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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

 

Alapszabály szerinti, a kiemelt fontosságú közhasznú tevékenységek mellett egyik fő célkitűzésünk a 

tagszervezeteink és a megyében élő vadászok összefogása, érdekeik feltárása, képviselete, védelme, 

minél teljesebb körű tájékoztatása. A vadászatra jogosult tagszervezeteinket főleg körlevél-hírlevél 

formájában tájékoztatjuk az aktuális vadászati, vadgazdálkodási, adózási törvények előírásairól, azok 

gyakorlati alkalmazásáról. Hírlevelünk állandó rovatai a következők: Aktuális teendők (vadászat 

témakörében);  Gazdálkodást érintő teendők (aktuális NAV által közölt üzemanyagárak, adózási, 

adatszolgáltatási teendők, határidők, adójogszabályok változásai);  Jogi info (vadászati témájú);  A 

vadászati közélet hírei, információk (rendezvények, események, határidők, képzés, oktatás); 

Szövetségünk hírei (tanfolyamok, igénybe vehető szolgáltatások, kérések, felajánlások); Mire szabad 

vadászni (vadászati idények); Mellékletek (iratminták). Mivel hírleveleink az aktuális információkról 

adnak tájékoztatást, ezeket az év folyamán folyamatosan - havi egy alkalommal, de az információk 

függvényében havonta többször is - készítjük és juttatjuk el az érdekeltekhez..    

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
Szervezetünk munkájának meghatározó elemeit jelentik az alapcélok között meghatározott 

közfeladatok közvetlen, ill. közvetett szolgálata. Ezeken belül is kiemelten említhető a 

felnőttoktatásban való részvétel, a tudományos-kutatási tevékenység közvetett támogatása, a közösségi, 

kulturális hagyományok értékének ápolása, megőrzése, s nem utolsó sorban a természetvédelmi és 

állatvédelmi feladatok megoldásában való közreműködés. 

2.1. Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Felnőttoktatásban való részvétel - 2011. évi CXC. 

törvény a köznevelésről 14 §. (1) n.) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az állami vadászvizsgára jelentkezők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 146 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tanfolyamon résztvett 146 főből 84 fő tett sikeres vadászvizsgát, ami 57,5 %-os eredménynek 

tekinthető. 

2.2. Szalonka monitoring 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szalonka monitoring 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Együttműködés tudományos kutatási, fejlesztési 

tevékenységben - 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§. (3) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Monitoringban résztvevő vadászatra jogosultak 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 180 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az erdei szalonka életmódja, vonulása, szaporodása kutatási adataihoz adatgyűjtés. 



-2- 

  
 

 

2.3. Megyei Vadásznapok szervezése 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Megyei Vadásznapok szervezése 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, 

megőrzésének segítése - 1991. évi XX. tv. 121.§. a), b) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vadászok és a nem vadászó társadalom 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4,500 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A rendezvény lehetővé teszi a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését és lehetőséget ad a vadászok  

és nem vadászok közötti kommunikációra, ezirányú nemzeti hagyományainak ápolása. 

 

2.4. Vadász Hírmondó újság 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Vadász Hírmondó újság 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Közreműködés természetvédelmi, állatvédelmi 

feladatok megoldásában, természetvédelmi kultúra 

megőrzése és oktatása 1996. évi LIII.tv.161/B § 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3,810 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A megye vadásztársadalmának tájékoztatása a vad-, állat-, természetvédelemmel kapcsolatos 

tudnivalókról, vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradások, információk. 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vegyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

Tárgyi eszközök 
7 170 

Szervezési feladatok ellátásához helyiség, 

eszközök 

Pénzeszközök 5 731 A feladatok ellátásához pénzeszköz biztosítása 

Összesen: 12 901   

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Nimród Vadászérem 38 39 

Magyar Vadászatért érdemérem 38 40 

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett 89 90 

Borsod megye Vadászatáért érdemérem 0 0 
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Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Összesen: 165 169 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Költségtérítés 371 400 

Koordinációs jutalék 341 230 

Összesen: 712 630 

 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 17 933 18 154 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 409 306 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 17 524 17 818 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 16 619 16 590 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 10 442 11 005 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 459 6 108 

K. Adózott eredmény 1 271 1 493 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  18 028 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  2 764 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.61 

Társadalmi támogatottság mutatói       
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 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  0.02 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.38 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 

 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

* Választmányi ülés 2013. május 08. 

 

* Regisztrált felnőttképzési Intézményként bejegyzett tevékenységünknek köszönhetően 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 

00493-2008) az év során 4 esetben, március, június, szeptember és november hónapokban tartottunk. 

 

* A korábbi évek gyakorlata szerint továbbra is minden hónap utolsó hetében folytattuk az un. 

Hírlevél/körlevél tájékoztatásunkat. Ezen levelünket minden tagszervezetünk részére megküldtük. 

Törekedtünk arra is, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk a vadászatra 

jogosultakhoz, ezért sok esetben nem vártuk meg a hó végét, hanem azonnal továbbítottuk az 

információkat tagszervezeteink vezetőihez. 

 

* A megye vadászai részére a kamarával közösen biztosítottuk az ingyenesen Vadász Hírmondó 

újságunkat, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal jelentettük meg május, szeptember és december hónapokban.  

 

* Szervezetünk a Borsod megyei Vadászkamarával immáron második éve közösen működteti a 

www.borsodivadász.hu néven futó internetes információs portált, melyen minden megyei 

vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ megtalálható. Az oldal látogatottsága 

jelentős, nagy az érdeklődés a honlap iránt. Éppen ezért lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, 

hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az oldalt és legalább heti rendszerességgel közöljünk mindenki 

számára hasznos és érdekes információkat. 

 

* A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a  

hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap 2013-ben kiváló időjárás, 

változatos színpadi műsorok, rengeteg program és minden eddiginél több látogató jellemezte a megyei 

rendezvényt, melynek 08.03-án Edelény városa adott helyt. A rendezvényen a térség és a megye 

legkiválóbb szakemberei, vadászai kitüntetéseket vehettek át. Sok érdeklődőt vonzottak a kiegészító 

programok, úgymint a vadászkutya-, lovasbemutató-, szarvasbőgés imitáció is, csakúgy, mint az ezeket 

követő látványos solymász műsor is. 

 

* A megyei vadásznapok mellett – támogatásunkkal - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő 

vadászati közélet aktivitást sikerült kialakítani.  Ez különösen a mai felgyorsult világunkban fontos, 

amikor is egyre gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati kultúránkat 

megvédjük. Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények, melyek a 

természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.  
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*  Május 11-én, szombaton a fűzérradványi Károlyi-kastély parkjában, immáron V. alkalommal 

került megrendezésre a Nemzetközi Vadételfőző Verseny és Térségi Vadásznap. 

 

* Június 22-én került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmonban szintén egy verseny, a XI. 

Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny. 

* A gömöri térség vadászai és vadgazdálkodói immár hetedik alkalommal rendezték meg 

vadásznapjukat, mely idén is hagyományosan Putnokon, a Gömör-Expo keretében, annak 

társrendezvényeként, három napon keresztül nyitva tartó vadászati kiállítással egybekötve valósult 

meg.  

 

* A rendezők szándékának és kitartó munkájának köszönhetően, a korábbi években hagyományteremtő 

szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként zajlott, augusztusának 31. napján, 

Bükkzsércen, a II. Országos Favágó Verseny és Regionális (megyei) Vadásznap.  

 

* az Ózdi Rendőrkapitányság és a környékbeli vadásztársaságok – immáron három évre visszatekintve 

– az együttműködés és az első vadász-rendőr találkozó, VARETAL szellemiségét így szeptember 

végén felelevenítve tavaly is újfent összeültek egy konferencia, majd másnap – az összetartozás 

jeleként – egy hagyományos vadász-rendőr nap erejéig. 

 

* Az ifjuság szeptemberben szarvasbőgő hétvégén vett részt, amikor is Harsányban és környezetében 

újra Molnár Renátó kíséretében ismerkedhettek meg a vadászpalánták a gímszarvas életével, nászával, 

valamint az erdő hangjaival. 

 

* Szövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamarával közösen július 13-án szakmai 

tanulmányutat szervezett. A résztvevők a Galyatetőn megrendezett Országos Vadásznap 

rendezvényeit kisérhették figyelemmel, ahol a programok lehetőséget teremtettek szakmai 

megbeszélésekre is.  

 

* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2013-ban a Miskolc-

Tapolcai Park Hotel adott helyet. Elmondhatjuk, hogy igen szép számban gyűltek össze a farsangi 

szezonban a vadászok, szimpatizánsok és baráti társaságok, hogy elbúcsúztassák az elmúlt vadászati 

évet és eltöltsenek együtt egy kellemes estét.  

 

* A tavalyi évben hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén is, ahol minden 

kategóriában szép eredményeket értek el versenyzőink. 

 

* Az elmúlt évben is részt vettünk a szalonka monitoring programban is. A program célja, hogy 

tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, 

dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat. A program során mind tavasszal, mind ősszel 

több héten keresztül kellett a megfigyeléseket dokumentálni. 

 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

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

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012. október - 2013. május  

Támogatás összege  (1000HUF)  678 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 306 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 306 

 -tárgyévben folyósított összeg: 372 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 306 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 306 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott összeg teljes egészét a Vadász Hírmondó egy számának 

kiadására fordította. A 2013. szeptemberében kapott SZJA 1 %-os felajánlásokból a NAV által 

részünkre átutalt 372 eFt-ot tartalékoljuk a 2014. évben állat- és természetvédelemmel kapcsolatban 

megvalósítandó feladataink ellátásához. 

8.2.2. Adományok 
 

Támogatási program elnevezése: Adományok  

Támogató megnevezése: Vadászatra jogosultak, vállalkozások  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2012. 07.15 - 2013. december 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  575 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 575 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 575 

 -tárgyévben folyósított összeg: 575 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 575 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 575 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Szervezetünk a tárgyévben vadásznapi rendezvények megtartására 525 eFt adományt kapott. Megyei 

vadásznapi rendezvények közül az augusztus 03-i edelényi 357 eFt-os költséggel valósult meg, a 

fennmaradó 168 eFt-ot a  bükkzsérci (08.31.) vadásznapi programunkra fordítottuk (169 eFt). Az év 

során működésünk támogatására 50 eFt-os adományban is részesültünk, mely összeget teljes egészében 

általános, működési költségeink részbeni fedezésére használtuk fel.  


