putnok, akkor Gömör Expo. Nem volt ez másképp tavaly sem, hiszen az országos 

vadásznap helyszínéül szolgáló város ugyanúgy, mint korábban minden év májusban most is 

megrendezte a vadásznappal egybekötött rendezvényét.  A május 11-től kezdődően három 

napon át tartó programsorozat részeként az érdeklődők többek között gólyalábasok látványos 

szórakoztató műsorát, haditechnikai bemutatót, triál extrém bicikli show-t, és persze hal- és 

vadételfőző versenyt, valamint az elmaradhatatlan vadászati és trófeakiállítást is 

megtekinthették.  A programkínálat mellett a színpadon fellépett Nagyferó és a Beatrice, Kasza 

Tibi és a Bikini együttes is. 

 

* A szombati eseményekkel egyidőben Fűzérradványon a kastélykertben is ünnepeltek a 

zöldruhás vadászok és erdészek, ahol jubileumi ünnepségre került sor a X. Vadételfőző és 

Vadásznap alkalmából. Reggel a Bükki Vadászkürtösök szignáljaira nyitotta meg kapuit a 

Károlyi kastély, ami után ünnepélyes megnyitó, Hubertus mise, favágó- majd hagyományos 

vadászati módok, mint solymászat, vadászíjászat, elöltöltő fegyveres vadászat bemutatója 

zajlott. Ezen kívül a gyönyörű időben, fejedelmi helyszínre kilátogatók interaktív vérebes 

kutyabemutatót, állathang imitációt, majd az est zárásaként Völgyesi Gabi – Unique Akusztik 

koncertjét is megtekinthették. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szai_Mari-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szai_Mari-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%89rdemes_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj
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* Több mint hatvan főzőcsapat részvétele mellett került megrendezésre 2018. június 23-án a 

XVI. Vad- és Halételfőző verseny és vadásznap Sátoraljaújhely társtelepülésén, 

Széphalmon. Az ünnepélyes megnyitó után a színpadi és kiegészítő programok sora 

következett. A kísérő programok mellett idén is megvalósult a „Vadászok utcája”, ahol a 

vadásztársaságok standjainál trófea kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklődők. 

Mindenki, aki a verseny résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott, igazán 

színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes 

kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.  

 

* A tavalyi évben immár másodjára rendezték meg az őzbak trófeaszemlét a Bükkalja-

taktaközi Vadgazdálkodási Tájegységben, Tiszakesziben. A rendezvény házigazdái, csakúgy, 

mint tavaly a Tálóközi Vt., a Keletkeszi Vt. és a Tiszakeszi és környéke Ftk. voltak.  

A résztvevők kora reggeltől már kitették trófeáikat az állványokra, melyet a meghívott 

vendégek így már érkezésükkor megszemlélhettek. A szakmai nap alkalmával az érdeklődők 

számára Bótáné Batta Olga, a vadászkürtölés hagyományáról, Wallendums Péter és Bartucz 

Péter pedig a hosszú távú vadgazdálkodásról tartottak előadásokat.  

 

A szemlén 14 vadásztársaság mutatott be összesen 162 őzbak trófeát. Az év őzbakját a Matyó 

Vt. mutatta be, az év rendellenes őzbakját a Mezőcsáti Hubertus Vt. hozta el a szemlére, az év 

őzgazdálkodója a Tálóközi Vt. lett. 

 

* Ragyogó napsütéses időt hoztak Bükkzsércre azok a vendégek és érdeklődők, akik tavaly 

augusztus 25-én ellátogattak az Agit-tetői rendezvényparkba, a VIII. Regionális Favágó 

Verseny és Regionális Vadásznapi rendezvényre.  

 

Amíg a favágó csapatverseny több részszámban is zajlott, a főzőversenyre nevezett vadászatra 

jogosultak és számos nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 20 bográcsban és 

szabadtűzön főttek, sültek a vadból készült ételek.  

A vadászok utcájában az idén is trófeakiállítás keretében mutatták be a térségben zsákmányolt 

trófeákat, és a különböző preparátumokat és vadászathoz kapcsolódó képzőművészeti 

alkotásokat. A versenyszámok után egymást követő műsor kavalkádját este tűzijáték is 

színesítette és hajnalra is átnyúló utcabál zárta. 

 

* A vadásznapok jeles eseménye a kitüntetések átadása, amikor is az arra érdemes 

vadászokat különféle elismerésekkel is jutalmazzák. 

 

A 2018-as évben az alábbi kitüntetések kerültek átadásra: 

 

Az OMVV kitüntetései: 

 

Magyar Vadászatért Érdemérem:   Kriston Nándor  
  

gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:  Bélusvölgye Vt.  
  

Nimród érem:     Demjén Béla  

      Nagy István     

      Nagyházi Sándor    

      Dr. Molnár Tamás 

      Puruczki István   
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Az OMVK kitüntetései:     
 

OMVK aranyérem:    Zay Adorján  
  

OMVK ezüstérem:    Bótáné Batta Olga  

Oravecz Attila  

Dr. Szalmás Sándor 

 

Megyei kitüntetések: 

B.-A.-Z. megye vadászatáért:  Berta Béla   

      Nevelős Gábor   

      Szabon Gábor 

      Szekeres Tamás 

      Dr. Tóth András Ádám 

      Tóth Á. Dénes 
  

  
 

Kiváló ifjú Nimród vándordíj:  ifj. Bóta István 

      Tóth Ferenc  
 

A VKE kitüntetései: 

Hubertus Kereszt arany fokozat:  Kerülő Gyula 

      Mérész Lajos 
 

Hubertus Kereszt ezüst fokozat:  Fazekas László 

       

 

* * * 

 

A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került 

megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász verseny. 

A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és baráti 

kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt. 

A négyfordulós verseny megyénk három helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán 

Pálházán (Koplaló), és Hercegkúton kétszer. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett 

színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet a 

lőterek vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a 

fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lő készség fejlesztésének lehetősége iránt. 

A végeredmény az Országos Vadásznapon, Putnokon került kihirdetésre. 

 

* * * 

Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos 

megyei vadászbál, amikor is Miskolctapolcán – a strandfürdő területén lévő Panoráma 

Étteremben várták a szórakozni vágyókat a mulatságra.  

A népes, szinte már törzsvendégnek számító vendégsereg, a megnyitó előtt – melyen Kriston 

Nándor és Dr. Székely László köszöntötték a résztvevőket - a vadászhimnuszt hallgathatta 

meg, majd ezt követően, még a vacsora előtt a Bükki Kürtösök szórakoztatták a vendégeket. 

Akik emellett más programra is kíváncsiak voltak, érdeklődve tekinthették meg ifj. Bóta István 

fotókiállítását, valamint a trófea-bemutatóval is tarkított kulturális témájú színes tárlatot. 

Természetesen az éjfél utáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény és számos vadkilövés 

talált gazdára. 

 

* * * 
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20 év egy vadászatra jogosult életében talán elegendő ahhoz, hogy az eddigi vadgazdálkodását 

még magasabb színvonalúra, minőségűre emelje. Emellett könnyen kiszámolhatjuk, hogy az 

akár napjainkban született Ifjú Nimródoknak is esélyük van már ebben a ciklusban 

vadászpuskával járni az erdeinket.  

 

Mindezek tekintetében a mi feladatunk a helyes úton terelgetni őket, hiszen hamarosan ők 

lesznek azok, akik a vadgazdálkodásban tevékenykedni fognak. Életük egyik fontos állomása 

lesz a 2021-ben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás, ahol is már sokan szeretnének 

közülük tevőlegesen részt venni.  

 

Megyei szervezeteink közös elhatározása, hogy különféle események, táborok szervezésével és 

támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára 

rendszeres programokkal kedveskedjünk: 

 

A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói Tábor a Dél-Zempléni Földtulajdonosok Vadásztársasága 

közös szervezésben, 2018. júliusának közepén vadásztábort tartott Baskón, a Dél-Zemplén 

szívében megbúvó, alig 120 lelket számláló, csendes zsákfaluban. 

Úgy gondoljuk idén is remek, élményekben gazdag hetet adhattunk a gyermekeknek. Izgalmas 

programjaink mellett vadászattal kapcsolatos előadásokat tartottak neves előadók. 

A hét során a gyerekek látogatást tettek a Fűzéri Várba, a Pálházi Állami Erdei Vasúton utazva 

a Páfrány Tanösvényhez és Kőkapura.  

 

A nyár derekán egy másik táborra is sor került, mégpedig Nógrád megyében, a Bárna- Vad 

Kft vadászterületén. Ezen a vidéken még nem jártunk a gyerekekkel, így mindenkin érezhető 

volt a várakozás izgalma. A vadaskertben átélt számtalan programot követően a gyerekek 

ellátogattak Budapestre a Magyar Természettudományi múzeumba, majd hazánk egyik 

leghíresebb vadászfestőjének, Valaczkai Erzsébetnek az otthonában, és az EGERERDŐ ZRt. 

Szilvásváradi Erdészetéhez is. 

 

* * * 

*Jótékonysági vadászat 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a négy évvel ezelőtt, hagyományteremtő jelleggel indult 

támogató jótékonysági akció, tavaly, november 10-én folytatódott, amikor is az Országos 

Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezete és a Sárospataki 

Kossuth Vadásztársaság közösen, beteg gyermekek megsegítésére apróvad társasvadászatot 

hirdetett. 

A nap jótékonysági célkitűzése a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vadászok önkéntesen 

személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a részvételért. Az így befolyt összegből a szervezés 

költségei levonásra kerültek, majd a megmaradt összeget a megyei Kamara saját elkülönített 

költségvetéséből kiegészíti. Így összesen 500.000 Ft adománnyal, célzott eszközbeszerzéssel 

kerül támogatásra a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkey László 

Gyermekegészségügyi Központja. 

* * * 

 

Szövetségünk 2018 tavaszán - mint arról már korábban is tettünk említést - felhívást intézett 

megyénk sport és hivatásos vadászai felé, a vadászkürtölés alapjainak elsajátítására. A 

tanfolyam részét képezte az egységes szakmai és etikai elvek összefoglalása, valamint 

összefogása azon csapatoknak, illetőleg magánszemélyeknek, sport- és hivatásos vadászoknak, 

akik elhivatottságot éreznek e nemes hagyomány megóvására és továbbadására.  
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A résztvevők között számos régi ismerőst, aktív sport és hivatásos vadászt köszönthettük, de az 

Ifjú Nimródok is képviseltették magukat. Az első alkalom után még senki nem merte volna 

gondolni, hogy az áprilisi vizsgán 17 új vadászkürtöst köszönthetünk megyénkben.  

 

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

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

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

kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.  

 

 

 

II. 
 

 22  00  11  99..      éé  vv  ii      ff  ee  ll  aa  dd  aa  tt  oo  kk  ,,    cc  éé  ll  kk  ii  tt  űű  zz  éé  ss  ee  kk  
 

 

Vadászszövetségünk a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett és a 

vadásztársadalmi érdekek szem előtt tartásával kívánja meghozni a döntéseit, és hasonlóan az 

elmúlt évekhez, idén is elsődleges feladatként a vadgazdálkodók segítését tekinti.  

 

Fő feladatunkon túl mindenképpen folytatni kell azt a törekvést is, ami a vadászkamara 

vezetőségével együttesen egy aktív közös tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus 

közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet biztosít a különféle rendezvények és 

programsorozatok megteremtésével. Mint ahogyan korábban is megfogalmaztuk, mindehhez 

meghatározó jelentőségű a megyei vadásztársadalom egységének fenntartása.  

 

Ennek megfelelően mindenképpen hátteret kell biztosítani a különféle feladatok megoldásához 

jogi segítségnyújtás, szolgáltatások, könyvvezetés, informálás, szaktanácsadás tekintetében. 

 

Az ezirányú munkánkat sajnálatos módon az elkövetkező időszakban is különösen árnyalja az 

ASP-vel kapcsolatos feladatrendszer koordinálása. Ennek elősegítése érdekében az első 

felében kezdeményezzük egy olyan munkacsoport létrehozását, mely kormányhivatali, 

hatósági és érdekképviseleti feladatokat tud egységesen kezelni és megteremteni. 

 

 

 

 A  S z ö v e t s é g   s  z a k m a i   

 t e v é k e n y s é g e 
 

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. Idén már 41 főnek adtunk ki tanfolyam elvégzését igazoló 

dokumentumot.  
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Ezen tanfolyami képzésünk 5 éves engedélye idén júniusban fog lejárni, mely megújítását 

természetesen időben kezdeményezzük, hogy folyamatos legyen a képzési jogosítványunk. 

 

Ezen felül vadászkürtös tanfolyamot is kívánunk indítani, melyet a Vadász Hírmondó 

decemberi számában meghirdettünk. 

 

A vadászat és a vadgazdálkodás színvonalának fontos eleme a vadászok szakmai 

továbbképzése. Ebbe a körbe tartozó feladatunk a különféle szakmai konferenciák, 

tanulmányutak és képzések megszervezése is, amelyekre folyamatosan nagy figyelmet 

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

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

közeli vadászias nevelését. Ennek elősegítése érdekében a terveink között szerepel 

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

programokba való becsatlakozás, amit a Kamarával közösen kívánunk megvalósítani. 

 

** A hagyományos szolgáltatásainkat továbbra is kedvezményes díjtételekkel biztosítjuk 

tagszervezeteink számára.  

Emellett folytatva az eddigi gyakorlatunkat az év során az alábbi kiemelt tevékenységeket 

kívánjuk végezni: 

 

- Így a könyvelési szolgáltatást, amely tartalmazza bizonylatok teljes körű könyvelését, a havi 

és az éves bevallások, adatszolgáltatások elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és 

eredmény-levezetés elkészítését.  

 

- Végezzük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat, mely alapján közre kívánunk működni a 

megjelenő támogatási lehetőségekben, segítve ezzel a megye vadgazdálkodóit. 

  

- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (fegyverszekrények, könyvek, 

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. (Januárban 

már megjelentettük a 2019. évi adó és járulék változásokról és az új gazdálkodási szabályokat 

tartalmazó Joginfó-t) 

 

- Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenységet folytatunk.  

A vadászati közélet kiemelkedő eseményei:  

- vadásznapok, vadászati kiállítások szervezése, különféle kiadványok kiadása, emlékhelyek 

felkutatása, támogatása, kitüntetések adományozása és a Vadászklub működésének további 

segítése, koordinálása. Ezek fontos feladataink.  
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- 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 vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának 

bemutatása mindenkor segíti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének 

kialakítását.  

 

-  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. 

 

 

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

Érdekképviseleti tevékenységünk során a vadásztársaságok munkájának segítésére, a 

földtulajdonosok és vadászatra jogosultak érdekegyeztetéseinek koordinálására nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

Néhány fontosabb tényezőre ezúton is felhívnánk a figyelmet: 

 

* 2019. január 01-től változott az Általános forgalmi adóra és alanyi adómentességre 

vonatkozó szabályozás. Az alanyi adómentesség választására - az egyéb törvényi feltételek 

fennállása esetén - abban az esetben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet megelőző 

évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt 

értékhatárt.  

 

Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 8 millió Ft, 

az új jogszabály szerint 2019-re azonban 12 millió Ft-ra emelkedik, a törvény átmeneti 

szabályként rendezi, hogy a 2018-os évben a 8 millió Ft-os árbevételt meghaladó, de a 12 

millió Ft-os árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség 

választásának lehetőségével. 

 

Amennyiben tehát egy vadásztársaság 2019. évre jogosult az alanyi mentesség választására 

(tagdíjbevétel nélküli áfaköteles árbevétele a 12 millió forintot várhatóan nem fogja elérni) és 

ezzel élni is kíván, ezt a tényt az adóhatósághoz 2018. december 31-ig be kell jelenteni. 

 

* A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében idén is folytatódnak a teendők.  

Azon hivatásos vadászoknak, akik 2014-ben vettek részt a rendészeti feladatokat ellátó 

személyek képzésén és ott tanúsítványt szereztek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 

tanúsítvány kiállításának napjától számított 5 naptári éven belül ún. kiegészítő képzést kell 

elvégezniük! Az új típusú kiegészítő képzéseket, az igényeknek megfelelően a Miskolci 

Rendészeti Szakgimnázium folyamatosan végzi.  

 

A teendőkkel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot a vadászkamara minden hivatásos 

vadász részére megküldte. Ezen felül szövetségünk a Hírlevelén keresztül felhívta a 

munkáltatók figyelmét is az előírásokra. 
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* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre, kiemelten az afrikai 

sertéspestissel (ASP) kapcsolatos feladatokra. 

 

A közelmúltban egy kérdőívet  küldtünk ki a megye valamennyi vadászatra jogosultjának, 

melyben az ASP–vel kapcsolatos terheikről, problémáikról szeretnénk – könnyen 

megválaszolható – teszt kérdésekkel képet alkotni, melyeknek összesítésével egy autentikus 

adatbázis alakítható ki a vadászatra jogosultak megyei helyzetéről. Ennek figyelembe vételével 

kezdeményezni kívánunk egy határozottabb megyei koordinációt, szabályozási és eljárási 

változtatásokat megyei, és ha szükséges országos szinten is. 

A felmérést követően fogunk egy - az OMVV elnöksége által is kezdeményezett - regionális 

szintű szakmai egyeztető konferenciát összehívni az illetékes hatósági és érdekképviseleti 

szervek részvételével. 

  

* Végezetül, - mint arról már a bevezetőben is tettünk említést – szeretnénk ráirányítani a 

figyelmet az Országos Magyar Vadászati Védegylet 2019 évi programjára.   

 

A csaknem 140 éves OMVV - melynek tagja a megyei Vadászszövetség - a következő években 

a vadgazdálkodók markáns képviselete érdekében úgy kíván eredményes tevékenységet 

folytatni, ha alulról építkező civil szervezetként modernebbé válik, lépést tart a trendekkel, a 

technológiai fejlődéssel. Idejekorán reagál a mindenkori aktuális kihívásokra, hogy a tagság ne 

az esetleges nehézségekkel, hanem már ezek megoldásával szembesüljön. Ezzel párhuzamosan 

pedig szolgáltatói szemlélettel működő, a tagságot megszólító, igényeiket felmérő és kielégítő 

érdekképviseletként is kíván működni.  

 

Mindezek érdekében az OMVV - elnökségi döntésével jóváhagyott.  2019 évi programjában 

több aktuális – megyei közreműködésünket is igénylő - téma is felvetésre került, melynek 

fontosabb részeit ezúton Önökkel is szeretnénk megosztani. 

 

Belterületi vadmegjelenés 

Egyre gyakrabban és egyre élesebben felmerülő probléma a vad kártétele a települések 

belterületén. A problémák rendre a vadászatra jogosultaknál csapódnak le, noha lakott 

területen nem folytatható vadgazdálkodási tevékenység. Pontosan ezért számos érintett 

szakember véleménye szerint a kérdéskört nem csak vadgazdálkodási oldalról kellene 

megközelíteni. Amellett, hogy sok területen nyilvánvalóan a túltartott nagyvadállomány 

is problémát okoz, a konkrét károkozás megelőzhető lenne a telkek, illetve porták 

megfelelő karbantartásával és vadbiztos kerítések építésével. Az OMVV feladata lehet 

mindezekre felhívni a figyelmet egy médiakampány során, hangsúlyozva, hogy ez nem 

a vadászatra jogosult feladata.  

Mindezzel párhuzamosan a lakott területen megjelenő, kárt okozó vagy veszélyt jelentő 

állatok (nem csak a vad!) problémáját a vadgazdálkodástól elkülönítve lenne célszerű 

rendezni. Erre – nyugati mintára – külön szakszolgálatot volna érdemes létrehozni, 

amelynek munkáját részben az állam, részben pedig (egy-egy konkrét eset, feladat 

megoldásának kifizetésével) az önkormányzat, a lakosság vagy éppen a 

biztosítótársaság finanszírozhatná. Erről egy előzőleg minden érintett terület 

képviselőivel egyeztetett, normaszöveg-szintű javaslatot lenne érdemes benyújtani a 

szaktárcának. A kidolgozásba be lehetne vonni a SZIE VMI-t, ahol ennek már vannak 

előzményei.  
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Vadelütésekből származó károk megtérítése 

Korábban már felmerült: el kellene érni, hogy a vad és gépjármű ütközésekből 

bekövetkező károkat megtérítse a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB). Ez a 

témakör viszonylag összetett. 

A KGFB célja az autós által másnak okozott kár megtérítése. Ez abban a 

vonatkozásban lehet szerencsés, hogy bizonyos esetekben elméletileg ennek révén az 

autós biztosítótársasága térítheti meg a vadban okozott kárt a vadgazdálkodónak. Erről 

feltétlenül egyeztetni kell a MABISZ-szal. 

Az autósok szemszögéből nézve olyasféle megoldás lenne kívánatos, amely a vadelütés 

következtében az autóban bekövetkező kárt téríti meg automatikusan (nyilvánvalóan 

azon esetekben, ha az autós részéről nem állapítható meg felróhatóság vagy a 

tevékenységében rendellenesség). Tehát azon esetekről van szó, amikor a Ptk. 

értelmében mindkét fél a saját kárát viseli, vagy pedig a vadászatra jogosultnál 

állapítható meg felróhatóság vagy rendellenesség. (Egyéb esetekben a CASCO 

fedezheti az autóban keletkezett kárt). Ilyen költségeket fedező forrás vagy pénzalap 

létrehozása azonban nem KGFB-kérdés. 

A vadászatra jogosultak helyzetén segíthet egy számukra kialakított biztosítási termék, 

mint amilyen korábban már volt a piacon: felelősségbiztosítás a vadgazdálkodók 

számára, kifejezetten vadelütések esetére. Erről szintén érdemes lenne egyeztetni a 

MABISZ-szal, és ezzel párhuzamosan felmérni, mekkora igény mutatkozik erre a 

jogosultak részéről. 

 

Az autópályákon történő vadelütések jogi hátterének rendezése 

Jelenleg ezen balesetek jelentős részénél az autópályák üzemeltetését végző Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. a vadászatra jogosultakra igyekszik hárítani a felelősséget, noha 

az autópályát – azon túl, hogy a Vtv. értelmében nem része a vadászterületnek – a 

vonatkozó útügyi előírásoknak megfelelő vadvédő kerítéssel kell ellátni pontosan az 

ilyen balesetek megelőzése céljából. Ezek ellenőrzése, karbantartása a közútkezelő 

feladata, a vadgazdálkodónak sem joga, sem módja nincs ezen feladatok ellátására. A 

vad számos esetben a fel- és lehajtóknál megy fel a pályatestre, amit ugyancsak nincs 

lehetősége kivédenie a vadászatra jogosultnak. 

Mindennek tükrében a vadászatra jogosultak érdekében az OMVV feladata lehet, hogy 

külön szabályozás megalkotását érje el az autópályákon történő vad- és gépjármű 

ütközések vonatkozásában. Ehhez szükséges egyeztetni minden érintett szervezettel 

(AM, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Magyar 

Autóklub, MABISZ), majd az egyeztetések eredményének figyelembevételével 

összeállítani egy normaszöveg-szintű jogszabály- vagy jogszabály-módosítási 

javaslatot. 

 

A hullott agancs nyomon követése 

Évek óta napirenden van a hullajtott agancs feketekereskedelmének problémája. A 

gyűjtést megfelelően szabályozza – engedélyhez köti – a Vtv. és a Vhr., az agancs 

további sorsa ugyanakkor jelenleg nem követhető nyomon, eredete nem igazolható. Ez 

táptalaja az agancs illegális kereskedelmének, amely ma virágzik, és motiválja az 

illegális agancsozókat is. Az így gyűjtött – a Btk. értelmében ellopott – agancsok 

szakmai és anyagi értéket képviselnek a vadászatra jogosultak számára, de még ennél is 

sokkal nagyobb probléma az erdő és a vad zavarása, hajtása, mely a közutak forgalmára is 

rendkívül veszélyes lehet, nem beszélve a vadban okozott kárról. Mindezt a problémát 

radikálisan csökkentené a hullott agancs kereskedelmének szabályozása, ami elsősorban az 

OMVV által képviselt vadgazdálkodók érdekeit szolgálná. 
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A legfontosabb feladat a nyomon követhetőség rendszerének kidolgozása. Ennek 

lehetőségeit korábban már vizsgálta a szaktárca (sajnálatos módon a vadgazdálkodási 

jogszabályok módosítása nem foglalkozott ezzel a területtel), illetve konkrét technikai 

megoldások is rendelkezésre állnak.  

 

A vadásztársaságok földvásárlási lehetőségének jogszabályi megteremtése 

A hatályos jogszabályok értelmében a civil szervezetek jelenleg nem vásárolhatnak 

földterületeket. Ez súlyos érvágás a vadgazdálkodóknak (különösen az apróvadas 

területeken), ugyanis jóval nehezebbé és a földhasználóktól függővé teszi az 

élőhelyfejlesztést. Rendkívül nagy előrelépést jelentene, amennyiben sikerülne elérni a 

vonatkozó, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

ilyetén módosítását. A vad részére élőhelyet kell teremteni, mert országosan jelentős 

területek esnek ki a vadgazdálkodásból. Most, amikor pályázati lehetőségekkel 

megteremtődött az élőhely fejlesztésének lehetősége és a vadászatra jogosultak a 20 éves 

bérleti ciklust figyelembe véve bátran mernének beruházni, szükséges lenne a földvásárlási 

lehetőség biztosítása a vadászatra jogosultak részére. 

 

Állami területeken található vadásztársasági létesítmények 

Több évtized után még ma is fennálló probléma, hogy a vadásztársaságok tulajdonában 

lévő sok ingatlan (vadászházak), létesítmények (pl. fácántelep) az állam tulajdonában 

lévő területen találhatók, ami jelenleg rendezetlen jogi helyzetet eredményez. 

Szükséges lenne ennek mielőbbi megnyugtató rendezése. A megoldás az lehet, ha az 

állam – a részletes felmérések után – lehetőséget biztosítana a vadgazdálkodóknak az 

ingatlanok megvásárlására, melynek tulajdonjog bejegyzését követően a vadászatra 

jogosultak hosszú távra tervezhetnének, elősegítve a vadászati turizmus fejlődését. 

 

Mezőgazdasági és erdészeti károk  

A vadgazdálkodási ágazat egyik sarkalatos kérdése ma is a mező- és erdőgazdasági 

vadkár, mely meghatározója egy-egy vadászterület eredményes működésének. A 

vadászatra jogosultak (különösen a vegyes- és nagyvadas területeken) mindent 

megtesznek a vadkárok csökkentésére, melyhez a húszéves üzemtervi ciklusban 

jelentős segítséget nyújt a módosított Vtv. A Vtv. egyértelműen megfogalmazza a 

földhasználó, illetve a vadászatra jogosult feladatait, melyek betartására a gyakorlatban 

eddig kevésbé került sor, hosszú idő szükséges ahhoz, hogy mind az adminisztratív, 

mind a kármegelőzés gyakorlati végrehajtását mindkét fél alkalmazza. Nehézséget 

jelent, hogy a jogszabály módosítással párhuzamosan nem került elfogadásra a 

vadkárprotokoll, mely előreláthatólag ez év végéig elkészül. 

Ezt követően a Védegylet tagszervezeteinek feladata, hogy a tájegységi fővadászok 

bevonásával képviseljék a vadászatra jogosultak érdekeit és rendszeres tájékoztatással 

készítsék fel őket a vadkár megelőzés, becslés és kártérítés feladataira 

 

Kedvezményrendszer 

A csaknem 1500 vadászatra jogosult szervezetre (így a több ezer hivatásos vadászra és 

a több tízezer vadásztársasági tagra) az ágazatban használatos termékek esetében a 

kereskedőknek már érdemes lehet kedvezményes konstrukciókat, termékcsomagokat 

kialakítaniuk. Ez különösen igaz az országos kereskedelmi láncokra. Az OMVV 

felveheti a kapcsolatot azokkal az üzletláncokkal, nagykereskedőkkel, amelyek a 

vadgazdálkodók és a vadászok szempontjából releváns termékeket forgalmaznak, és 

tárgyalhat olyan megállapodásról, amelynek értelmében a megyei (területi) 

vadászszövetségek tagszervezetei kisebb-nagyobb kedvezményekkel vásárolhatják meg 
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termékeiket. Lehetséges partnerek: Decathlon (ruházat, felszerelés), terepjárókat, 

pickupokat forgalmazó autókereskedők (nem feltétlenül kizárólagos szerződéssel), 

KITE Zrt. (mezőgazdaság), nagyobb vadászboltok / vadászbolt hálózatok, 

barkácsáruházak stb. Ezek a konstrukciók megyei szinten is működőképesek lehetnek a 

területi vadászszövetségek koordinációjával. 

 

Vadhúsfogyasztás népszerűsítése 

Lévén a vadgazdálkodók érdeke is a vadhús iránti igény növelése, az OMVV állhatna 

az élére egy az élelmiszert népszerűsítő, országos kampánynak. Ez egy összetett, 

hosszabb időszakot átölelő, alaposan megtervezett projekt lenne médiamegjelenésekkel, 

közönségrendezvényekkel, amelyet 2021-re lenne érdemes időzíteni, hiszen a 

vadgasztronómia kiemelt témája lesz a Vadászati Világkiállításnak. 

A kampányt a vadászati évhez lehetne kapcsolni, ütemezett (az adott évszak vadászati 

idényeihez igazított) témakörökkel, valamint a többek közt a Magyar Vadgazdálkodók 

Egyesülete, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség valamint ismert és elismert, 

vadászó közéleti személyiségek bevonásával. Ezzel párhuzamosan a vadhúst is árusító 

áruházláncokkal lehetne megállapodást kötni, hogy egy-egy ütemhez igazítva akciókat 

hirdessenek meg. 

 

Interaktív térkép 

Évek óta jelentkező igény egy publikus, a Google Maps szolgáltatására épülő, térkép-

alapú adatbázis, amelyen megjelennek az ország vadgazdálkodási tájegységei és 

vadászatra jogosultjai. Az egyes területekhez bármilyen információ hozzárendelhető 

(tájegységi fővadász neve, elérhetősége, vadászatra jogosultak székhely, postai címe, 

elérhetőségei, honlap címe stb.). Ebben a formában lenne szerencsés létrehozni egy 

országos térképet. Az nyilvános adatoktól eltekintve az egyes jogosultak 

nyilatkozhatnának, milyen elérhetőségeket tesznek közzé, ezzel együtt szerencsés 

lenne, ha legalább egy elektronikus és egy telefonos elérhetőséget mindenki megadna.  

 

Vadásztársaságok online jelenléte 

A vadásztársaságok jelentős részének mindmáig nincs saját weboldala, ami 

egyértelműen versenyhátrányba kényszeríti őket. Egy előzetes igényfelmérést követően 

az OMVV – pályázat útján – keresne egy webfejlesztőt, amely elkészít egy 

alapfunkciókkal felszerelt alapsablont és a hozzá tartozó kezelési utasítást, majd ez 

alapján elérhető áron létrehozza az azt igénylő Vt.-k honlapját. Amennyiben egy 

vadászatra jogosult ennél bővebb honlapot szeretne, a kiegészítést egyénileg rendelheti 

meg a fejlesztőtől. (Erre vonatkozó igényfelmérő levelünket a közelmúltban kiküldtük 

tagszervezeteinknek) 

 

 

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

 

* Tájékoztató tevékenységeink között, mai világunkban talán elsőként kell megemlíteni a 

mindenki számára nyilvános, nagyon jól működő - már több esetben említett - internetes 

honlapunkat is, amelyet a www.borsodivadasz.hu címről érhető el.  

 

Ez a hírportál a Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei 

vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek 

információi is megtalálhatóak. Bővíteni kívánjuk a hírportált a szakmai információk gyorsabb 

és mélyebb tartalmú terjesztésével is. 
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* A 2019-es évben – mint ahogyan fentebb ezt is említettük - 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.  

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  

 

Továbbra is nagyon fontos feladat, hogy 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. 

 

* A Vadászkamarával közösen február 2-án tartottuk megyei vadászbálunkat. A fenséges 

étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás 

élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó 

nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz. 

 

** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2019-es év során is. 

A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már hagyományossá 

vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, kiállítások mind-mind a 

kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé.  

 

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén Bükkzsércen 

szeretnénk megvalósítani augusztus utolsó hétvégéjén, augusztus 31-én.   

 

* Ezen felül az idén is jó néhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny várja az 

érdeklődőket. 

- május 4-én   Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap  

- május 11-én   Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap 

- május 18-án  Tiszakeszi, Őz trófeamustra és vadásznap 

- június 22-én  Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi Vad- és Halételfőző verseny 

- szeptember 6-7-én Sukoró-Velencei tó, Országos vadásznap  

- szeptemberben 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 
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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.  

 

* Az aktualitás függvényében terveink között vadászati-vadgazdálkodási konferencia, 

konferenciák lebonyolítása is.  

 

* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, új helyszínen, 

Miskolcon a Szinva terasz mellett található Grund pincében várjuk az érdeklődőket! 

 

* A klubfoglalkozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a vadászkürtös mozgalom 

támogatására, valamint a jótékonysági tevékenységre is. Ennek jegyében terveink között 

szerepel újra egy jótékonysági apróvad társasvadászat megszervezése. 

 

* * * 

 

* A vadászati közéleti tevékenységek körében – ugyan két év múlva lesz esedékes – de 

mindenképpen meghatározó tényezővé válik a 2021-es vadászati világkiállítás témája, hiszen 

az idén már minden bizonnyal a megvalósítás szakaszába lép ennek a nagyszabású esemény 

megrendezésének az előkészítése, melyre a kormány több mint 7 milliárd forint központi 

költségvetési forrást biztosít. 

 

A vadászati világkiállítás központi fővárosi területe a Hungexpo lesz, de fontos helyszín lesz 

például az Állatkert és a Kincsem Park is. Emellett vidéki helyszíneken is zajlanak majd az 

események, illetve valósulhatnak meg különféle beruházások. 

 

Az Országos Előkészítő Bizottság az elmúlt időszakban minden megyétől kért be javaslatokat 

az országos programhoz csatlakozó megyei javaslatokról, azok támogatási igényéről, melyről 

mindezidáig konkrét döntések nem születtek, de bízunk a lehetőségek kiaknázásában.  

 

 

BBíízzuunnkk  bbeennnnee,,  hhooggyy  eellkkééppzzeelléésseeiinnkk,,  tteerrvveeiinnkk,,  vvaallaammiinntt  iinnffoorrmmáácciióóiinnkk,,    
pprrooggrraammjjaaiinnkk  mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa  eeggyy  aakkttíívv,,  kköözzööss  tteevvéékkeennyyssééggeett,,  eeggyy  ssookksszzíínnűű,,    

ddiinnaammiikkuuss  vvaaddáásszzaattii  kköözzéélleetteett  ffooggnnaakk  bbiizzttoossííttaannii!!  
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IIIIII..  PPéénnzzüüggyyii  bbeesszzáámmoollóó  aa  22001188--aass  éévvrrőőll  
 

 
- 2018. évi pénzügyi beszámoló szöveges ismertetése 

- pénzügyi beszámoló 2018. terv-tény 

- 2017. évi egyszerűsített beszámoló mérlege 

és eredmény-kimutatása, közhasznúsági melléklete 

 

 

 

 

IIVV..  22001199..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssii  tteerrvv  
 

- 2019. évi költségvetési terv szöveges ismertetése 

- 2019. évi költségvetési terv 
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III. Pénzügyi beszámoló a 2018-as évről 
 

 

Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók  

Észak-magyarországi Területi Szövetségének  

2018. évi gazdálkodásáról 
 

 

Szervezetünk a könyvvezetését a kettős könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően 

vezeti, ebből következően jelen pénzügyi beszámolónk a Szövetség úgynevezett pénzáramait 

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 2018. évben 8,58 %-kal azaz 1.982 eFt-tal a tervezett felett 

realizálódott. A növekedést a következőkben részletezzük, mert az összbevételen belül egyes 

soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés. 

 

A cél szerinti bevételek összességében 731 eFt-tal magasabb összegben valósultak meg. Ezen 

belül a tagdíj 691 eFt-tal haladta meg az előirányzatot, míg a vadászkürtös tanfolyam plusz 40 

eFt-os növekedést jelentett. Fentiek alapján elmondható, hogy a tagszervezetek fizetési morálja 

kiemelkedő, mely arra is enged következtetni, hogy szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik.  

 

A közhasznú megnevezésű bevételek összességében 1.126 eFt-tal magasabb összegben 

realizálódtak. Részleteiben nézve látható, hogy a felkészítő tanfolyam bevétele 1.648 eFt-tos 

bevétel növekedést mutat, de meg kell jegyeznünk, hogy ez az összeg tartalmazza a 2018. év 

végén befizetett, de a 2019. év januárjában induló tanfolyam fedezetének egy részét.  

A vadásznapok szervezésére kapott támogatások elmaradtak, az Szja 1 %-ból származó bevétel 

22 eFt-tal alacsonyabb összeget tett ki. 

 

A vállalkozási tevékenységünk bevételei 171 eFt-tal haladják meg az előirányzatot. Látható 

azonban, hogy az értékesítések mindegyike - minimális összeggel ugyan -, de a tervezett 

mérték alatt maradt.  Ezen tételek, valamint a hirdetés bevételének elmaradását kompenzálta a 

könyvelési szolgáltatás bevétele, amely 420 eFt többletbevételt eredményezett. 

 

Az Egyéb, valamint az átfutó bevételeink összességében a tervezett szinten alakultak.  
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2018. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be: 

[KATEGÓRIA 
NEVE][[SZÁZALÉK]

Vállalkozási
36%

Egyéb, átfutó
1%

 
 

A bevételek 8,58 %-os növekedése mellett Kiadásaink csupán 1,18 %-kal, mindössze 273 eFt-

tal haladják meg a tervezettet.  

 

Cél szerinti kiadásaink a tervezettel szemben magasabb összeget tettek kik, melynek legfőbb 

oka, hogy a kitüntetésekkel a tervezés időpontjában alacsonyabb összeggel (csupán 20 eFt-tal 

számoltunk), melyek ténylegesen - az országos vadásznap alkalmából - 169 eFt-ot tettek ki. 

 

A közhasznú kiadásaink 130 eFt-tal haladják meg a tervezettet. Közösségi kulturális 

rendezvényekre (vadásznap, térségi vadásznapok) összességében 650 eFt-ot terveztünk, a 

programok azonban ténylegesen 500 eFt-os ráfordítással valósultak meg, hiszen ezen 

összeggel támogatta szervezetünk az országos vadásznap megszervezését.  

Konferenciákra 50, a vadászklub működtetésére 50, az alapítvány támogatására 20 eFt-ot 

terveztünk, azonban az év folyamán az ilyen célú támogatásokat más forrásból eszközöltük.  

A vadászvizsgára felkészítő tanfolyam anyagjellegű költségeinél 137 eFt-os megtakarítás, míg 

a tanfolyamszervezés előadói díjánál, koordinációs jutalékánál 471 eFt-os túllépés jelentkezett, 

a tervezettnél magasabb létszám miatt. Ennek következtében az ehhez kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó is 90 eFt-os emelkedést mutat. 

 

A vállalkozási tevékenység kiadásainál - arányban a megnövekedett vállalkozási 

bevételekkel - a könyvvezetés megbízási díja, koordinációs jutaléka, bolti jutalék, valamint 

ezen tételek szociális hozzájárulási adó vonzata 542 eFt-tal magasabb összegben jelentkeztek, 

Az értékesítésre beszerzett könyvek, nyomtatványok ráfordításai jóval alacsonyabb összeget 

tettek ki, mivel e termékek beszerzése még a 2017-es évben megtörtént és a tárgyévben nem 

volt szükség pótbeszerzésre.   

 

Az általános működési kiadások összességében 346 eFt-tal haladták meg a tervezettet. Ezen 

a fősoron belül az anyag- és anyagjellegű ráfordításoknál 138 eFt megtakarítás jelentkezett 

annak ellenére, hogy egyes tételeknél (közüzemi díjak, programok bérleti díja) némi túllépés 

volt. Az előbbi címszó alatt felsorolt tételek (irodaszer, posta, telefon, tisztítószer, javítási 

költségek, távfelügyelet, stb.) nagy része a tervezett összeg alatt maradt.  

A személyi jellegű ráfordítások 492 eFt-tal az előirányzat feletti mértékben teljesültek. Ennek 

egyik oka az, hogy a bérfejlesztés mértékénél úgy terveztünk, hogy azt az évközben bevételi 

adatok teljesítése esetén eszközöljük. A jutalom 318 eFt-os emelkedésének oka az, hogy az 

alkalmazottak rendkívüli elismerésben részesültek a sikeresen megvalósított országos 

vadásznap lebonyolításáért. Előzőek részbeni hatásaként a szociális hozzájárulási adó 51 eFt-

tal emelkedett. Megjegyezzük azonban, hogy a személyi jellegű ráfordítások az elnökség 

idevonatkozó határozatainak megfelelően kerültek kifizetésre, elszámolásra.  

Cél szerinti, 
közcélú 63 % 
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Beruházási kiadásaink 218 eFt-tal maradtak a tervezett alatt és mindössze – a 

szükségleteknek megfelelően - 32 eFt-ban realizálódtak.   

 

Az értékcsökkenési leírás közel a tervezett szinten alakult. 

 

2018. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi 

ábrákon szemléltetjük: 

 

Cél szerinti, 

közhasznú

27%

Vállalkozási

16%

Általános működési

56%

Écs, beruházások, 

átfutó

1%

 
 

 
 

A Vadászszövetség 2018. évi gazdálkodása összességében a tervezett, az elvárások szerint 

alakult, nyitó pénzkészletünkhöz képest így tartalékunkat egy minimális összeggel (131 

eFt-tal), de növelni tudtuk. A záró pénzkészletünk 10849 eFt-ot tett ugyan ki, de mint a 

bevételeknél említettük, ebből 1.578 eFt már a 2019. januárban indult vadászvizsgára 

felkészítő tanfolyam befizetéseként jelentkezett. Megjegyezzük továbbá, hogy a decemberi 

személyi jellegű kifizetéseket terhelő, azokból levont adókat szervezetünk év végén az 

adóhatóságnak befizette, így az már nem terheli a 2019-es évi költségvetésünket.  
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Mindezek a tények egyértelműen rámutatnak, hogy a Szövetség gazdálkodása – az elmúlt 

évek gyakorlatának megfelelően – kiegyensúlyozott és  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 a tárgyévben 25,5 %-os tett ki). Úgy ítéljük meg, 

hogy 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 Észak-magyarországi Területi Szövetségének 

2018. évi pénzügyi beszámolója  

 

Összesítő (eFt-ban) 

 

 

 

Megnevezés Terv 2018 Tény 2018 

   

   

Nyitó pénzkészlet 9122 9122 

   

Bevételek   

   

Cél szerinti bevételek 6000 6731 

Közhasznú, közcélú bevételek 7900 9026 

Vállalkozási tevékenység bevételei 8878 9049 

Egyéb bevételek 11 1 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek 285 249 

   

Bevételek összesen 23074 25056 

   

   

   

Kiadások   

   
Cél szerinti kiadások 585 671 

Közhasznú, közcélú kiadások 5550 5680 

Vállalkozási tevékenység kiadásai 3685 3625 

Általános, működési kiadások 12786 13132 

Értékcsökkenési leírás 200 183 

Beruházási kiadások 250 32 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6 

   

Kiadások összesen 23056 23329 

   

Záró pénzkészlet 9140 10849 
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Részletes (eFt-ban) 

 

Megnevezés Terv 2018 Tény 2018 

   

Nyitó pénzkészlet 9122 9122 

   

   

Bevételek   

   

Cél szerinti bevételek   
Szövetségi tagdíj 5700 6391 

Képzés, tanfolyam (kürtös) 300 340 

   

Cél szerinti bevételek összesen: 6000 6731 

   

Közhasznú, közcélú bevételek   

SZJA 1 % 300 278 

Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam 7000 8648 

Tudományos együttműködés/Szalonka monitoring kts.tér. 100 100 

Kapott támogatások  500 0 

   

Közhasznú, közcélú bevételek összesen: 7900 9026 

   

Vállalkozási tevékenység bevételei   

Értékesítés árbevétele   

Könyv, nyomtatvány, naptár 1000 938 

Fegyverszekrény 248 177 

Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó, elsősegélycsomag 250 245 

   

Szolgáltatás árbevétele   

Könyvvezetés 3500 3920 

Infrastruktúra bérbeadása 3500 3500 

Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv) 130 129 

Hirdetés, reklám, virtuális vadászat 250 140 

Vállalkozási tevékenység bevételei összesen 8878 9049 

   
Egyéb bevételek   
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat 1 1 

Kerekítések, egyéb bevételek, tárgyi eszköz értékesítés 10 0 

Egyéb bevételek összesen 11 1 

   

   

Átfutó, kiegyenlítő bevételek   

Áfa elszámolás 100 66 

Levont és befizetett adók különbözete 0 0 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (előleg, écs)  185 183 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 285 249 

   

Bevételek mindösszesen: 23074 25056 

Kiadások     
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Cél szerinti kiadások   

Testületi ülések, képzések 50 7 

Képzések, tanfolyamok (kürtös) 200 212 

OMVV, regionális szövetségi tagdíj 240 279 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 20 169 

Kommunikációs költségek, fotóalbum 50 4 

Honlap költségei 25 0 

Cél szerinti kiadások összesen: 585 671 

   

Közhasznú, közcélú kiadások   

Felnőttképzés/Felkészítő tanf. (terembérlet, előadó szla alapján, lőgyak) 1800 1663 

Új felkészítő tanfolyam kialakítása, kérelem 10 0 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó 580 566 

Közösségi, kult. rendezvények/Vadásznapok 650 500 

Továbbképzés, konferencia (szalonka monitoring) 50 0 

Vadászklub, kürtösök 50 0 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 20 0 

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koordinációs jutalék 2000 2471 

Szociális hozzájárulási adó 390 480 

Közhasznú, közcélú kiadások összesen: 5550 5680 

   

Vállalkozási tevékenység kiadásai   
Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár 700 353 

Ért-re besz. fegyverszekrények 220 124 

Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék, elsősegélycsomag 150 219 

Hivatásos vadász szakbolt (pénztárgép, posta) 50 33 

Könyvelőprogram bérleti díja 336 336 

Könyvvezetés megbízási díj, koordinációs jutalék  1450 1588 

Bolti jutalék  200 366 

Szociális hozzájárulási adó 300 358 

Helyi adó és előleg  144 113 

Társasági adó 135 135 

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen 3685 3625 

   

Általános, működési kiadások   

Anyag- és anyagjellegű ráfordítások   

Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 110 83 

Posta, telefon, internet, megjelenés tf. könyvben 650 613 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 700 753 

Tisztítószer 50 39 

Tárgyi eszközök javítása, karbantartása, kémény ell. 150 31 

Távfelügyeleti díj 50 51 

Egyéb anyagok, szolgáltatások 75 68 

Szállítási költség 10 0 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló 70 77 

Programok bérleti díja (könyvelő, számlázó, pénztár, stb.) 225 241 

Továbbszámlázandó tételek (könyvelőprogram, tfkönyv,) 130 129 

Bankköltség 160 157 

Biztosítási díj 88 88 

 2468 2330 
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Személyi jellegű ráfordítások   

Alkalmazottak munkabére, gondnokok megbízási díja 7015 7202 

Jutalom 450 768 

Csekély értékű ajándékok 20 0 

Reprezentáció 40 24 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO 15 10 

Alkalmazottak saját gépjármű használata 720 720 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh., szállás 600 577 

Szociális hozzájárulási adó 1450 1501 

 10310 10802 

   

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések 8 0 

   

Általános, működési kiadások összesen 12786 13132 

   

   

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 200 183 

   

   
Tárgyi eszközök, kisértékű eszközök, immat. javak beszerzése 200 32 

Egyéb állagmegóvás 50 0 

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 250 32 

   

   

Átfutó, kiegyenlítő kiadások   

Áfa elszámolás 0 0 

Levont és befizetett járulékok, adók különbözete 0 0 

Egyéb pénzforgalmi kiadások 0 6 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 0 6 

   

Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 23056 23329 

   

   

Záró pénzkészlet 9140 10849 
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IV. 2019. évi költségvetési terv 

 

 

Javaslat 

 a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 

 2019. évi pénzügyi tervére 
 

 

 

A 2019. évre javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.  

 

2019. évi összbevételeinket 24.621 eFt-os, az előző évi ténynél 435 ezer forinttal 

alacsonyabb összegre terveztük, melynek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.  

 

Cél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíj bevételt, mely tervezett bevételeink közel 26 %-

át teszi ki (6.400 Ft). Látható, hogy ezt az előző évihez képest megnövelt bevétellel vettük 

számításba, hiszen az elmúlt években tagszervezeteink száma emelkedett és jelenleg is van 

érdeklődés a szövetségi tagság iránt. Itt jelenítjük meg a képzéseket is, melyeket 350 eFt-os 

összegben tervezünk megvalósítani (vadászkürtös tanfolyam).  

 

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 években is ismeretes volt, hogy a 

vadászvizsga letétele kötelező tanfolyam elvégzéséhez kötött. Az új felkészítő rendszernek 

való megfelelés, a tanfolyam feltételeinek kialakítása az elmúlt években már megvalósult, de 

az idén az öt évre szóló engedélyünk lejár, ezért számolnunk kell ennek megújítási 

költségével. E tevékenységünk bevételét az előző évi tényhez képest alacsonyabb összegben 

vettük számításba, óvatosan terveztük, hiszen az igényekre konkrét információ jelenleg nem 

áll rendelkezésünkre. Az év során 60-65 fő résztvevővel számolunk, melyből 40 fő 

résztvételéről már tényként beszélhetünk. (2019. január-februári tanfolyam) 

Idén is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlásokra (280 eFt).  

2019. év folyamán Bükkzsércen kívánjuk megrendezni a megyei vadásznapot, bízunk benne, 

hogy a régió vállalkozásai, tagszervezeteink támogatják a már megszokott magas színvonalú 

rendezvényünket és annak kísérő programjait. A kapott támogatásokat 300 eFt-os összegben 

vesszük számításba.  

 

Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már 

megismert értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. A könyv, 

nyomtatvány-, fegyverszekrény, vadászati dolgok értékesítésének bevételeit az előző évihez 

képest valamivel magasabb összegben szerepeltetjük. A könyvvezetés bevételeit 4.100 eFt-tal 

vettük számításba (jelenleg 35 vadásztársaság könyvelését végezzük).  

 

Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 11 eFt-ban, míg az átfutó 

bevételeket 300 eFt-ban tervezzük. 

 
A 2018. évi tény és a 2019. évi tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a 

bevételek megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük. 
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2019. évi összkiadásunkat 24.570 eFt-ban irányozzuk elő a bevételek 24.621 eFt-os 

összegével szemben, mely tartalékaink csökkenését nem eredményezi. 

 

Cél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (280 eFt), a kitüntetések (150 

eFt), a testületi ülések, a kommunikációs és a honlap fenntartásának költségét, mely 

utóbbiakat összességében 125 eFt-ban határoztunk meg. Itt jelenítjük meg a vadászkürtös 

tanfolyam költségeit, melyet 200 eFt-os összeggel tervezünk.  

 
A Közhasznú, közcélú kiadások soron belül részletezzük a Vadász Hírmondó (580 eFt), a 

rendezvények (megyei, térségi vadásznapok) közvetlen ráfordításait (350 eFt). Konferenciák 

megszervezésére 50 eFt-ot szánunk.  Támogatni kívánjuk a térségi a vadászklubot és a 

kürtös mozgalmat (50 eFt), az ifjúsági programokat (50 eFt) és az Észak-magyarországi 

Vadgazdálkodásért Alapítvány (20 eFt) működését is. A felkészítő tanfolyam anyagjellegű 

ráfordításait (terembérlet, számlaképes előadó, lőgyakorlat) 1.400 eFt-ban tervezzük. Az 

ezzel kapcsolatos engedélyünk meghosszabbításának költségeit 500 eFt-ban határoztuk meg. 

A tanfolyamok sikeres lebonyolításában résztvevők, szervezők, előadók, oktatók díját 2.000 

eFt-ban tervezzük, valamint számolunk ezek szociális hozzájárulási adó vonzatával is (365 

eFt).  

 

A gazdasági-vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány, 

vadászati dolgok) (1.030 eFt), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja – 350 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 (1.680 eFt), bolti jutalék (200 eFt) 

valamint ezek szociális hozzájárulási adó vonzata (360 eFt). Itt adunk helyet a várható 

társasági (276 eFt) és a helyi adó (295 eFt) fizetési kötelezettségünknek is. 

 

Az általános, működési kiadások mindkét (alapcél és gazdasági-vállalkozási) 

tevékenységünk érdekében merülnek fel, ezek majd az év végi 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 (100 

eFt), posta, telefon (650 eFt), közüzemi díjak (770 eFt), tisztítószer (50 eFt), tárgyi eszközök 
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javítása (100 eFt), távfelügyelet (55 eFt), programok bérleti díja (250 eFt), bankköltség (165 

eFt), biztosítási díj (88 eFt). 

 

A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a munkabérek 

(7.635 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az alkalmazottak (720 eFt) és a 

tisztségviselők (600 eFt) utazási, kiküldetési költségei. A foglalkoztatottak munkabérénél, 

megbízási díjánál  6 %-os emeléssel számolunk és tervezésre került részükre egyhavi bérnek 

megfelelő jutalom (636 eFt) is. Szintén ebben a csoportban jelenítjük meg a fenti juttatások 

vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó (15 eFt), valamint a szociális hozzájárulási 

adó (1.585 eFt) tervezett összegét.  

 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását 200 eFt-os összegben irányozzuk elő. 

 

Beruházás jellegű kiadásokra 250 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi majd 

szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek beszerzési 

(200 eFt) értékét. Az év közben esetlegesen felmerülő állagmegóvási munkálatokat 50 eFt-tal 

vettük számításba. 

 

A bevételi oldalnál bemutatotthoz hasonlóan a kiadások tény és a tervadatainak 

összehasonlítását is diagramon szemléltetjük.  

 

 
 

 

Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a 

Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan 10.900 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 stabilizáljuk, 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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A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségének 

2019. évi költségvetési terve 

 

Összesítő (eFt-ban) 

 

 

Megnevezés Terv 2019 

  

  

Nyitó pénzkészlet 10849 

  

Bevételek  

  
Cél szerinti bevételek 6750 

Közhasznú, közcélú bevételek 8180 

Vállalkozási tevékenység bevételei 9380 

Egyéb bevételek 11 

Átfutó Átfutó, kiegyenlítő bevételek 300 

  

Bevételek összesen 24621 

  

  

  

Kiadások  

  
Cél szerinti kiadások 755 

Közhasznú, közcélú kiadások 5365 

Vállalkozási tevékenység kiadásai 4231 

Általános, működési kiadások 13769 

Értékcsökkenési leírás 200 

Beruházási kiadások 250 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 

  

Kiadások összesen 24570 

  

Záró pénzkészlet 10900 
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Részletes (eFt-ban) 

 

Megnevezés Terv 2019 

  

Nyitó pénzkészlet 10849 

  

  

Bevételek  

  

Cél szerinti bevételek  
Szövetségi tagdíj 6400 

Képzés, tanfolyam (kürtös) 350 

  

Cél szerinti bevételek összesen: 6750 

  

Közhasznú, közcélú bevételek  
SZJA 1 % 280 

Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam 7500 

Tudományos együttműködés/Szalonka monitoring kts.tér. 100 

Kapott támogatások  300 

  

Közhasznú, közcélú bevételek összesen: 8180 

  

Vállalkozási tevékenység bevételei  
Értékesítés árbevétele  
Könyv, nyomtatvány, naptár 1000 

Fegyverszekrény 200 

Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó, elsősegélycsomag 250 

  

Szolgáltatás árbevétele  
Könyvvezetés 4100 

Infrastruktúra bérbeadása 3500 

Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv) 130 

Hirdetés, reklám, virtuális vadászat 200 

Vállalkozási tevékenység bevételei összesen 9380 

  
Egyéb bevételek  
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat 1 

Kerekítések, egyéb bev, tárgyi eszköz értékesítés 10 

Egyéb bevételek összesen 11 

  

  

Átfutó, kiegyenlítő bevételek  
Áfa elszámolás 100 

Levont és befizetett adók különbözete 0 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (előleg, écs)  200 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 300 

  

Bevételek mindösszesen: 24621 
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Kiadások  
   
Cél szerinti kiadások  
Testületi ülések, képzések 50 

Képzések, tanfolyamok (kürtös) 200 

OMVV, regionális szövetségi tagdíj 280 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 150 

Kommunikációs költségek, fotóalbum 50 

Honlap költségei 25 

Cél szerinti kiadások összesen: 755 

  

Közhasznú, közcélú kiadások  
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam (terembérlet, előadó szla, lőgyak.) 1400 

Felkészítő tanfolyam engedélyének meghosszabbítása 500 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó 580 

Közösségi, kult. rendezvények/Vadásznapok 350 

Továbbképzés, konferencia (szalonka monitoring) 50 

Vadászklub, kürtösök 50 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 20 

Ifjúsági tábor költségei 50 

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koordinációs jutalék 2000 

Szociális hozzájárulási adó 365 

Közhasznú, közcélú kiadások összesen: 5365 

  

Vállalkozási tevékenység kiadásai  
Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár 700 

Ért-re besz. fegyverszekrények 180 

Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék, elsősegélycsomag 150 

Hivatásos vadász szakbolt (pénztárgép, posta) 40 

Könyvelőprogram bérleti díja 350 

Könyvvezetés megbízási díj, koordinációs jutalék  1680 

Bolti jutalék  200 

Szociális hozzájárulási adó 360 

Helyi adó és előleg  295 

Társasági adó 276 

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen 4231 

  

Általános, működési kiadások  
Anyag- és anyagjellegű ráfordítások  
Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 100 

Posta, telefon, internet, megjelenés tf. könyvben 650 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 770 

Tisztítószer 50 

Tárgyi eszközök javítása, karbantartása, kémény ell. 100 

Távfelügyeleti díj 55 

Egyéb anyagok, szolgáltatások 75 

Szállítási költség 10 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló 80 

Programok bérleti díja (könyvelő, számlázó, pénztár, stb.) 250 

Továbbszámlázandó tételek (könyvelőprogram, tfkönyv,) 130 
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Bankköltség 165 

Biztosítási díj 88 

 2523 

 

Személyi jellegű ráfordítások  
Alkalmazottak munkabére, gondnokok megbízási díja 7635 

Jutalom 636 

Csekély értékű ajándékok 20 

Reprezentáció 30 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO 15 

Alkalmazottak saját gépjármű használata 720 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh., szállás 600 

Szociális hozzájárulási adó 1585 

 11241 

  

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések 5 

  

Általános, működési kiadások összesen 13769 

  

  

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 200 

  

  
Tárgyi eszközök, kisértékű eszközök, immat. javak beszerzése 200 

Egyéb állagmegóvás 50 

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 250 

  

  

Átfutó, kiegyenlítő kiadások  
Áfa elszámolás 0 

Levont és befizetett járulékok, adók különbözete 0 

Egyéb pénzforgalmi kiadások 0 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 0 

  

Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 24570 

  

  

Záró pénzkészlet 10900 

 

 


