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Tisztelt Küldöttek!
2011-ben megjelent az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény, mely az elmúlt években számos új
változást hozott a civil szervezetek életében.
Többek között a jogszabály Vadászszövetségünk közhasznú jogállására, illetőleg annak
fenntartására is tartalmaz előírásokat, melynek sajnálatos módon jóval több hátrányos
rendelkezése van, mint amennyi előnnyel járna. Erre tekintettel a 2014-es év során mind az
elnökség, mind a választmány tagjai részéről olyan döntés született, hogy nem
kezdeményezzük, illetve folytatjuk a közhasznúság fenntartását.
A Miskolci Törvényszék ennek megfelelően 2014. június 01. napjától törölte szervezetünk
közhasznú jogállását, ugyanakkor decemberben - határidő megállapításával - felhívta a
figyelmünket, hogy változásbejegyzési eljárás keretében módosítsuk létesítő okiratunkat,
alapszabályunkat, illetőleg mellőzzük abból a közhasznú jogállásra utalást.
Fentiekre tekintettel ezért idén, - rendhagyó módon - jelen beszámolónkkal és a választmány
összehívásával már az év elején jelentkezünk, hogy a Törvényszék előírásának is eleget
tudjunk tenni.
Mindamellett szeretnénk azt is jelezni a tagszervezeteink felé, hogy Vadászszövetségünk
életében idén lezárul egy ötéves ciklus, ezért ezen Választmányi ülés során tisztújításra is sort
kell kerítenünk.
Mindezek mellett röviden át kívánjuk tekinteni az előző öt esztendő legfontosabb eseményeit
is. Szeretnénk, hogy minél szemléletesebb képet adjunk azokról az erőfeszítésekről,
eredményekről, és természetesen problémákról, amelyek az elnökség és bizottságok munkáját
jellemezték, meghatározták az elmúlt időszakban.
Bízunk benne, hogy így összefoglalva, egy jobb áttekintést adhatunk a múltról és jelenről az
elkövetkező időszak feladatainak kijelöléséhez.
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I.

2014
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei
Szervezeti élet
Vadászszövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásztársaságok, vadászatra jogosult
szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezete, mely demokratikus szabályok szerint
megválasztott képviselettel rendelkezik.
Az elmúlt évben mind az elnökség, mind az apparátus a törvényi és az Alapszabályi
előírásoknak megfelelően és azok maradéktalan betartásával végezte munkáját.
A testületek az év során a szabályoknak megfelelően megtartották üléseiket.
Az Elnökség az év során négy alkalommal ülésezett és - a teljesség igénye nélkül - az alábbi
témákkal foglalkozott, ill. döntött:
- 2013. évi feladatok értékelése, 2014. évi programok, elképzelések
- beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról, 2014. évi költségvetési tervjavaslat
- fővadászi beszámolók
- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, feladatairól, az elmúlt időszak eseményeiről
- megyei és térségi vadásznapok
- országos vadásznapon való részvétel
- megyei vadgazdálkodói konferenciák előkészítése
- választmányi ülés előkészítése
- Vadászkamrával való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok
- megyei vadászhonlap fenntartása, működtetése
- külső-belső kommunikáció lehetőségei
- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
- vadászklub tevékenysége
- szalonka monitoring program
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése

***
A Szövetség Választmánya 2014. május 8-án ülésezett. Az ülésen az Elnökség beszámolt a
Vadászszövetség 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi feladatokról.
Tájékoztatót adott a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2014. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2013. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés
elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
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A választmányi ülésen, fentieken túlmenően az alábbi lényeges témák is megtárgyalásra
kerültek:
A Vadászszövetség, nem az egyéni tagság, hanem a vadászatra jogosultak, vadásztársaságok,
földtulajdonosi vadászati közösségek szakmai érdekképviseletét hivatott ellátni, minden
tevékenység ezt a célrendszert szolgálja. Ezért fontos a vadászkamarával folytatott szoros
együttműködés, mert így egészíti jól ki egymást a vadászati érdekképviselet, a Kamara, mint a
vadászok egyéni és a Vadászszövetség, mint a vadászatra jogosultak szervezetének az
érdekképviseletében.
A civil törvény módosításai, a fegyvertörvény, a rendészeti törvény, a Büntető törvénykönyv,
az adótörvények és a március 15-i hatálybalépésű Polgári törvénykönyv számos területen érinti
a vadászatra jogosultakat és ennek való megfelelés nagy kihívásokat jelent mindenki számára.
Fontos feladat a vadállományra vonatkozó szabályozási koncepció, ami bizonyos területeken
egy jelentős állománycsökkentést irányoz elő. Ennek hatásait figyelemmel kell kísérni, az
ezzel kapcsolatos feladatokat kézben tartani.
Lényeges momentum, hogy a Vadászkamara és a Vadászszövetség vezetésében egy új
konstelláció állt elő a személyi változásokkal, mely után továbbra is cél az együttműködést és
az
egymásrautaltságnak
megfelelő
működési
feltételrendszert
együttműködési
megállapodásban és közös programokban is biztosítani.
A Választmány foglalkozott a vadászjelölt képzéssel, a vadászati közélet fejlesztésének
kérdésköreivel is.
Vadászvizsga előkészítő tanfolyam tekintetében szakmai hivatásunk, elkötelezettségünk, hogy
a Borsod megyei vadászjelöltek számára megfelelő színvonalon történjen a képzés.
A vadászati közélet szempontjából a megyei aktivitás külön kiemelést érdemel. Jónéhány
nagyszabású rendezvény, vadásznap, kiállítás vagy akár találkozó zajlott és zajlik
megyénkben. Kiemelt feladatnak tekintettük és fogalmaztuk meg a környezetünk felé való
nyitást, tehát a vadászok és a nem vadász környezet kapcsolatának a javítását, ami ezeken a
vadászati rendezvényeken, vadásznapokon teremthető meg igazán.
- Önálló napirend volt a Szövetség gazdálkodása, melynek felülvizsgálatára független
könyvvizsgálót is felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat
kiegyensúlyozottnak, példaértékűnek minősítette.

A Szövetség szakmai tevékenysége

Szervezetünk az alapszabályban meghatározott céljai szerint több irányú szakmai
tevékenységet végez: Oktatási tevékenységet, melynek részeként többek között
vadászvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk. Közreműködünk a szalonka monitoring
program szervezésével a tudományos kutatásokban, a Vadász Hírmondó újságunk és a
Hírleveleink révén széleskörű ismeretterjesztő és információs szolgáltatást látunk el a megye
vadásztársadalmában ill. a vadásznapok és különféle kiállítások rendezésével segítjük a
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közösségi vadászati kulturális hagyományok, értékek ápolását, megőrzését, ezáltal a
vadászat társadalmi elfogadottságának növelését.
- Oktatás tekintetében, - a 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletnek megfelelően –
regisztráltattuk szervezetünket a NEBIH –nél és kialakítottuk az új képzés feltételeit és két
alkalommal szerveztük meg több, mint 40 fő vadászvizsgára jelentkező képzését, vizsgára
felkészítését.
A vidékfejlesztési miniszter rendelete a vizsga előtt kötelező tanfolyamot ír elő, annak
időtartamát pontosan 100 órában határozza meg. A 70 elméleti órának legfeljebb 20
százalékáról lehet hiányozni, a 30 gyakorlatiról – amelyeken egyszerre legfeljebb 30-an
vehetnek részt – egyáltalán nem. A gyakorlati képzésnek része a lőgyakorlat, valamint igazolt
részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati
berendezéseinek komplex bemutatóján.
A gyakorlati vizsgán (lövészet) nagygolyós fegyverrel is kell lőni, valamint sörétes esetében
gurított nyúlkorongra is. Az írásbeli elméleti vizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell kitölteni,
emellett 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírni. Az elmondottakon túl a
szóbelin van képfelismerés és tételhúzás.
Mindezekre a tanfolyam hallgatóit kiváló felkészültségű oktatókkal, nagy odafigyeléssel és
lelkiismeretesen készítjük fel.
- A vadászok és vadgazdálkodók szakmai képzése is kiemelt feladatunk. ennek részeként –
többek között - a vadászklubbal és a vadászkamarával közös szervezésben - 2014. március 27én szakmai konferenciát tartottunk a miskolci Egyetemen. Dr. Szemethy László, a gödöllői
Vadvilág Megőrzési Intézet docense apróvadgazdálkodás helyzete, gondjai és lehetséges
megoldások címmel tartott az érdeklődők számára nagyon hasznos és érdekes tájékoztatót.
- Tevékenyen részt veszünk a szalonka monitoring programban is, mely az elmúlt évben csak
tavasszal került megrendezésre. Ennek oka az, hogy az erdei szalonka monitoring program első
szakasza (2009-2014) idén májusban lezárásra került. Ennek megfelelően az idei őszi vonulás
megfigyelése és dokumentálása nem indult el.
Az érdekképviselet és a résztvevő vadászatra jogosultak a vállalt feladataikat elvégezték, a
programba bevont kutatóintézetek kiértékelték a beérkezett adatokat, melyből igazoltnak
látszik a Madárvédelmi Irányelv által előírt tavaszi vadászatra vonatkozó derogációs kritérium.
A következő feladat az Európai Unió döntéshozatali szervénél az elmúlt hat év erőfeszítéseinek
érvényre juttatása, az erdei szalonka tavaszi vadászati lehetőségének megteremtése a magyar
vadászok számára.
Ezzel együtt valamilyen monitoringra a jövőben is szükség lesz. Erre vonatkozóan egy újabb
programot tervez az Országos Magyar Vadászati Védegylet, melyet bízunk benne, hogy minél
hamarabb megnyitnak valamennyi érdeklődő vadászatra jogosult számára.
- Hírlevél/körlevél tájékoztatásunkat - a korábbi évek gyakorlata szerint - továbbra is minden
hónapban folytattuk az. Ezen levelünket minden tagszervezetünk részére megküldtük.
Törekedtünk arra, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk a
gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz, ezért ezen esetekben nem vártuk meg a hó végét,
hanem azonnal továbbítottuk az információkat tagszervezeteink vezetőihez.
Hírleveleink nagyon sokirányú szakmai, gazdálkodási, jogi, adóügyi, pályázati, munkaügyi és
más általános témákban is tartalmaztak információkat, melyek a tagszervezetek működését
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segítették. Állandó rovatai: Aktuális teendők, Gazdálkodás, Jogi info, Hírek, információk,
Szövetségünk hírei és Mire szabad vadászni.
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat a Vadász Hírmondó – mint állat és
természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére
fordítottuk. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink,
hagyományaink fenntartására, megőrzésére.
- Az elmúlt évben is jelentős adományt könyvelhettünk el, így az adományozók által juttatott
támogatási összegekből sikerült több olyan kiemelkedő rendezvényt, vadásznapot, kiállítást
megtartanunk, ahol megismertettük a nagyközönséget is a vadgazdálkodás értékeivel, a
vadászati kulturális örökséggel.
A szakmai tevékenység részekét több irányú szolgáltatást is biztosítottunk.
- Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. Sajnálatos módon, a hivatásos vadász
formaruházat iránti igény nagyon beszűkült az elmúlt évek során, melyet szerencsére
kiegyenlít az egyre bővülő árú készletünkből jelentkező bevételnövekmény. Beíró könyveket,
nyomtatványokat, fegyverszekrényt, könyveket, DVD-ket, nyalósót és egyéb tárgyakat (pl.
naptárak, dísztárgyak, eü. csomag, lámpák stb.) értékesítünk
- Teljes körű könyvvezetési szolgáltatást végzünk vadásztársaságok részére, mely tartalmazza
a pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves
bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb
kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredmény
levezetés elkészítését is. A tavalyi évben 26 Vadásztársaság vette igénybe ezt a szolgáltatást.
- Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges
különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését, vadgazdálkodási szaktanácsadást,
jogszabályfigyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Legfontosabb alapcél szerinti tevékenységünk az érdekképviselet, érdekérvényesítés.
A vadászati érdekérvényesítésnek leginkább országosan van meg a lehetősége arra, hogy a
jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson. Ehhez kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt
évben is azon volt, hogy javaslataival tevékenyen képviselje a vadásztársadalom érdekeit.
Javaslataink a klf. törvényekben, a vadászati törvény tervezetében hangsúlyozottan
megtalálhatók.
Mindezekkel együtt helyi, területi érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységünkben
főként az együttműködések területén vannak lehetőségeink, tennivalóink.
- Vadászszövetségünk vezetése jó kapcsolatot ápol a rendőrhatósággal. A két szervezet
közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő volt. Az elmúlt év során a
rendőrhatóság részéről jónéhány alkalommal hajtottak végre vadászat ellenőrzést és számos
esetben tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos jogsértések felderítése érdekében.
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Az ellenőrzések, akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre került.
Vad-gépjármű ütközések száma sajnálatos módon jelentős volt.
- A természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a
kapcsolat, emellett napi, rendszeres kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is.
- A rendészeti feladatokat ellátó személyek tekintetében jelentős jogszabályi változások,
előírások történtek.
A rendészeti feladatokat ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek, hanem
a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság is
erőteljesebbé vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az orvvadászat
visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Mindehhez azonban, a jogszabály a hivatásos vadászok számára kötelező, vizsgához kötött
képzést is előírt, annak érdekében, hogy ezen intézkedések során az eljárás jogszerű legyen, és
az eljáró személyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit. A 40 órás tanfolyamok az elmúlt év
első felében folyamatosan zajlottak. A képzés feltételeinek megteremtésében jó
együttműködést alakítottunk ki a Rendészeti Szakközépiskolával.
- 2014-ben, több évi szünet után egy jogszabály módosítás eredményeképpen megalakult a B.A.-Z. megyei Vadgazdálkodási Tanács. Az országos tanácshoz hasonlóan a szakmai
grémium feladata, hogy a vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, terveket,
azok megvalósulási lehetőségeit vizsgálja, stratégiai jellegű döntéseket készítsen elő és
vitasson meg. Emellett a tanácsadó testület kiemelten fontos szerepet játszik a megyei
vadgazdálkodási szakpolitikai célok megfogalmazásában, a vadgazdálkodás, vadászati
igazgatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes
megyénkénti álláspontjának megformálásában és a tervek szerint a vadászati
törvénymódosítást követően, a vadászterületek kijelölésekben.
A megyei Vadgazdálkodási Tanács elnöke - Berta Béla B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatója, titkára - Varró Zoltán vadászati főfelügyelő. Tagjai között van
– az erdészeti, a vadászati, a környezet és természetvédelmi hatóságok szakemberei mellett Kriston Nándor Kamarai elnök- Tóth Á. Dénes kamarai titkár, megyei fővadász, és - Dr.
Székely László Szövetségünk elnöke is.
*Az érdekérvényesítés és érdekképviselet fontos
jogszabályoknak (Civil tv., Ptk.) való „mefeleltetése”.

eleme

tagszervezeteink

új

- 2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv, mely számos, vadászatra
jogosultakra vonatkozó változást is hozott.
Az új rendelkezések közül külön kiemelendő, hogy a belső szervezeti átalakításra, szervezeti
felépítésre vonatkozó szabályokhoz a törvény két éves türelmi időt adott, mint legvégső
határidőt. Ez a türelmi idő csak a szervezeti működésre vonatkozik. A felelősségi
szabályok – jogutód nélküli megszűnés esetén a tisztségviselők felelőssége, a vad által okozott
károkért való felelősség kérdése (vadkár, vad-gépjármű ütközés) – jelenleg is hatályosak.
Amennyiben tehát az egyesület a nyilvántartását érintő adatokban és alapszabályában
módosítást nem hajt végre, akkor szervezeti és működési elveit egyelőre nem kell
megváltoztatnia, azonban ez nem végleges mentesség, mert legkésőbb 2016. március 15-ig át
kell alakítania szervezetét, működését, alapszabályát. Az új Ptk. előírásainak megfelelően a
türelmi idő tehát erre vonatkozik.
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Összegezve tehát a módosításokra a végső határidő 2016. március 15, azonban ha előbb
döntenek módosításról (pl. tisztségviselő választás miatt), alapszabály változtatásról, úgy az
első változtatás alkalmával meg kell felelniük mind szervezeti felépítésükben, mind
működésükben az új jogszabály rendelkezéseinek.
A jogszabályváltozás tisztázása és vitatott pontjainak megvitatása érdekében május 14-én az
Egyetemen, „A vadászati jog gyakorlásának aktuális jogkérdései – különös tekintettel az új
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire” címmel vadgazdálkodási konferenciát is
szerveztünk. A konferencián neves jogi szakemberek, törvényszéki bírók adtak tájékoztatást
az egyesületek vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályokról, a vadászható
állat által okozott károkért való felelősség kérdéseiről, a vadkár bírói gyakorlatáról, és a
fegyvertartás aktuális szabályozásáról.
A konferencia eredményesnek és rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen sikerült sok vitatott
kérdést tisztázni, és korrekt tájékoztatást adni a vadászatra jogosultak képviselőinek a
megváltozott jogszabályi környezetről.
A konferencia előadásainak anyagát bármikor megtekinthetik a www.borsodivadasz.hu
honlapunk szakmai anyagok menüpontjában.
- A NÉBIH utasítása alapján 2014. április 22-től kezdődően, - az összes vadászatra jogosult
esetében - az emberi fogyasztás céljából elejtett valamennyi vaddisznóból kötelező volt a
mintavétel klasszikus sertéspestis (KSP) és afrikai sertéspestis (ASP) monitoring vizsgálatra.
Erről megfelelő információkat és tájékoztatást adtunk az érintetteknek.
Szerencsére az előírás rövid ideig tartott, és azóta nem vezettek be korlátozásokat. A
vaddisznók monitoring vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám minimális szintre csökkent.
- Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat
elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat tevékenysége is
jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi
tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek szerepének társadalmi elismertetése
valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat elmélyítése.
- Vadászszövetségünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az Országos
Magyar Vadászati Védegyletnél, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a
tagszervezetei érdekeit.
A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom egységes
fellépése.

Tájékoztatási tevékenység
Szövetségünk kiemelt feladata tagszervezeteink megfelelő tájékoztatása. Ennek legfontosabb
eleme a már korábban is említett Hírlevél szolgáltatásunk, melyet minden hónap utolsó
hetében, illetve fontos hírek esetében azonnal eljuttatunk az érintetteknek.
Emellett a megye vadászai részére biztosítottuk az ingyenesen Vadász Hírmondó
újságunkat. A kamarával közös lapunk két év óta színes kivitelben, évente három alkalommal,
hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal 3800-as példányszámban jelent meg,
május, szeptember és december hónapokban.
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Ugyan nem mindenkihez tud eljutni, de a tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg
kell említeni, hogy immáron harmadik éve működik a www.borsodivadász.hu néven futó
internetes információs portál, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással
kapcsolatos híradás, információ megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel
állapíthatjuk meg, hogy jelentős az oldal látogatottsága, nagy az érdeklődés a honlap iránt.
Éppen ezért lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, hogy továbbra is folyamatosan
frissítsük az oldalt és legalább heti-kétheti rendszerességgel közöljünk mindenki számára
hasznos és érdekes információkat.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban, az interneten, valamint a megyei sajtóanyagokban az elmúlt évben is számos
alkalommal jelent meg híradás a megyei tevékenységről.

Vadászati közélet
Szakmai szolgáltató tevékenységünk mellett az elmúlt évben is igyekeztünk egy igen sokszínű
vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle rendezvények megvalósítása kapcsán – a
vadászkamarával szoros együttműködésben - a megye összes vadásza részére szakmai
programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a
nem vadászó környezet számára bemutatni vadászati kultúránkat, hagyományainkat.
** Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben megyei vadásznapokat tartunk,
amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem vadászó
társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról.
A tavalyi évben újra Putnokra esett a választás a megyei rendezvény helyszínének
kiválasztásakor, amikor is a vadásznap nem csak társrendezvénye volt a 16. alkalommal
megrendezett Magyar Szlovák Kiállításnak és Vásárnak, hanem ugyanazon helyszínen, a
városi sportcsarnokban és környezetében együttesen került megrendezésre.
A vadászati és trófeakiállítás, festmény- és fotókiállítás, könyvbemutató-vásár is már május 1jén, csütörtökön elkezdődött, majd szombat estig, három napon keresztül várta az
érdeklődőket. A kiállításon a hely adottságait kihasználva több száz hazai és egzotikus vad
trófeája, preparált állatokból készült dioráma került bemutatásra. A trófea- és vadászati
kiállítást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat különdíjával jutalmazták. A
nagysikerű bemutató mellett megvalósult vadász-kézműves vásár is nagy érdeklődést váltott
ki.
A megyei vadásznap az általunk kialakított - immár hagyománynak tekinthető – ünnepi
forgatókönyv szerint, csak a vadászatról, a vadászati hagyományokról és a vadászati kultúráról
szólt. A reggeli hivatalos megnyitó előtt a vadásznap látogatói állva tisztelegtek a B.-A.-Z.
megyei Vadászok zászlaja és a terítéken lévő őzbak előtt, miközben a Borsodi Vadászkürtösök
az Üdvözlés szignáljával köszöntötték a vadásztársakat, hozzátartozóikat és érdeklődőket.
Ezután következett a Hubertus Szent Mise és az Ökumenikus Istentisztelet, majd az
ünnepélyes megnyitóünnepség.
Ezt követően az ünnepi köszöntők után a térség legkiválóbb szakemberei, vadászai- eddigi
tevékenységük elismeréseként - kitüntetéseiket vehették át. Az oklevelek és emlékérmek
átadását követően már hagyományosan a közelmúltban vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új
vadászok, rituális szertartásokkal tarkított avatására került sor.
Az egész napos szakmai és kulturális programokat (szarvasbőgés bemutató, vadász és
rendőrkutya bemutató, sólyom röptetés, íjász verseny, terepjáró szemle, népi együttesek és
koncertek) nagy érdeklődés kísérte.
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Természetesen nem csak a felnőtteknek telt szórakozással a napjuk, hiszen a gyerekeket
ugrálóvár, vadászgörény játszóház, valamint egy díszmadár és hüllő kiállításon túl a Diana
Vadászhölgy Klub jóvoltából kézműves foglalkozások is várták.
A kiváló hangulatú rendezvény méltó kezdése volt a 2014-es esztendő vadásznapjainak.
***
A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet aktivitást
sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével. A megyei vadásznap mellett a
megye klf. kistérségeiben hat vadásznap került megszervezésre, az ott élő vadászok és
vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát dicsérve.
* Első ilyen program volt a putnoki vadásznappal egyidőben zajló, VI. Füzérradványi
Nemzetközi vadételfőző verseny és vadásznap.
A kastélyparkban, az évszázados fák alatt különös hangulatot varázsolt a megnyitó kezdetét
jelző Vadászhimnusz dallama. A rendezvény kiemelt vendégeinek köszöntője után Gubala
Róbert esperes és Tóth Tamás református lelkész celebrálta a Hubertus ökomenikus imádságot,
majd különböző szakmai bemutatók (agarak, vérebek, szarvasbőgés, kürtös bemutató)
következtek.
A színpadi bemutatókon kívül folyamatosan trófea bemutató, légpuskás lövészet, íjászat,
gyermekfoglalkoztató, hadtörténeti kiállítás, Polster Gabriella és a Vadászati Kulturális
Egyesület foto kiállítása, kerékpáros verseny állt a látogatók rendelkezésére.
Az eredményhirdetés során a főzőverseny résztvevői, mely idén 21 csapatot jelentett, értékes
nyereményekkel távozhattak.
* Időben az előző rendezvényeket követte június 7-én a Kácsi XV. Országos Vadételfőző
Verseny és Fesztivál. A rendezvényt 1998-ban rendezték meg először. Azóta a kácsiak e
rendezvényt nemcsak a vadhús, hanem a vadászok ünnepének is szánják. Az evéssel, ivással,
gasztronómiai bemutatókkal, versenyekkel gazdag rendezvényen a jó hangulatot változatos
kísérőprogramok garantálták.
* A kácsi vadételfőzőt követően, a megye egy túlsó szegletében, június 21-én került
megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XII. Nemzetközi
Vad- és Halételfőző Verseny.
A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel és halétel kategóriákban is szép számmal
mérettették meg magukat a vállalkozó kedvű versenyzők. A rendezvényen a Zempléni-, az
Abaúji és Bodrogközi régió vadásztársaságain kívül több vadásztársaság vett részt a
szomszédos Felvidékről, egy az erdélyi Sóváradról érkezett, egy pedig Szerbiából, Óbecse
városát, vadászait képviselve.
A nap egyik fő látványossága volt a „Vadászok utcája”, melyet reprezentatív trófeakiállítás tett
nem mindennapi látványossággá az érdeklődők számára.
* Augusztus 16-án immáron ötödik alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt.
Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén az V. Zempléni lövésznap, ahol a korábbi évekhez
hasonlóan hivatásos vadászok, sportvadászok és erdészek mérhették össze
lövésztudományukat. A szervezők a napi programok közt nem feledkeztek el a gyermekekről
sem. Nekik is hagyományként volt íjászat, légpuskalövészet, valamint a sokak számára még
mindig újdonságként ható virtuális lövészet, és az kézműves foglalkozáson is részt vehettek.
Az előző esztendőkhöz hasonlóan az idén is sok vadásztársaság élt a főzési lehetőséggel.
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* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen Regionális Vadásznap zajlott a már
hagyományos. IV. Stihl Regionális Favágóverseny válogatója mellett.
Az egész napos esemény délelőtt kilenc órakor a Borsodi vadászkürtösök szignáljával vette
kezdetét, melyet a Hubertus istentisztelet követett. Ez után a megyei vadászzászló
bevonulásával egy időben egy saroglyán két őzbakot helyeztek terítékre a nagyszínpad
pódiumán.
Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések átadására került sor, ahol mind országos, mind
megyei kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak. A vadászati elismerések
mellett itt került kihirdetésre a háromfordulós megyei koronglövő verseny végeredménye is
mind egyéni, mind csapatversenyben.
Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a
favágóverseny, ahol jónéhány csapat több fordulóban kombinált darabolás; gallyazás,
választékolás; hasítás; sarangolás versenyszámokban mérhette össze tudását. Mint ahogy
számos főzőcsapat is versenyzett a helyezésekért.
A sátrak mellett, között mindeközben szabadtéri trófeakiállítás volt látható, mely már
hagyománnyá vált a borsodi vadásznapokon, megteremtve ezzel a „Vadászok utcája”
hangulatát, melyen nagyon impozáns trófeákban és vadászati eszközökben is
gyönyörködhettek az érdeklődők.
A közel estig tartó programok után könnyűzenei koncert, majd tűzijáték és hajnalig tartó
utcabál következett igen kitartó és szórakozó közönséggel.
* És, hogy az ősz se maradjon ki a vadásznapi programokból, az Ózd térségi Vadásztársaságok
az Ózdi Rendőrkapitányság hagyományosan aktív együttműködésével került megszervezésre
az immár ötödik VARETAL, vadász-rendőr találkozó.
A kétnapos program keretében szakmai konferenciára és hagyományos vadásznapra is sor
került.
Első nap az Ózdi Rendőrkapitányságon, dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, az ORFK
volt szóvivője, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Kommunikációs Igazgatója tartott előadást a
Rendőrség kommunikációjáról és a nemzeti bűnmegelőzési stratégia egyes kérdéseiről, melyet
követően kötetlen beszélgetésre kerülhetett sor az előadó és a konferencia résztvevői között.
Majd ezt követően másik helyszínen dr. Pecsenye Csaba, a Miskolci Törvényszék
kollégiumvezető bírája az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit ismertette, különös
tekintettel a kártérítési felelősségre. A konferencia nagysikerű záróakkordját Hidvégi Béla,
nemzetközileg elismert vadász, az SCI (Safari Club International) magyar tagozat alapítójának
– videóvetítéssel egybekötött élménybeszámolója jelentette.
Az V. VARETAL másnap délelőtt az ózdi strandfürdő területén folytatódott, a hagyományos
vadásznapi programokkal.
***
A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával - több évi szünet után - ismét
megrendezésre került megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett háromfordulós
korongvadász verseny. A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti
szakmai, sport és baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt.
A három verseny megyénk három régiójában került megrendezésre, Szerencsen, Hercegkúton
és Nagybarcán. A versenyek három különböző adottságú helyszínen, szép és kulturált
környezetben zajlottak. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett színvonalas, fegyelmezett
versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet mind a három lőtér vezetésének.
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A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a fegyveres vadászat
egyik legfontosabb tényezője a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt. Látva, és a
visszajelzéseket összegezve, megérte a ráfordított munka, idő és energia.
***
Vadászszövetségünk júliusban vadászkürtös tanfolyamot szervezett 10 fő részvételével. A
foglalkozások egy héten két alkalommal voltak, összesen 4 héten keresztül.
Hasonlóképpen, mint a sportlövészetnél itt is abban bízunk, hogy a lelkes jelentkezők
mindegyike aktívan részt fog venni a megyei kürtös életben, valamint a kürtölés alapjainak
elsajátítását követően akár egy-egy teríték mellett vagy bármilyen vadászati rendezvényen
kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.
Ennek elősegítése érdekében a közelmúltban a borsodivadasz honlapunk, „vadászatot segítő
szolgáltatásai” menüpontja alatt egy vadászkürtös adatbázist hoztunk létre, melynek legfőbb
célja az, hogy megismertessük a vadásztársadalommal azon személyeket és csapatokat, akik
fellépéseket vállalnak különféle.
Fontosnak tartjuk a vadászati kultúra és hagyományok ápolását, a vadászat megítélésének
javítását a zenén keresztül, a vadászkürt széleskörű megismertetését, valamint egységes etikai
elvek kialakítását és gyakorlati alkalmazását.
***
Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos
megyei vadászbál megszervezése sem.
Helyszínül Miskolcon a volt Központi Leánykollégium különterme szolgált, melynek
előtermét a vendégek nagy meglepetésére egy közel száz trófeából és preparátumokból álló
vadászati kiállítás is színesítette.
A kiváló étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az
ajándéksorsolás élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak
reggelig tartó nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz.
***
A vadászati közélet szerves részévé tettük az Ifjúsági programokat is, melynek elhivatott
gazdái és szervezői a Kulturális Bizottságunk Ifjúsági tagozatának tagjai.
* 2014. június végén Szécsényben került megrendezésre a II. Országos Gyermek vadásznap,
ahová megyénk ifjúsági delegációja már pénteken útra kelt. Ekkor megtekintették
Mezőkövesden Csirmaz Zsolt bőrkikészítő műhelyét, majd a hatvani Grassalkovichkastélytban a közelmúltban átadott Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumot
Másnap a csodálatos parkban hat csapat mérhette össze tudását „vadászati” ismeretekből.
Megyénk gyermekei kimagasló tudásuknak köszönhetően az első két helyezést szerezték meg.
Ismét bebizonyították, hogy a gyermekek nevelése, képzése milyen fontos és nem hiábavaló
feladat.
A hazautazás a vadásznap után vasárnap reggel történt, amikor az ifjúság még útba ejtette a
Szalajka-völgyet.
* Következő ifjúsági programként júliusban a Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói Tábor
egyhetes vadásztábort szervezett Baskón, a Dél-Zemplén szívében a 10-16 év közötti, vadászat
iránt nyitott korosztály vett részt.
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A vadásztábor csapata színvonalas előadásokat, változatos, élményekben gazdag programokat
kínált a gyerekeknek, melyek közül a legnépszerűbbeknek az alkonyati cserkeléssel
összekötött vadles és a terepjáróval történő vadetetés bizonyultak. A biztonságos
lőfegyverhasználattal kapcsolatos tudnivalókat a szerencsi, Levente Lőtéren tett tanulmányi
kirándulás alkalmával sajátíthatták el a fiatalok.
* Augusztus 1-8. között egyhetes őzhívó nyári tábor - harminc általános iskolás gyerek
részvételével - Karcagon került megrendezésre. A nem mindennapi ötlet, hogy az őzek
nászának kellős közepén hazánk egyik kiemelkedő őzes területére „költözzenek be” a
gyerekek, kedvező fogadtatásra talált és megvalósulhatott a kirándulás: a gyerekek testközelből
élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben megismerkedtek az agancsosok
életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na
és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű őzállományt.
Mindezek felett íjászkodtak, horgásztak, megismerkedttek a Tisza-tó élővilágával, Karcag
nevezetességeivel és a Karcagi Nagykun Vadásztársaság vadgazdálkodásának múltjával és
jelenével.
* Szintén augusztusban, ERDÉSZ-VADÁSZ tábor is megszervezésre került az Északerdő
ZRT-vel és vadászkamarával közös együttműködéssel.
A Fónagysági Erdészeti Erdei Iskola biztosította a gazdagon fejszerelt helyszínt a gyermekek
számára. A programok során megismerkedhettek a biztonságos és kulturált természetjárással,
miközben bejárták a tanösvényeket, valamint a jelentősebb barlangokat. Természetesen nem
maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, vadgazdálkodás, vadászkutyák,
vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem. A záró, harmadik napot a fiatalok, az Északerdő
Csanyiki Erdészeti Erdei iskolájában töltötték.
* A tavalyi ifjúsági programokat a szeptember 26-tól 28-ig tartó szarvasbőgő hétvége zárta,
Telkibányán, a Zempléni Hegység szívében az ÉSZAKERDŐ ZRT. és a Kéked és Környéke
FTVT. támogatásának köszönhetően.
A foglalkozások, programok során a gyerekek számtalan érdekes tevékenységet kipróbáltak,
trófeát bíráltak, állathangokat utánoztak, kürtöltek, kirándultak, hajnali és esti leseken vettek
részt, terítéket készítettek, azaz mindent úgy csináltak, mint az igazi vadászok és közben
játszva tanultak!
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Pálházai Állami Erdei Vasútja – a táborozással egy időben szarvasbőgés-hallgató vonatozást szervezett szeptember 27-én. A Kulturális Bizottság tagjai
és természetesen az Ifjú Nimródok közreműködésének köszönhetően kürtjelekkel és a gímbika
hívás hangjaival kibővített kis műsort hallgathattak meg a résztvevők a Kőkapui Állomáson.
A visszaútra is tartogattak meglepetést az erdészet munkatársai, a Kemence-pataknál egy
gímbika terítéket láthattak az utasok.
***
* A Magyar Véreb Egylettel kötött megállapodásunkra alapozottan megrendezésre került a
Zempléni vérebes nap melynek házigazdája az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi Erdészeti
Igazgatósága volt. A rendezvényt azzal a céllal bonyolították le július második szombatján,
hogy népszerűsítsék a vérebes kultúrát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Egyebek mellett azt is szerettük volna elérni, hogy tudjanak egymásról azok, akik vérebekkel
foglalkoznak a térségben. Az érdeklődők láthattak egy utánkeresési bemutatót egy fiatal,
valamint egy tapasztalt hannoveri véreb „részvételével”.
14

Dr. Buzgó József a Véreb Egylet elnöke tartott előadást, majd ismertető hangzott el a
vérebvezetés gyakorlatáról, valamint a használatos felszerelésekről is. Ezt követően
bemutatkozott az egylet körzetfelelőse, Szabó Ádám.
***
* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara Vadászszövetségünkkel közösen október
hónapban, - a szervezetek támogatásával, de főként a résztvevők finanszírozásában - szakmai
tanulmányutat szervezett. A kiránduláson a két szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai
vettek részt.
A tanulmányút – mivel célállomása Szlovákia volt - elsődleges célja volt, hogy a rozsnyói
vadászati szervezetekkel mélyítsük baráti kapcsolatunkat, tapasztalatcserét végezzünk,
bővítsük ismereteinket, illetve új ötleteket kapjunk, melyet esetleg saját szervezeteinkben,
vadásztársaságainkban is hasznosíthatunk.
A háromnapos – élményekkel és tapasztalatokkal bővelkedő – program során a résztvevők
megtekintették a Szlovák –Érchegység nevezetességeit, félnapos tapasztalatcserét folytattak a
helyi szlovákiai vadászati szervezetek vezetőivel. Emellett látogatást tettek a Betléri
vadászkastélyban, majd a Szlovák Köztársaság Erdőgazdaságának rozsnyói kirendeltségénél.
Itt egy nagyon érdekes és széleskörű tájékoztatót hallgattak meg az erdészet munkájáról,
gazdálkodásáról, valamint a kezelésükben lévő betléri vadaskertről, az abban folyó
vadgazdálkodásról és kísérletekről. A szakmai előadások után egy rövid kirándulást tettek a
vadaskertben.
A kellemes időben eltöltött tanulmányút valamennyi résztvevő számára mind szakmai, mind
emberi vonatkozásban maradandó emléket jelentett. Ezúton is köszönjük szlovákiai
barátainknak a nagy-nagy kedvességet, segítséget és a szíves vendéglátást.
***
A vadászati szervezeteink támogatásával, Szabó György, a Nádler Herbert Vadásztársaság
elnöke által szervezett és Csiszár József festőművész irányításával, természetábrázoló alkotó
tábor volt az Arlói tó partján. Az alkotó héten a szorgalmas munka eredménye 3-4 olaj-vászon
kép fejenként különböző technikával. Csiszár Úr mindenkinek a munkáját felügyelte és segített
ahol kellett.
***
A Bükk hegység déli lankáin található Bekénypusztai Turisztikai Látogatóközpont és Ökoház
adott otthont az ÉSZAKERDŐ Zrt. VI. Trófeamustrájának, ahol csaknem 120 agancsot
szemlélhettek meg a látogatók. A társaság vadászterületeiről származó 92 trófeán túl, a
környékbeli vadásztársaságok által elejtett bikák agancsait is bemutatták.
***
* A tavaly 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését továbbra is
támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követék egymást a rendezvények. A
vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a vadászati kultúra értékeinek
megőrzésében.

***************************************************
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II.
2 0 15 . é v i f e l a d a t o k , c é l k i t ű z é s e k
A következő év, illetőleg ciklus feladatait az elmúlt időszak eredményeire alapozva lehet és
kell meghatározni. Úgy ítélhető meg, hogy a megye vadászati közösségi élete egyértelműen
megjelöli a fő irányokat, melynek mentén szükséges a vadásztársadalom aktivitását
megszervezni.
Külön is szeretnénk kiemelni, hogy az idén 25 éves Vadászszövetségünk. Az elmúlt 25 év
tapasztalatainak, eredményeinek vagy eredménytelenségeinek számbavétele nyilván jó
útmutatást ad elkövetkező feladataink meghatározásához is.
S természetesen ezt a számunkra megismételhetetlen évfordulót mind a szakmai, mind a
vadászati közéleti eseményekben szeretnénk emlékezetessé tenni és méltóan megünnepelni.
***
Szövetségünknek, mint a vadgazdálkodók érdekképviseletének első helyen továbbra is
hátteret kell biztosítania a vadászatra jogosultaknak a különféle feladatok megoldása kapcsán,
jogi segítségnyújtás, szolgáltatások, könyvvezetés, informálás, szaktanácsadás tekintetében.
Ezzel együtt mindenképpen folytatni kell azt az aktív, közös tevékenységet, ami egy
dinamikus, sokszínű, továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet próbál biztosítani
a különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák és egyéb fontos rendezvények
megteremtésével.
Mindehhez meghatározó jelentőségű feltétel a megyei vadásztársadalom egységének
fenntartása. E tekintetben fontos feladatunk a Szövetség és a Kamara megyei szervezete
közötti zavartalan és hatékony együttműködés. A két szervezet - a vonatkozó törvények
továbbá Alapszabályainkban megfogalmazott célok és elvek szerint - kölcsönösen
együttműködik a vadászat és vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés
érdekében és együttesen lépünk fel e célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet
színvonalának emelése érdekében. Nagyon fontos mindennek együttműködési
megállapodásban is rögzített dekralálása.

A Szövetség s zakmai
tevékenysége
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.
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Az eddigi tapasztalatokat feldolgozva finomítani kívánjuk a tematikát és tovább fejlesztjük a
technikai feltételeket.
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.
- Továbbra is végezzük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat és igény esetén - tanácsadóként –
közreműködünk megjelenő pályázatok megírásában. Bízunk benne, hogy e tekintetben
változás fog történni és az elkövetkezendő időszakban lesz erre lehetőség, segítve ezzel a
megye vadgazdálkodóit.
- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (hivatásos vadász ruha,
fegyverszekrények, könyvek, DVD-k, nyalósó, egészségügyi csomagok, nyomtatványok,
szakkönyvek, vadászati eszközök értékesítése, stb.)
- Tanácsadó tevékenységünket továbbra is jellemzően szakmai, gazdasági és jogi
tanácsadásra kívánjuk koncentrálni.
- Folytatjuk a díjmentes Hírlevél szolgáltatást, melyet idén is minden hónap végén egy
egységes szerkezetű kiadvány formájában juttatunk el valamennyi tagszervezetünkhöz az
alábbi témakörökben:- aktuális teendők, - gazdálkodás, - jogi infók, - hírek, információk, szövetségi hírek, - mire szabad vadászni.
A hírlevél mellékleteként - amikor szükséges és aktuális - csatoljuk tagszervezeteink
tevékenységéhez szükséges legfontosabb (jogi, NAV, TB, stb.) dokumentumokat.
- 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.
- 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.
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- 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.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Érdekképviseleti tevékenységünk során a vadásztársaságok és földtulajdonosi vadászati
közösségek munkájának segítésére, a földtulajdonosok és vadászatra jogosultak
érdekegyeztetéseinek koordinálására nagy hangsúlyt fektetünk.
* Ebben az évben esedékes legtöbb tagszervezetünknél a tisztújítás, melynek kapcsán a
bírósági változás bejegyeztetéshez csatolni kell az új Ptk.-nak megfeleltetett alapszabályt.
Kiemelt hangsúlyt kap az elkövetkező időszakban az alapító okiratok módosítása, melyek
kidolgozásához tagszervezeteinknek rövidesen minta alapszabályt adunk ki.
* Az országos vadászati szervek összesítették a megyék vadászati törvény módosítására
vonatkozó javaslatait és elkészült a vadászati törvény javaslatunk, melyet a jogalkotók
rendelkezésére bocsájtottunk. Reméljük, hogy a különböző feltételek javulásának hatására idén
már a vadászati törvénykezésben, a vadászati törvény módosításával pozitív elmozdulás
fog történni.
* A vadászatra jogosultak számára nagyjelentőségű mezőgazdasági és erdei vadkárok
alakulása, illetőleg – amennyiben megszületik – a vadászati törvény kapcsán adódó feladatokat
vadászati jogi konferencia keretében kívánjuk áttekinteni, hogy a legfelkészültebb
szakemberek közreműködésével tudjunk segítséget adni tagszervezeteinknek.
* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vad egészségügyi kérdésekre. Információink
szerint a klasszikus sertéspestis (KSP) vonatkozásában idén sem vezetnek be korlátozásokat.
Bízunk benne, hogy ugyanez igaz lesz az afrikai sertéspestisre (ASP) is, így nem lesz
szükség különféle intézkedések megtételére hazánkban.
* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel, hatóságokkal
kötött együttműködési megállapodások áttekintésére, közös értékelésére és aktualizálására.
Ezt a feladatot a Kamarával közösen tervezzük végrehajtani.
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*A 2015-ös évben a Vadász Hírmondó újságunk 25. évfolyamát éri el, melyet továbbra is
négyhavonta, május, szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye
vadászai számára elérhetővé tenni.
*Tájékoztató tevékenységeink között újra meg kell említeni, a mindenki számára nyilvános,
nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet a www.borsodivadasz.hu címről érhető
el. Ez a hírportál a Vadászkamara és Vadászszövetség közös oldala, melyen minden megyei
vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, valamint a vadászati szervezetek
információi is megtalálhatóak.
Szeretnénk, ha minél több szervezetünk venné igénybe e közös honlap adta nyilvánosság
lehetőségét.
Ezen felül idén is jelentős erőfeszítéseket teszünk a sajtó és média megjelenésben elért sikerek
továbbvitelére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, hogy a kereskedelmi
médiák részéről, mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a vadászat,
vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az aktuális
információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a
vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.
V a d á s z a t i

k ö z é l e t

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, a vadászati közélet minél színesebbé, tartalmasabbá
tételét és azt, hogy a nem vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási
lehetőségeket.
* Megyei vadászbálunkat a Vadászkamarával közösen február 21-én tartjuk a
Miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében. Bízunk benne, hogy hasonlóan az elmúlt
évekhez idén is nagyszerű kikapcsolódást és szórakozást fog biztosítani a rendezvényünk.
** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2015-ös év során is.
A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már hagyományossá
vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, kiállítások mind-mind a
vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a szimpatizánsok, érdeklődők
bevonása révén.
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén az elképzelések
szerint teljesen új helyszínen, Kazincbarcika városában, a nyár folyamán a Color Fesztivál
társrendezvényeként tervezzük megvalósítani.
* Ezen felül az idén is jónéhány, egyéb vadásznapi program, vadételfőző verseny fogja várni
az érdeklődőket.
- májusban
Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap
- júniusban
Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny
- június-júliusban
Sátoraljaújhely-Széphalom, Nemzetközi vad- és halételfőző
verseny, térségi vadásznap
- augusztusban
Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny
- októberben
Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap
19

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi vadásznapok
további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra jogosultjainak,
vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni különféle vadászati kiállítások,
találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket!
* Ezévben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos vadászok
részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, a kamarával közösen több helyszínen
újra koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél
szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön tagozat
létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lőkészség fejlesztő,
biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.
* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már a szolgáltatási tevékenységek között
ezt is említettük - a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése
is. Ennek magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos és napközis ifjúsági
táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.
* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, a Miskolci
Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) várjuk az érdeklődőket!
Ezen felül szeretnénk, ha nem csak Miskolcon, hanem a megye más területén is kialakulna
egy-egy ilyen kezdeményezés, melynek köszönhetően az érdeklődők több helyszínen és
rendszeresen találkozhatnának országos, neves szakemberekkel, előadókkal.
*****
Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink mindenki számára egy aktív, közös
tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus vadászati közéletet fognak biztosítani, melyhez a
leköszönő elnökség nevében, ezúton is kívánunk Sikeres és Vadászélményekben Gazdag
Boldog Új Évet!
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III. 2014. évi pénzügyi beszámoló és 2015. évi költségvetési terv
Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2014. évi pénzügyi beszámolója és 2015. évi pénzügyi terve

Összesítő

Megnevezés

Terv 2014

Tény 2014

Terv 2015

5731

5731

7358

Alapcél szerinti bevételek
Gazdasági-vállalkozási tevékenység
bevételei
Egyéb bevételek
Átfutó, kiegyenlító bevételek

13808

13600

13865

7211
90
330

7421
75
436

7013
70
315

Bevételek összesen

21439

21532

21263

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Kiadások
Alapcél szerinti kiadások
Gazdasági-vállalkozási tevékenység
kiadásai
Általános, működési kiadások
Értékcsökkenési leírás
Beruházási kiadások
Költségvetési tartalék
Átfutó, kiegyenlítő kiadások

7288

6164

7564

2898
10810
330
100
300
315

2924
10393
328
96
0
0

2823
11651
315
300
0
200

Kiadások összesen

22041

19905

22853

Záró pénzkészlet

5129

7358

5768
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2014. pénzügyi beszámolója és 2015. évi pénzügyi terve

Részletes
Megnevezés

Terv 2014

Tény 2014

Terv 2015

5731

5731

7358

Alapcél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
SZJA 1 %
Oktatás, képzés, tanfolyamok
Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér.
Kapott támogatások (Vadásznap, egyéb)
Pályázatok

5900
300
7188
120
300
0

5947
356
6472
100
725
0

5900
300
7265
100
300
0

Alapcél szerinti bevételek összesen:

13808

13600

13865

0
600
211
500

0
1031
283
272

0
600
283
250

0
2200
3500
100
100
7211

0
2206
3500
129
0
7421

0
2200
3500
130
50
7013

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések
Egyéb bevételek összesen

80
10
90

74
1
75

65
5
70

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

0
0
330
330

28
0
408
436

0
0
315
315

21439

21532

21263

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei
Értékesítés árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó
Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés
Infrastruktúra bérbeadása
Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv)

Hírdetés, reklám, virtuális vadászat
Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei összesen

Bevételek mindösszesen:
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Kiadások
Alapcél szerinti kiadások
Testületi ülések
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Oklevelek, kitüntetések, érmék, dísztőr
Kommunikációs költségek
Honlap költségei
Oktatás, képzés, tanfolyamok (terembérlet,előadó szla alapján, lőgyak)

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

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Szociális hozzájárulási adó

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

20
228
150
50
50
1280
800
500
750
50
200
50
20
50
2456
634
7288

52
252
222
0
0
779
580
512
653
50
34
50
20
50
2300
610
6164

50
252
200
50
25
2273
200
515
700
50
100
50
20
50
2386
643
7564

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

807
252
234
0
40
300
914
0
227
109
41
2924

450
252
200
0
45
300
915
100
227
174
160
2823

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

78
521
611
245
20
47
45
0
63
252
167
110
2159

110
550
700
50
50
55
50
20
80
260
180
110
2215

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

Posta, telefon, internet, megjelenés tf könyvben
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztítószer, takarítás
Tárgyi eszközök javítása, karbantartása
Távfelügyeleti díj
Egyéb anyagok, szolgáltatások
Szállítási költség
Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Könyvelőprogram bérleti díja
Bankköltség
Biztosítási díj
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Személyi jellegű ráfordítások
Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja
Jutalom
Csekély értékű ajándékok, koszorú
Reprezentáció
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Alkalmazottak saját gj. használata
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Szociális hozzájárulási adó

5325
220
20
20
20
720
450
1500
8275

5291
200
4
10
16
717
521
1474
8233

6084
255
20
70
20
720
550
1712
9431

5

1

5

Általános, működési kiadások összesen

10810

10393

11651

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

330

328

315

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

100

96

100

96

200
100
300

Költségvetési tartalék

300

0

0

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

300
15
0
315

0
0
0
0

200
0
0
200

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

22041

19905

22853

Záró pénzkészlet

5129

7358

5768

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések
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Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi
Szövetségének 2014. évi gazdálkodásáról
A korábbi években már tájékoztattuk Önöket arról, hogy szervezetünk a könyvvezetését a kettős
könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti.
Jelen pénzügyi beszámolónk a Szövetség úgynevezett pénzáramlását mutatja be, vagyis a nyitó
pénzkészletből indul ki, bevételi oldalon a ténylegesen beérkezett összegeket, míg kiadási
oldalon a tényleges kifizetéseket mutatja be és jut el a záró pénzkészletig.
A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.
Szervezetünk összbevétele 2014. évben közel egy fél %-kal vagyis 93 eFt-tal a tervezett felett
realizálódott, ebből következően elmondhatjuk, hogy a Szövetség a 2014. évi bevételi tervét
teljesítette.
Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés.
A cél szerinti bevételek összességében 165 eFt plusz bevételt mutatnak. Ezen belül a tagdíj 47
eFt-tal haladja meg a tervezettet, mely a tagszervezetek jó fizetési moráljának köszönhető. Ez
azonban arra is enged következtetni, hogy szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik.
Itt került bemutatásra a vadászkürtös tanfolyam bevétele, amely nem került tervezésre, de
megvalósult és 118 eFt-tal növelte bevételeinket.
A közhasznú megnevezésű bevételek 373 eFt-tal a tervezett alatt maradtak, hiszen kevesebb
bevételünk érkezett az SZJA 1 %-ból (56 eFt), és a felkészítő tanfolyambevétele is a tervezett
alatt maradt (34 eFt). A kapott adományok 425 eFt-tal haladják meg a tervezett összeget, mely
részben kompenzálta a tanfolyamnál kiesett bevételt. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az új
rendszer szerinti tanfolyam várható igényeire, ráfordításaira vonatkozóan a tervezés időpontjában
még nem voltak pontos információink.
Itt tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy szervezetünk a közhasznú jogállását 2014. május végével
elveszítette, mert nem kezdeményeztük a közhasznú jogállás további fenntartását. E döntésünk
legfőbb oka az volt, hogy idevonatkozó törvényben előírt mutatószámok teljesítése a későbbi
években bizonytalannak tűnik számunkra.
A vállalkozási tevékenységünk bevételei 210 eFt-tal haladják meg az előirányzatot.
Elmondhatjuk, hogy a vadászati dolgok és a hirdetés bevételein kívül mindegyik tevékenységünk
plusz bevételt hozott, úgymint: könyvek, nyomtatványok (431 eFt), fegyverszekrény (72 eFt)
értékesítése, míg a szolgáltatások (könyvvezetés, továbbszámlázások) 35 eFt.
Egyéb bevételeink 15 eFt-tal maradnak a tervezett alatt, hiszen a kamatbevétel 6 eFt-os
elmaradást mutat, a kerekítésekre pedig 9 eFt-tal kevesebb került elszámolásra.
Az átfutó bevételek 106 eFt-tal meghaladják a tervezettet, mely főképpen abból adódik, hogy a
felkészítő tanfolyamra a hallgatók által 80 eFt előleg került befizetésre, melynek realizálása csak
2015. évben valósul meg.
2014. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be:
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A bevételek 0,5 %-os emelkedése mellett a Kiadásaink a tervhez képest 2136 eFt-tal kevesebb
összeget tettek ki, amely közel 10 %-os megtakarítást jelent.
Cél szerinti kiadásaink (testületi ülések, kitüntetések, kommunikációs költségek, képzések) 28
eFt-tal magasabb összegben valósultak meg, melynek egyik oka, hogy a kürtös tanfolyam
ráfordításai itt kerültek kimutatásra, de az – mint ahogy a bevétele sem – nem került tervezésre.
A tervezetthez képest több kiadásunk keletkezett a Védegyleti tagdíjnál (24 eFt és a
kitüntetéseknél (72 eFt).
A közhasznú kiadásaink 1152 eFt-tal maradtak a tervezett összeg alatt, hiszen a tervezetthez
képest alacsonyabb költséggel valósítottuk meg a felkészítő tanfolyamot (előadói díjak,
terembérlet, gyakorlati képzés költségei) valamint a megyei vadásznapot. Az új felkészítő
tanfolyam kialakítása is a tervezetthez képest kevesebb kiadást igényelt. (Regisztrációs díjként
500 eFt-ot fizetett szervezetünk a NÉBIH-nek, az illetékek, berendezési tárgyak 80 eFt kiadást
jelentettek.) Úgy ítéljük azonban meg, hogy a költségmegtakarítás nem ment a minőség rovására,
hiszen mind a három (egy régi és két új rendszer szerinti tanfolyam) és a két vadásznap (Putnok,
Bükkzsérc) a már megszokott színvonalon, sikeresen lebonyolításra került. A vadászklub
működtetésére és az ifjúsággal kapcsolatos feladatainkra 50-50 eFt-ot terveztünk. Az év folyamán
ilyen célú kiadások nem merültek fel, ezért a 100 eFt-ot átutaltuk az „Észak-magyarországi
Vadgazdálkodásért” Alapítványhoz azzal, hogy a későbbiekben e céloknak megfelelően
felhasználásra kerüljön.
A vállalkozási tevékenység kiadásai (értékesített áruk beszerzési értéke, könyvelőprogram
bérleti díja) mindössze 26 eFt-tal haladják meg a tervezettet. Jelentős túllépés az értékesítésre
beszerzett könyvek, nyomtatványok (307 eFt) soron található, de ennek bevételi oldala is jelentős
többletbevételt (431 eFt) mutat. A többi értékesített termék (fegyverszekrény, vadászati dolgok)
beszerzési költsége a bevételi arányoknak megfelelően alakult.
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Az általános működési kiadások összességében 417 eFt-tal maradtak a tervezett szint alatt. Ezen
a fősoron belül az anyag- és anyagjellegű ráfordításoknál 371 eFt megtakarítás jelentkezett. Az
előbbi címszó alatt felsorolt tételek (irodaszer, posta, telefon, közüzemi díjak, távfelügyelet, stb.)
szinte mindegyike - a biztosítási díj kivételével – a tervezett összeg alatt maradt.
A személyi jellegű ráfordítások közel az előirányzat szerinti mértékben teljesültek, hiszen
mindössze 42 eFt-tal kevesebb összegben valósultak meg a tervezetthez képest. E ráfordítások az
elnökség idevonatkozó határozatainak megfelelően kerültek kifizetésre, elszámolásra.
Beruházási kiadásaink 4 eFt-tal, míg az értékcsökkenési leírás 2 eFt-tal maradt a tervezett alatt.
Az év folyamán beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (pl. fűnyíró), immateriális javak
(számlázó-, pénztárkezelő, vírusirtó program). A tárgyalóterem oktatási célú használatra való
előkészítése céljából a nyár folyamán elkészíttettünk 12 db iskolapadot, de ennek bekerülési
költsége nem itt, hanem az „Új felkészítő tanfolyam kialakítása” soron került bemutatásra.
2014. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi
ábrákon szemléltetjük:
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A Vadászszövetség 2014. évi gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy az
a várakozáson felülinek mondható. Ezt a megállapításunkat az a tény is
alátámasztja, hogy az év eleji nyitó pénzkészletünket jelentős összeggel, 1.627 eFt-tal
növelni tudtuk, mely véleményünk szerint mind a civil szervezetek körében, mind a
jelenlegi gazdasági helyzetben is nagyon eredményesnek mondható. Megjegyezzük
továbbá, hogy a decemberi személyi jellegű kifizetéseket terhelő, azokból levont
adókat szervezetünk év végén befizette, így az már nem terheli a 2015-ös évi
költségvetésünket.
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Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsége
2015. évi pénzügyi tervére

A 2015. évre javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.
2015. évi összbevételeinket 21.263 eFt-os, az előző évi ténynél 269 ezer forinttal alacsonyabb
összegben tervezzük megvalósítani, melynek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.
Alapcél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíj bevételt, mely tervezett bevételeink 28 %-át
teszi ki (5.900 eFt).
E bevételi fősoron belül ismertetjük a támogatások, a tudományos kutatási tevékenységben való
részvételünk valamint az oktatási (vadászvizsgára felkészítő, kürtös tanfolyamok)
tevékenységünk bevételeit. Már az elmúlt évben is ismeretes volt, hogy a vadászvizsga letétele
kötelező tanfolyam elvégzéséhez kötött. Az új felkészítő rendszernek való megfelelés, a
tanfolyam feltételeinek kialakítása nagyrészben a 2014-es évben megvalósult, így az idén ezzel
kapcsolatban nagyobb összegű anyagi kötelezettséggel már nem kalkulálunk, de bevételi oldalon
a korábbinál nagyobb díjtételekkel számolunk (7.265 eFt).
Ezévben is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlásokra (300 eFt).
2015. év folyamán is megrendezzük központi Vadásznapunkat, melyre Kazincbarcikán kerül
majd sor. Bízunk benne, hogy a régió vállalkozásai, tagszervezeteink ismét támogatják a már
megszokott magas színvonalú rendezvényünket és annak kísérő programjait. A kapott
támogatásokat a tavalyihoz képest kisebb összegben vesszük számításba (300 eFt).
Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már megismert
értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. E bevételeink többségét az előző
évi tény szintjén tervezzük megvalósítani. A könyvek, nyomtatványok értékesítésénél
óvatosságból 431 eFt-tal kevesebb bevétellel tervezünk, de bízunk benne, hogy a vadászok,
vadászatra jogosultak továbbra is folyamatosan keresik, vásárolják majd a vadászati
nyomtatványokat, eszközöket, szakmai könyveket, dvd-ket. A tagszervezetek felé évtizedek óta
folyamatosan nyújtott szolgáltatásaink igénybevételével továbbra is számolunk, úgymint
könyvvezetés (2.200 eFt) és egyéb, igénytől függő tevékenységek.
Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 70 eFt-ban, míg az átfutó bevételeket
315 eFt-ban tervezzük.
A 2014. évi tény és a 2015. évi tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a
bevételek megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük.
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2015. évi összkiadásunkat 22.853 eFt-ban irányozzuk elő a bevételek 21.263 eFt-os összegével
szemben, mely tartalékaink 1.590 eFt-os – kényszerű - csökkenését eredményezi.
Alapcél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (252 eFt), a kitüntetések (200
eFt), a testületi ülések, a kommunikációs és a honlap fenntartásának költségét, mely
utóbbiakat összességében 125 eFt-ban határoztunk meg.
E fő soron belül részletezzük a Vadász Hírmondó (515 eFt), a rendezvények közvetlen
ráfordításait (700 eFt). Konferenciák megszervezésére 100 eFt-ot szánunk. Támogatni kívánjuk
a térségi vadásznapokat (50 eFt), az ifjusági programok (50 eFt) megszervezését, a
Vadászklub (50 eFt) és az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány (20 eFt)
működését is. A felkészítő tanfolyam anyagjellegű ráfordításait (terembérlet, számlaképes
előadó, gyakorlati vezető, lőgyakorlat) 2.273 eFt-ban tervezzük, mely összeg tartalmazza a 2014.
decemberi tanfolyam lőgyakorlati költségét is, hiszen az az idén januárban került megtartásra. Az
új rendszer szerint kialakított tanfolyam további költségeit, szükséges eszközbeszerzéseit 200 eFtban határoztuk meg. A tanfolyamok sikeres lebonyolításában résztvevők, szervezők, előadók,
oktatók díját 2.386 eFt-ban terveztük, valamint számoltunk ezek szociális hozzájárulási adó
vonzatával is (643 eFt).
A gazdasági-vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány,
vadászati dolgok) (902 eFt), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja – 300 eFt)
tevékenységeinkhez kapcsolódó anyagok, szolgáltatások beszerzési értékét szerepeltetjük, melyek
az ezekkel összefüggő bevételi oldal figyelembevételével kerültek megtervezésre. Itt mutatjuk be
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az előbbiekkel együtt járó személyi jellegű kifizetéseket is, úgymint könyvvezetés megbízási díja,
koordinációs jutaléka (915 eFt), bolti jutalék (100 eFt) valamint ezek szociális hozzájárulási
adóvonzata (227 eFt). Itt adunk helyet a várható társasági (160 eFt) és a helyi adó (174 eFt)
fizetési kötelezettségünknek is.
Már a korábbi évek eredmény-levezetésének bemutatásánál tájékoztatást adtunk arról, hogy a
társasági adóról szóló törvény egyik előírása alapján a kapott adományok bizonyos százalékával a
társasági adó alapját meg kell emelnünk. Vállalkozási tevékenységünk eredményessége, valamint
előbb említett adóalap növelő tényezők hatására az adóalapunk pozitív lett, így társasági adó és
helyi iparűzési adó (adóelőleg) fizetési kötelezettségünk keletkezik.
Az általános, működési kiadások mindkét (alapcél és gazdasági-vállalkozási) tevékenységünk
érdekében merülnek fel, ezek majd az évvégi bevételi adatok arányában kerülnek szétosztásra a
tevékenységek között. Ezek első csoportja az anyag- és anyagjellegű ráfordítások, mely - a
teljesség igénye nélkül - a következőket tartalmazza: irodaszer (110 eFt), posta, telefon (550 eFt),
közüzemi díjak (700 eFt), tisztítószer (50 eFt), tárgyi eszközök javítása (50 eFt), távfelügyelet (55
eFt), bankköltség (180 eFt), biztosítási díj (110 eFt).
A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a munkabérek
(6.084 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az alkalmazottak (720 eFt) és a
tisztségviselők (550 eFt) utazási, kiküldetési költségei. Az alkalmazottak munkabérénél a 2014.
év végén az elnökség által jóváhagyott béremeléssel számolunk és tervezésre került részükre
félhavi bérnek megfelelő jutalom (255 eFt) is. Megjegyezzük, hogy a székház takarítását,
valamint az irodai kisegítő tevékenységet tavaly novembertől megbízási jogviszonyban lévő
személy látja el, akinek megbízási díját szintén itt mutatjuk ki. 2014. októberig e munkálatokat
számlaképes vállalkozó látta el, így ennek költsége nem személyi jellegű, hanem anyagjellegű
ráfordításként jelentkezett (300 eFt). Szintén ebben a csoportban jelenítjük meg a fenti juttatások
vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, valamint a szociális
hozzájárulási adó (1.712 eFt) tervezett összegét.
Egyéb kiadások soron 5 eFt-tal számolunk.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését 315 eFt-os összegben irányozzuk elő.
Beruházás jellegű kiadásokra 300 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi majd
szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek beszerzési (200
eFt) értékét. A Tas utca parkoló övezetté minősítése miatt igényként merült fel az, hogy a hátsó
udvari részre néhány autóval biztosított legyen a beállás. Ehhez azonban bizonyos munkálatokat
a nagykapu előtt el kell végeztetnünk, melyet 100 eFt-tal vettünk számításba.
Az átfutó kiadások várható összegét 200 eFt-ban határozzuk meg.
A bevételi oldalnál bemutatotthoz hasonlóan a kiadások tény és a tervadatainak összehasonlítását
is diagramon szemléltetjük.
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Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a
Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan 5.768 eFt-os összegben valósul meg. Az
év folyamán azonban törekszünk majd arra – mint azt tettük a korábbi években is -,
hogy a bevételek növelése, kiadások csökkentésének eredményeképpen a záró
pénzkészletet növeljük. Úgy ítéljük meg, hogy a mai gazdasági helyzetben az is
eredménynek mondható, ha egy szervezet a pénzügyi stabilitását meg tudja őrizni,
ennek a követelménynek pedig várhatóan eleget tudunk majd tenni.
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IV. 2010 -2014
Áttekintés az elmúlt öt év tevékenységéről
Tisztelt Választmány!
Mint ahogyan bevezetőnkben is említettük, idén Vadászszövetségünk életében lezárul egy öt
éves ciklus, amikor is mindenképpen szükséges számvetést tennünk, hogy áttekintsük, mire is
jutottunk, illetve, hogy alapot adjunk a következő időszak feladatainak meghatározásához.
Az elmúlt években célul tűztük ki a hatékony érdekérvényesítés, a sokszínű vadászati közéleti
aktivitás, a tudatos szakmaiság, a távlatos ifjúsági programok, az emberközeli közösségi élet,
hagyományőrzés, hatásos nyilvánosság megvalósítását.
Mindezek figyelembe vételével számos új, dinamikus elemet igyekezett az elnökség beépíteni
a szövetség munkájába. Úgy véltük, hogy a vadászati közélet és kultúra, vadgazdálkodásunk
szakmaisága, érdekvédelmi tevékenységünk, és maga a Vadászszövetség is annyit ér, amennyi
és amilyen tartalommal megtöltjük!
Ennek jegyében, a jelen beszámolónk mintegy mellékleteként, az alábbiakban egy rövid
áttekintést, összefoglalót próbálunk adni a különféle feladatok megismertetésével - a nagy
időintervallum miatt természetesen a teljesség igénye nélkül - a fontosabb események,
történések kiemelésével és a tendenciák bemutatásával.
Szeretnénk, hogy így egységesen az öt év munkáját látva minél szemléletesebb képet adjunk
azokról az erőfeszítésekről, eredményekről, és természetesen problémákról, amelyek a munkát
jellemezték, meghatározták az elmúlt időszakban.
Az ismertetőben Szövetségünk szervezeti életével, szakmai és tájékoztató tevékenységével –
mivel azok évekre visszamenőleg hasonlóak, folyamatosak és az előzőekben már részletesen
bemutattuk – már nem foglalkoznánk, kizárólag az érdekképviseleti tevékenység és a vadászati
közélet témakörét mutatnánk be.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Az érdekérvényesítés elsősorban nem megyei, hanem alapvetően országos illetékességű, mivel
a Védegylet és az Országos Vadászkamara jogosult a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra
és a megfelelő jogalkotási tevékenységbe való bekapcsolódásra.
Ennek ellenére természetesen megyei szinten is fontos az aktivitásunk, mellyel részesei
lehetünk e munkának, véleményeinkkel és ötleteinkkel segítve az érdemi javaslatok
kialakítását.
Az elmúlt évek során jelentős eredmények születtek a vadászokat és vadászatot érintő
törvénykezésben az érdekérvényesítésre, amelyeket éves bontásban mutatunk be:
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2010.
* Javaslatot tettünk a vadászati törvény, valamint a végrehajtási rendelet módosítására,
határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket valamint az OMVV-t a
vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra, paragrafusokra. A módosító
javaslatoknak is köszönhetően megjelent a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet, mely a Vadászati
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet egyes pontjait
módosította.
* A 2010-es év folyamán is folyamatosan figyelemmel kísértük a vaddisznóállományokban,
klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt megfigyelési zónában folyó tevékenységet,
és minden erőnkkel azon voltunk, hogy az abban a térségben gazdálkodó vadászatra
jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük.
Ennek egyik eredménye volt, hogy megyei kezdeményezésünkre a Vidékfejlesztési
Minisztériumban, 2010. november 24-én sertéspestissel kapcsolatos értekezlet is
összehívásra került.
* Ebben az évben felmerült annak a lehetősége, hogy minden vadász részére kötelezővé válik a
pszichológiai vizsgálat. Szerencsére azonban az országos és megyei szintű összefogásának
meglett az eredménye. A Kamara, a Védegylettel együttesen jól lobbyzott a fegyverekről és
lőszerekről, valamint a fegyvertartási egészségügyi alkalmasság feltételeiről szóló rendeletek
módosítása 9/2010 (III.18.) EüM rendelet során.
A rendelet szerint pszichológiai vizsgálatra csak az első fegyvertartási engedély kérelmének
benyújtását kérő személy (új vadász) kötelezett.
* A 2010-es évben napvilágot látott vadazonosító-vadkísérő jegyek tekintetében
felháborodásunkat fejeztük ki a felsőbb vezetés felé. Ebben a kérdésben még jóval az új
azonosítójel megalkotása előtt országos vezetőinken keresztül többször kértük, hogy az
érdekképviselet a gyakorlati tapasztalatát felhasználva, részt vehessen valamennyi
vadászterületet érintő kérdés megoldásában. Ennek a munkának is meglett az eredménye,
hiszen az un. „légycsapók” eltűntek, helyettük újra a műanyag szalagos azonosítójelek kerültek
forgalomba.
*Igaz nem közvetlenül tartozik az érdekképviseleti feladatokhoz, de itt kívánjuk jelezni azt is,
hogy a 2010-es év során, a soha nem látott árvízkárok miatt jelentős támogatást nyújtottunk a
károsultak részére. Ennek eredményeként 11, leginkább rászoruló vadgazdálkodó részére
kárenyhítésként – mintegy 3 millió Ft értékben - 4000 darab előnevelt fácánt sikerült
térítésmentesen biztosítani.

2011.
* A Védegylet tisztújítását követően érzékelhetően felerősödött ez érdekérvényesítési
tevékenység, melynek megnyilvánulásaként ebben az évben jogszabályi változások,
változtatások tekintetében jelentős érdekképviseleti munkáról adhatott számot a
Vadászszövetség a kamarával együttesen.
Ez alapján lehetőség volt lényegi és eredményes tárgyalásokat folytatni a
Belügyminisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériummal, a Büntetőjogi Kodifikációs Főosztállyal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatósággal.
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* Az egyeztetések eredményeképpen megjelent a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló 71/2011. (IV.28.) Kormányrendelet. A rendelet előírásai, ránk, vadászokra
vonatkozóan kedvezően módosultak.
* Ezt követően, szintén jelentős érdekképviseleti munka eredményeképpen jelent meg a
43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszerhigiéniai feltételeiről, amely többek között lehetővé teszi a vadászatra jogosultak számára a
vadhús közvetlen értékesítését, amennyiben eleget tesznek a jogszabályban foglalt
feltételeknek. A rendeletet nem kell alkalmazni tenyésztett vadra, az elhullva talált vadra, és
azon tevékenységekre, amelyek során a vadászatra jogosult a tulajdonába kerülő elejtett vadat
kizárólag magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó felhasználja, vagy a tulajdonába kerülő
elejtett vadat átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő, vadászjeggyel rendelkező
elejtőnek vagy az elejtőtől eltérő, a vadászatra jogosult vadászterületén a vadgazdálkodási
tevékenységben elsődleges termelőként részt vevő végső fogyasztónak. Tehát a fenti
esetekben az elejtést követően a vadazonosítójel behelyezése mellett vadkísérő jegyet nem
kell kitölteni.
* További jó hír, hogy – a folyamatos egyeztetés eredményeként - a korábbi azonosítójel,
vadkísérő kombináció 600 Ft-ról, 2011-től az azonosító 100 Ft-ra, a vadkísérő jegy pedig
darabonként 200 forintos összegre módosult.
* 2011-ben a Vtv. és végrehajtási rendeletmódosító indítványainkon túl javaslatokkal éltünk
a Nemzeti Vadgazdálkodási Program kimunkálásához is.
Fő irányelvnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia részeként megfogalmazott Nemzeti
Agrárstratégia téziseinek rögzítését, kifejtését javasoltuk.
* Ugyanúgy, mint az előző években a 2011-es év folyamán is folyamatosan figyelemmel
kísértük a vaddisznóállományokban, klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt
megfigyelési zónában folyó tevékenységet.
Az állategészségügy, a vadgazdálkodók és az érdekképviseletek közös munkájának
köszönhetően az Európai Unió Bizottsága a 2011/360/EU végrehajtási határozatával 2011.
június 22-ei hatállyal feloldotta a vaddisznók klasszikus sertéspestis (KSP) fertőzöttsége miatt
közel három éve érvényben lévő korlátozó intézkedéseket.

2012.
** Az év első és egyik legfőbb eredménye a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2012. évi
XIII. törvény valamint annak végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet
megjelenése volt.
A megjelent jogszabálynak köszönhetően
- A fegyvertartási engedély visszavonásig lett érvényes, nem kell ötévente megújítani.
- Akinek már van fegyvertartási engedélye, új fegyver vásárlásakor nem lesz szüksége a
rendőrségtől előzetesen vásárlási engedélyt kérni, elég a fegyvert egy adás-vételi
szerződéssel megkötött vásárlás után a rendőrségen bemutatni, hogy bejegyezzék a
megszerzést a fegyvertartási engedélybe.
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- Változott azon bűncselekmények és szabálysértések köre, amelyek elkövetése miatt a
lőfegyvertartási engedélyt bevonják, és csökkent az az idő, ameddig valaki nem kaphat
fegyvertartási engedélyt.
- A lőfegyverátadás új szabályokhoz kötött, nem kell bemenni a rendőrségre
jegyzőkönyveztetni a szándékot, az átadó és az átvevő magánokiratban rögzítheti a puska
átadását.
- A puskák szállításakor azokat a gépkocsi lezárt csomagtartójában lehet hagyni, amikor
a tulajdonos ideiglenesen (pl. benzinkút) elhagyja az autót.
- A hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása során a szükséges
közlekedés közben puskájukat szállíthatják úgy, hogy az nincs szétszedve és tokban
elhelyezve. A sportvadászokat ugyanez a kedvezmény a társasvadászatok esetén, az
egyes helyszínek felkeresése során szintén megilleti.
- Nem szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a lemezszekrény, elegendő a külső
erőhatásnak ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen egyéb
szekrény is.
- A fegyver tartására jogosult az állandó lakcímén kívül – ott tartózkodása alatt –
üdülőjében, vadászházban, is tárolhatja lőfegyvereit.
** A fegyvertörvényhez kapcsolódóan további egyeztetések folytak a fegyvervizsgáztatást
illetően is, aminek köszönhetően megjelent a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek
lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása, a 12/2012. (VI.
25.) NGM rendelet, majd a 226/2012. (VIII. 23.) sz. Kormányrendelet módosítása is.
A rendeletek vonatkozó paragrafusai szerint már nem kötelező a fegyverek műszaki
vizsgáztatása, azt anélkül is lehet használni.
Ezeket a lőfegyvereket csak abban az esetben kell vizsgálatra (műszaki vizsgára) bemutatni,
ha a fegyvert értékesítik, vagy a fegyveren fődarabcserét, vagy a teherviselő elemén, az elsülő
és biztosító szerkezetén javítást hajtottak végre. Ebben az esetben a bemutatási kötelezettség a
javítást végzőt, az értékesítés, illetve megszerzés esetén – a felek eltérő rendelkezése
hiányában – a fegyvertől megváló személyt terheli.
A mindenképpen pozitív változások után, a további érdekérvényesítő munkának
köszönhetően megjelent a nemzetgazdasági miniszter 30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete is,
amely megerősítette azt, hogy fegyver vásárlása esetén sem kell műszaki vizsgára vinni azt,
csak abban az esetben, ha már nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal!
** A 2012-ben a vadazonosító jel formájában történt változás, valamint más egyéb szükséges
aktualizálás miatt két esetben is szükség volt a Vtv. végrehajtási rendeletében is módosításokat
eszközölni. Ennek köszönhetően a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, valamint a 72/2012 (VII.24.)
VM rendelete módosította a 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletet.
A módosítások értelmében az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a
horgasínat (Achilles-ín) befoglalóan – a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell
helyezni. A behelyezéskor az elejtés, illetve a birtokbavétel hónapját és napját az azonosító
jelről el kell távolítani.
Következő módosítás volt, hogy újólag felsorolásra kerültek a vadászható állatfajok, az
ezekkel kapcsolatos kiegészítő szöveges rendelkezések, illetve az új vadászati idények,
melyekben jelentős változások kerültek előírásra!
36

Ezen túl a rendelet meghatározta, hogy kik mentesülhetnek az állami vadászvizsga letétele
alól, olyan formában, hogy a mentesség nem vonatkozik a fegyverismeretre és használatra,
azaz a lőtéren ezen személyeknek is eleget kell tenni a vadászvizsga szabályzatban a kamara
által előírt gyakorlati vizsgakövetelményeknek.
** Sokáig problémát jelentett egyes külföldön elejtett trófeás vadak hazaszállítása, valamint
tartása, melyen a megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet nagyban segített. A jogszabály
értelmében bizonyos fajok külföldön történt elejtése, illetve azok trófeáinak szállítása, tartása,
bemutatása, országba történő behozatala, országból történő kivitele természetvédelmi hatósági
engedély nélkül végezhető.

** Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és Közgyűlésének
döntése értelmében az érdekképviseleti szervezetek egy széleskörű konzultációt
kezdeményeztek a vadászati törvény módosítását illetően is.
A megfogalmazott felhívás alapján a törvénymódosításhoz megadott szempontokat, a
vadgazdálkodásban és vadászatban érintett valamennyi szervezetnek, illetve a megyében
szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos vadásznak eljuttattuk azzal, hogy véleményüket,
javaslatukat küldjék meg a megyei (területi) szervezetek részére, hogy azokat összesítés
után a megye véleményeként az országos szervek felé megküldhessük.
A beérkezett anyagokat egy közös vezetőségi-elnökségi ülésünkön összegeztük, majd
továbbítottuk azokat az országos vezetése felé, mint a B.-A.-Z. megyei vadászok
álláspontját.
A megfogalmazott javaslatokban igyekeztünk minden beérkező véleményt figyelembe venni és
tolmácsolni. A nyilvánvaló érdekviszonyokból adódó - egymással szemben álló –
véleményekből a többségi álláspontot képviseltük.
** Több hónapos ügyintézés, levelezés után, melyet megyei és központi szervezeteink
folytattak a vadászatra jogosultak érdekében, - sem sikerült elintézni, hogy a vadgazdálkodó
szervezeteknek ne kelljen élelmiszerlánc felügyeleti díjat fizetni.
A folyamatos egyeztetések és tárgyalások ellenére a VM kitartott azon álláspontja mellett,
hogy a vadászatra jogosultak a vadhús értékesítés révén mindenképpen az élelmiszerlánc
szereplőivé váltak, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására és megfizetésére ők is
kötelezettek.
** 2012. július 12-én elfogadta az Országgyűlés a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt (Agrárkamarai törvény). A jogszabály
legfontosabb célja, hogy egy olyan egységes agrárkamarai szervezet jöjjön létre, amelyben
kötelező módon tagok a mezőgazdasági termelők, a termékeket feldolgozók és a kereskedők is.
Mindez növeli az ágazat hatékonyságát és versenyképességét is.
E törvény értelmében a vadászatra jogosult szervezetek olyan gazdálkodó egységnek
minősülnek, amelyek az Agrárkamara létrejöttének napján annak tagjává válnak a törvény
erejénél fogva.
Ez alól kivételek - amennyiben a vadgazdálkodáson kívül más agrárgazdasági tevékenységet
nem folytatnak – többek között, a megyei vadászszövetségek tagjai. Őket nem terheli a
kötelező agrárkamarai tagság.
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** Az iménti előírások mellett, a Civil szervezetekre vonatkozó 2011-ben megjelent, de
2012. január 1-jétől hatályos jogszabályok a vadásztársaságokat és ezáltal a vadászokat
számos lényeges kérdésben érintik.
Megjelent új jogszabályok:
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról.
- 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.
- 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet (módosítás)
* 2012. január 1-jétől rendeletmódosítás értelmében korszerűsíteni
vadásztársaságok számviteli politikáját és pénzkezelési szabályzatát is.

kellett

a

A fentiekben ismertetett előírások többek között szükségessé tették az alapszabályok
módosítását is, melyre jónéhány fórumon felhívtuk a vadgazdálkodók figyelmét és
adtunk közre minta alapszabályokat!
* Végezetül megemlítenénk azt is, hogy a gazdálkodással kapcsolatosan három NAV
állásfoglalás és jogszabály értelmezés is megjelent a 2012-es év során, melyeket természetesen
minden tagszervezetünk részére megküldtünk.
1. állásfoglalás a vadásztatásról és a vadhús értékesítésről
2. bérvadásznak nyújtott vadászati szolgáltatás adókötelezettsége;
3. állásfoglalása a kompetencia adójogi megítélésével kapcsolatosan

2013.
* Hosszas egyeztetést követően elfogadásra került a hivatásos vadászok Szolgálati Szabályzata
és a vadászkamara Etikai Kódexe, melyet minden vadász a vadászjegy érvényesítés során
átadott Vadászévkönyv (2013-2014) lapjai között olvashatott.
* A rendészeti feladatokat ellátó személyek - köztük a hivatásos vadászok - tekintetében
jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
A törvény a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört adott.
Ezen felül, mint rendészeti feladatokat ellátó személyek, szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel
történő ellátása átkerült a rendőrség hatáskörébe.
Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a
szakmai felügyeletet és ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja.
A rendészeti feladatot ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővültek, hanem a
hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság is
erőteljesebbé vált, s a vadgazdálkodók is hatásosabb lépéseket tehetnek az orvvadászat
visszaszorításában, a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztésében.
Ahhoz azonban, hogy fenti tevékenységeket a szakszemélyzet gyakorolhassa, a jogszabály
kötelező, vizsgához kötött képzést is előírt, annak érdekében, hogy ezen intézkedések során
az eljárás jogszerű legyen, és az eljáró személyek ne lépjék túl a lehetőségeik kereteit, mert
annak számukra nézve szabálysértési, büntetőjogi jogkövetkezménye lehetnek.
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Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 2014. május
1-jéig 40 órás tanfolyamra is be kellett iskoláznia!
A hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülése mellett - számos új
adminisztrációs feladatot jelentettek, ezért két alkalommal egy-egy részletes, - mintákkal,
kitöltési útmutatóval kiegészített - tájékoztató anyagot adtunk ki minden vadászatra
jogosult számára, felhívva a figyelmet az abban foglaltak pontos betartására.
* Ebben az évben is – újabb jelentős érdekképviseleti munkának az eredményeképpen - két
alkalommal történt változás a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban is.
** Az első rendelet arról szólt, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert
tartani szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – orvosi
alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával
egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű
elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni. Nem történt változás
abban a tekintetben, hogy a kapott orvosi igazolással ezen túl is el kell menni a rendőrségre,
ahol 3.000 forintért jegyzik be az új érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.
Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani
szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – a rendelet
értelmében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40 éves kor alatt 10 évenként, 40 és 60 éves kor között 5 évenként, - 60 és 70 éves kor között 3 évenként, - 70 éves kor
fölött 2 évenként kell részt venni. Az új rendelet nem érinti a jelenlegi alkalmassági
érvényességi idejét, tehát annak lejárta után a következő vizsgálat érvényességi időszakára
vonatkozik az új szabályozás.
** A korábbi módosításban - több pozitív eleme mellett - sajnos benne maradt, hogy mind a
jogosítvány, mind a fegyvereü. vizsgálat tekintetében a térítési díjat külön-külön meg kell
fizetni.
Ez a vadászati érdekképviseletek szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról van szó,
tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért országos szerveinken
keresztül kezdeményeztük a rendelet ismételt módosítását.
A javaslatokat figyelembe véve 2013. július 9-én megjelent a 48/2013. (VII. 9.) EMMI
rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, és rögzítette, hogy a térítési
díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a jogosítványhoz
szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez előírt hasonló
vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a térítési díj fizetési
kötelezettségünk sem.
* Hosszas egyeztetést követően - nagy változást hozott az új Büntető Törvénykönyv is,
hiszen 2013. július 1-jétől külön bűntettként szerepel az orvvadászat.

*****
A 2014-es év érdekképviseleti tevékenységeit a beszámolóban már ismertettük, ezért azt újra
nem ismételnénk.
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Azonban azt mindenképpen elmondanánk, hogy az imént bemutatott változások mellett a
ciklus öt éve alatt a fenntartott partnerkapcsolataink nagymértékben segítették az
érdekérvényesítést.
- Ennek megfelelően nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és ápolunk a rendőrhatósággal. A két
szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő.
- Az Északerdő ZRt-vel és a természetvédelem területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal
is tartjuk a kapcsolatot, emellett napi, rendszeres kontaktust ápolunk az elmúlt években
személyi összetételében is megújult Vadászati Hatósággal.

Vadászati közélet
Az alapszabályban foglalt törvényes szervezeti működtetési rendszer, az érdekképviseleti
munka és a szakmai feladatok ellátása mellett az elmúlt években - együtt működve a
Vadászkamara megyei szervezetével - egy igen sokszínű és sokakat érintő vadászati közéleti
aktivitást sikerült kialakítanunk, amely véleményünk szerint nagy eredmény.
Tudtuk és tudjuk, hogy sok egyéb mellett továbbra is nagy igény és érdeklődés van sok új
elemre, új színfoltra. Ez motivált bennünket a különféle rendezvények megvalósítása kapcsán,
és az, hogy a megye teljes vadásztársadalma részére nyújtsunk szakmai programot, különféle
eseményt, vagy éppen kikapcsolódást.
* Minden évben rendszeresen az éppen aktuális témában, vadgazdálkodói konferenciákat
szerveztünk, melyre a tagszervezeteink vezetőin kívül hivatásos vadászokat, sportvadászokat
és érdeklődőket is szeretettel vártunk.
* Hasonló a célja a több, mint 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei vadásznapoknak
is, melyet minden évben a megye más-más helyszínén rendeztünk meg a vadászó és
nemvadászó társadalom számára.
2010-ben Taktaharkányban, 2011-ben Putnokon, 2012-ben Sátoraljaújhely-Széphalomban,
2013-ban két helyen, Edelényben és Bükkzsércen, 2014-ben pedig újra Putnokon tartottuk a
megyei vadásznapokat.
Kialakítottuk és általánossá tettük a megyei vadásznapok ünnepélyes kereteit, forgató
könyvét, amit már szinte hagyományként élhetnek meg a résztvevők.
A vadásznapoknak a kürt díszelgés, a vadászok megyei zászlajának történő tiszteletadás, a
vadászhimnusz, a Hubertusz istentisztelet ma már elmaradhatatlan részét képezik, mint ahogy
a megnyitót követő kitüntetések átadása, zászlószalagozás, új vadászok avatása is. A délutáni
szabadprogramok pedig nagyban elősegítik a jó hangulatot: Ilyen alkalmakkor mindenki
részese lehet a tánc-, ének-, népi hangszer-, vadászkürt vagy éppen a szarvasbőgés, solymász,
vadászkutya, lovasbemutatóknak, a vadételfőző versenynek, vadásztársasági találkozóknak,
vagy megtekintheti a vadászvásárosok portékáit, a bemutatott terepjárókat vagy kipróbálhatja
az íjászatot.
* A vadásznapokon zajló állandó és kísérő programok mellett már hagyományosan minden
évben vadászati és trófeakiállítást is megvalósítottunk, egy erdei-mezei életkép
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kiegészítésével együttesen. Két-három éve ez a benti kiállítás, úgynevezett „Vadászok
utcája”-ként definiált szabadtéri bemutatóval is gazdagodott.
Akár a benti, akár a kinti kiállításokat nézzük, elmondható, hogy minden esetben többszáz
agancs, agyar és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb népszerűségnek örvend.
Ezen kiállítások nagyon sok vadászatra jogosult, hivatásos és sportvadász segítsége nélkül nem
valósulhattak volna meg, ezért ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket.
* Megyei vadásznapjaink, kiállításaink mellett nemzetközi vadásznapokat, térségi
rendezvényeket is megvalósítottunk, illetve támogattunk minden évben kivétel nélkül.
Az elmúlt öt évben, számtalan vadásznap került megrendezésre a megye legkülönbözőbb
térségeiben, melyek közül hét helyszínen immár rendszeresen évről-évre visszatérően
szerveznek a helybéli vadászok.
Ezen rendezvényekről minden esetben számos beszámoló jelent meg Vadász Hírmondónkban,
más országos szaklapokban, interneten és egyéb hírcsatornákon, ezért, valamint a
terjedelmükre tekintettel részletes beszámolót nem kívánunk adni.
Azonban, hogy érezzék a megyei aktivitást az alábbi éves bontásban a helyszíneket
ismertetnénk:
2010.
március
május
július
augusztus
szeptember

Aszaló
Putnok
Koplaló
Taktaharkány
Sáta-Borsodbóta

április
június
június
június
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
Kács
Koplaló
Aszaló
Rakacai-tó
Bükkzsérc
Ózd

április
április
június
július
július
augusztus
augusztus
szeptember

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
Kács
Koplaló
Lászi-puszta
Bükkzsérc
Arló

2011.

2012.
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2013.
április
május
június
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember

Putnok
Fűzérradvány
Sátoraljaújhely-Széphalom
Edelény
Koplaló
Bükkzsérc
Ózd

május
május
június
június
augusztus
augusztus
október

Putnok
Fűzérradvány
Kács
Sátoraljaújhely-Széphalom
Koplaló
Bükkzsérc
Ózd

2014.

* A több, mint 30 évvel ezelőtt, 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei
Intézőbizottságának kezdeményezésére megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra
is támogatjuk. Havi rendszerességgel követik egymást a rendezvények. Változatos és magas
színvonalú szakmai, társadalmi, művészeti programok sokasága formálja, fejleszti s irányítja a
hallgatóság igényeit, ízlésvilágát. A vadászati kultúra, a vadászetika, a vadászerkölcs ápolása,
bemutatása, elemzése az elsődleges téma.
* Az elmúlt években - szintén a vadászkamarával közösen - többféle, ifjúsági program is
megszervezésre került, melyben a szervezők áldozatos munkáját ezúton is dicséret és köszönet
illeti.
Vadászati témájú gyermek képzőművészeti foglalkozásokról a vadásznapok során
gondoskodtunk. Emellett természet és vadászat iránt érdeklődő gyerekek részére buszos
kirándulásokat valósítottunk meg. Bekapcsolódtunk iskolai programok során szervezett
gyermekkirándulásokba is. Szarvasbőgő-, barcogó- és madárgyűrűző táborokat koordináltunk,
támogattunk. Ezeken felül rendszeresen egyhetes bentlakásos táborok kerültek
megszervezésre több esetben Telkibányán, de ezen felül Aggteleken és Szögligeten is. Két év
óta már napközis jellegű táborozást is megvalósítottunk az Észekerdő ZRt-vel közösen a
Csanyiki ifjúsági táborban.
* Minden évben szakmai tanulmányutat szerveztünk vadászati vezetők, kamarai
tisztségviselők részére. 2010-ben delegációnk Sopronba utazott a Soproni Tájegységi
Szövetséghez, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemre és a Fertő-Hanság Nemzeti
Parkba. 2011-ben a kirándulás programjai között a Gemenc ZRt. Pörbölyi Ökoturisztikai
Központja, a Kalocsai országos vadásznap és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
szerepelt.
2012-ben megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az Abádszalóki Hubertus
Vadásztársaságnál és a Nyírerdő ZRt. Gúthi Erdészeténél vendégeskedtünk.
2013-ban a Galyatetői országos vadásznapot látogattuk meg, oly módon, hogy egy fából ácsolt,
fenyővel borított jurtát is építettünk, hogy ilyenforma kitelepülésünkkel méltón tudjuk fogadni
megyénkből érkezett vadászainkat, látogatóinkat.
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A tavalyi évben pedig egy háromnapos kirándulást tettünk Szlovákiába, a Rosznyói vadászati
szervezetekhez, mely útról már a beszámolóban is szóltunk.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is. Ezeken a
rendezvényeken kivétel nélkül a megye különböző területéről érkező résztvevők nagyon jó
hangulatban szórakoznak és kapcsolódnak ki vadászbarátaik, ismerőseik között.
* Részt veszünk minden évben az Északerdő Zrt. trófeamustráján, ahol az erdőgazdaság
által működtetett vadászterületeken a szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák
trófeáiból készül a kiállítás.
* Hasonló trófeaszemléket látogatunk meg Szlovákiában is, ahol határon túli vadászbarátaink
meghívására megyénk küldöttsége minden alkalommal részt vesz. A Szlovákiai trófea szemlék
különlegessége egyébként, hogy teljes körűen nyilvánossá teszik a trófea bírálati eredményeket
(a rossz kilövéseket, a mínusz pontokat is bemutatva) ami minden vadász számára nagy
tanulságul szolgál.
* Az öt év során tevékenyen részt vettünk a szalonka monitoring programban is, melynek
első része az elmúlt év tavaszán lezárult. A következő szakasz idén indul, melynek részleteit a
későbbiekben ismertetik részünkre is.
*****
Az előzőekben - csak felvillanás szerűen - felsoroltak reményeink szerint jól mutatják
szándékainknak és tevékenységeinknek azt a sokirányúságát, amelyet a célul kitűzött hatékony
érdekérvényesítés, a sokszínű vadászati közéleti aktivitás, az emberközeli közösségi élet és
hagyományőrzés érdekében kifejtettünk, és amelyekkel szolgálni kívántuk a vadászok,
vadászatra jogosultak érdekeit.
Ezt kívánjuk tenni az elkövetkező időszakban is.
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Az elmúlt öt év gazdálkodásának áttekintése
Az elmúlt öt évben is a Vadászszövetség működésének létkérdése a kiegyensúlyozott
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység volt. Az, hogy ezt sikerült fenntartanunk annak
eredménye, hogy folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdálkodásra, likviditásra.
Gazdálkodásunkat a ciklus idején is a Választmány határozatai alapján és a Felügyelő
Bizottság felügyelete mellett folytattuk. Beszámolónkat - 2006. óta – könyvvizsgálóval is
ellenőriztettük, aki azóta minden évben könyvszakértői véleményt készít számviteli
beszámolónkról, közhasznúsági mellékletünkről, működésünk szabályozottságáról és a
pénzeszközök kezeléséről. A felkért szakértő minden évben pozitívan értékelte
gazdálkodásunkat, vagyis megállapította, hogy a gazdálkodás szabályszerű volt, a
Vadászszövetség számviteli beszámolója a szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelemi
helyzetéről megbízható és valós képet mutat.
A gazdálkodási tevékenység során kiemelt figyelmet fordítottunk a bevételek megszerzésére.
Szervezetünk bevételének nagyobb hányadát az alapcél szerinti bevételek teszik ki, melyen
belül nagy jelentőséggel bír a szövetségi tagdíjból, valamint az oktatási tevékenységünkből
származó bevétel. Szervezetünk eredményes gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végez. Az
évek óta pozitív társasági adóalap így annak is bizonyítéka, hogy e tevékenységünk
veszteséges volta nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységet. Gazdasági-vállalkozási
tevékenységünk a sokrétű értékesítési, szolgáltatási tevékenységek eredményeként alakult ki,
melyek a kezdetektől folyamatosan bővültek és mára már tagszervezetek részéről elismertté
váltak.
2006-től 2014. május végéig szervezetünk közhasznú társadalmi szervezetként működött, mely
a közhasznú tevékenység végzésének fontossága mellett más irányú bevételi források
lehetőségét is megnyitotta, mint pl. adományok gyűjtése, személyi jövedelemadó 1 %-os
bevétele.
A kiadások tekintetében elmondható, hogy azt mindenkor a Választmány határozatai szerint
eszközölte a szervezet. A fő figyelmet a szövetség likviditásának megőrzésére helyeztük, amit
céltudatos, takarékos, hatékony gazdálkodással el is értünk, sőt meg is erősítettünk.
Kiadásainkat alapvetően a működtetés és a szolgáltatási tevékenység határozta meg, de
folyamatosan támogatni tudtuk a vadászati közélet rendezvényeit és egyéb közhasznú célokat.
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Szervezetünk elmúlt öt évben realizált bevételeinek összetételét az alábbi ábrán szemléltetjük:

Az ábrán jól látszódik, hogy a ciklus alatt az alapcél szerinti bevételek képviseltek nagyobb
részarányt az összbevételen belül. E tekintetben is kiemelkedőnek mondható a 2014-es év,
amikor is a felkészítő tanfolyamból származó árbevétel miatt szembetűnő az emelkedés. A
tagdíj, adományok, támogatások bevételei az évek során közel azonos mértéket tettek ki.
Köszönhető ez egyrészről a tagszervezetek rendszeres tagdíjbefizetésének, másrészről a
magánszemélyek és a megyei vállalkozások adományainak, amelyeket működésünkhöz,
programjaink megvalósításához juttattak.
A gazdasági vállalkozási tevékenység bevételei (értékesítések, szolgáltatások) is – a 2012-es
kisebb visszaesést kivéve – folyamatosan emelkedtek, a ciklus kezdeti idejéhez viszonyítva 19
%-os emelkedést mutatnak, részarányuk 34 %-os az összbevételen belül.
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A kiadások megoszlását a következő diagramon keresztül mutatjuk be:

Kiadások tekintetében is elmondható, hogy a 2014-es év volt az időszak meghatározó éve,
hiszen az oktatási tevékenység megnövekedett bevétele mellett természetesen költségeink is
keletkeztek. A tanfolyamszervezés rendszeres kiadásain túlmenően a tavalyi évben az új
felkészítő tanfolyam kialakítására közel 600 eFt-ot fordítottunk, melyek megnövelték
szervezetünk alapcél szerinti kiadásainak mértékét, ami az ábrából is egyértelműen
leolvasható.
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A Szövetség pénzügyi helyzete a ciklus során kiegyensúlyozott volt. Az öt éves időszak záró
és nyitó pénzkészletének értékét a következő diagramban foglaltuk össze.

A diagramon – de a beszámoló számszaki részében is – látható, hogy a Vadászszövetség 3439
eFt-os nyitó pénzkészlete a ciklus végére több mint kétszeresére emelkedett, mely így 7358
eFt-ban realizálódott. Összességében elmondhatjuk, hogy szervezetünk elmúlt öt éve mind az
elért eredmények mind az elvégzett feladatok tekintetében sikeresnek mondható.
A következő táblázatok a pénzügyi beszámolók és az éves mérlegadatok fő sorai alapján
átfogó képet adnak a gazdálkodás egészéről.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetsége
2010-2011-2012-2013-2014. évi pénzügyi beszámolójának főbb adatai

Összesítő
Megnevezés

2010

2011

2012

2013

2014

Nyitó pénzkészlet

3439

3444

3493

3992

5731

Alapcél szerinti bevételek
Gazdasági-vállalkozási bevételek
Egyéb bevételek
Átfutó, kiegyenlítő bevételek

10014
6223
220
569

9331
6135
100
382

10298
6278
119
446

11214
7238
113
340

13600
7421
75
436

Bevételek összesen

17026

15948

17141

18905

21532

Alapcél szerinti kiadások
Gazdasági-vállalkozási tevékenység
kiadásai
Általános, működési kiadások
Értékcsökkenési leírás
Beruházási kiadások
Átfutó, kiegyenlítő kiadások

3838

2908

3696

3594

6164

2919
9427
462
76
299

2688
9657
302
88
256

2749
9870
270
50
7

2716
10038
325
231
262

2924
10393
328
96
0

Kiadások összesen

17021

15899

16642

17166

19905

Záró pénzkészlet

3444

3493

3992

5731

7358

Bevételek

Kiadások
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A mérleg főbb sorainak bemutatása 2010-2011-2012-2013-2014. években (eFt)
2010

2011

2012

2013

2014
Várható

7934

7580

7310

7170

6841

52

0

0

0

7882

7580

7310

7170

6841

0

0

0

0

0

Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)

4502

4534

5305

6631

8534

Készletek

157

137

98

99

298

Követelések

901

905

1215

801

878

Értékpapírok

0

0

0

0

0

Pénzeszközök

3444

3493

3992

5731

7358

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12436

12114

12615

13801

15375

Saját tőke

10664

10582

11708

13201

14974

Induló tőke / Jegyzett tőke

1647

1 647

1647

1647

1647

Tőkeváltozás / Lekötött tartalék

9559

9077

8790

10061

11787

Tárgyévi eredmény alapcél szerinti
tevékenységből

- 84

134

1053

1148

368

Tárgyévi gazdasági-vállalkozási
tevékenységből

- 458

- 276

218

345

1172

Tartalék

541

683

0

0

0

0

0

0

0

0

1231

849

907

550

377

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

1231

849

907

550

377

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0
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24

12436

12114

12615

13801

15375

Befektetett eszközök (02-04.sorok)
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

*egyszeres könyvvitel

Céltartalékok
Kötelezettségek (20+21. sor)

FORRÁSOK ÖSSZESEN

49

A mérlegadatokból látható, hogy a Szövetség mérlegfőösszege a kezdeti 12436 eFt-ról 15375
eFt-ra emelkedett, mely nagymértékben a pénzeszközök értéke emelkedésének köszönhető. A
tárgyi eszközök értéke folyamatos csökkenésének oka az évenként kötelezően elszámolandó
értékcsökkenés.
A saját tőke összege a 2011-es évtől folyamatosan emelkedést mutat, a ciklus végére várhatóan
40 %-kal magasabb összegben kerül majd kimutatásra.
2012. évtől kezdődően a tárgyévi eredmények (alapcél, gazdasági vállalkozási szerinti) is
emelkedő tendenciát mutatnak, mely a Szövetség kiegyensúlyozott pénzügyi-gazdálkodási
tevékenységét bizonyítja.
A tárgyévet terhelő kötelezettségek a bemutatott időszak alatt jelentősen lecsökkentek, hiszen
2010. évben még a mérlegfőösszeg közel 10 %-át tették ki, mely arány 2014. évvégére
mindössze 2,45 %.
Összességében megállapítható, hogy a Vadászszövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt az öt év során. Vagyona gyarapodott, működési feltételei hosszútávon biztosítottak, a
szolgáltatási – gazdasági-vállalkozási – és az alapcél szerinti tevékenységek jól
összehangolt bevételi struktúrája eredményeként.
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