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I.

2012
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei
Újra eltelt egy év, amikor is Vadászszövetségünknek, mint a megyei vadgazdálkodók
érdekképviseletének be kell számolnia az elmúlt év eseményeiről, végzett munkájáról,
feladatainak elvégzéséről és gazdálkodásáról, valamint az idei év terveiről,
elképzeléseiről. Ezen beszámolási kötelezettséget a vonatkozó jogszabályok és
szervezetünk alapszabálya is kötelezővé teszi.
Ennek megfelelően a beszámolónkban, egy rövid áttekintést szeretnénk adni a szervezeti
életünknek, szolgáltatási tevékenységünknek, érdekképviseleti munkánknak, vadászati
közéletünknek az események kiemelésével és a tendenciák bemutatásával.
Szeretnénk, hogy minél szemléletesebb képet adjunk azokról az eredményekről és
természetesen problémákról, amelyek az elnökség és bizottságok munkáját meghatározták
az elmúlt időszakban.
Annak ellenére, hogy mind az elnökség, mind a választmány részese volt ennek a
tevékenységnek, úgy véljük, hogy így összefoglalva az eseményeket egy jobb áttekintést
adhatunk a múltról és jelenről az elkövetkező időszak feladatainak kijelöléséhez.

Szervezeti élet
Mint ahogyan az előzőekben is írtuk, Vadászszövetségünk a vadgazdálkodók szakmai
érdekképviselete, érdekérvényesítő szervezete. Ezen legfontosabb kritériumok szem előtt
tartásával a hivatásos apparátus és az elnökség, - figyelemmel az Alapszabályi
előírásokra, és azok maradéktalan betartására is - az év során ennek megfelelően végezte
munkáját.
Szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is
felkértünk, aki hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat
kiegyensúlyozottnak, példaértékűnek minősítette.
Testületeink az év során az üléseiket a jogszabályi előírások betartása mellett tartották
meg.
A Szövetség Elnöksége az év során több alkalommal ülésezett. Ezeken a szervezet napi
problémáinak megoldásában hozott döntéseket ill. hosszú távú feladatait igyekeztek
előkészíteni. A teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:
- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, az elmúlt időszak eseményeiről
- fővadászi beszámolók
- beszámoló az aktuális eseményekről
- elképzelések, feladatok
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- 2011. évi beszámoló és 2012. évi költségvetési terv jóváhagyása
- választmányi ülés előkészítése
- közhasznúsági feladatkörök áttanulmányozása
- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése
- megyei vadgazdálkodói konferencia előkészítése
- bizottsági elnökök tájékoztatója
- megyei vadásznap,
- megyei vadgazdálkodói konferencia,
- szakmai tanulmányút előkészítése
- megyei vadászhonlap létrehozása
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése (Vtv, Vhr)
- térségi vadásznapok támogatása
- vadászklub támogatása
- Vadászkamarával való együttműködés lehetőségei
- kitüntetések adományozása
- megyei vadászbál előkészítése
- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei
Bizottságaink az alapszabályban, valamint a szervezeti-működési rendszernek és az
elfogadott ügyrendjüknek megfelelően tartották meg üléseiket.
Üléseik során több témával is foglalkoztak, melyeket - a fontosabbakat kiragadva - az
alábbiakban ismertetjük:
- Szövetség gazdálkodásának, működésének vizsgálata
- szalonka monitoring program
- vadászklub tevékenysége
- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei
- fotóarchívum kialakításának lehetőségei
- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése
- megyei vadállomány értékelése
- aktualitások a vadgazdálkodásban
- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése
A Szövetség Választmánya 2012. április 19-én - a Vadászkamara Közgyűlésével közösen
- ülésezett. Az ülésen az elnökség beszámolt a Vadászszövetség 2011. évi
tevékenységéről és a 2012. évi feladatokról.
Tájékoztatót adott a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2012. évi pénzügyi
tervről. Ezek után következett a 2011. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági
jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Ezen túlmenően az alábbi lényeges témák is megtárgyalásra kerültek:
- Országos gyakorlat, ezért megyei szinten is kívánjuk alkalmazni, hogy az egyéni
vadászokat képviselő Kamara és a vadgazdálkodó szervezeteket tömörítő Szövetség
megyei vezető testületei, mint egy programalkotó, célmeghatározó megyei vadászati
fórumon az előző év eredményeit, következő év feladatait közösen határozzák meg.
Vannak ugyan olyan specifikus tevékenységek, amelyek eltérnek egymástól, akár a
szervezeti élet témáira gondolunk, vagy a Kamaránál a közfeladatokra, a Szövetségnél a
szolgáltató tevékenységre, de ugyanakkor a két szervezetnek megyei szinten is,
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országosan is meghatározó tevékenységei, mint akár az érdekképviselet, vagy a vadászati
közélet összehangolt tevékenysége, közös feladat.
- Több fontos tennivaló van, amelyeket kiemelten kell a Vadászszövetség és
Vadászkamara tevékenységében hangsúlyozni. Ebben első és mindenekelőtt a
legfontosabb a hatékony érdekérvényesítés, amely mind a jogszabályi, mind pedig a
hatósági és civil kapcsolatrendszerben nagy jelentőségű.
Az érdekképviselet egyik nagy eredménye a fegyvertörvény pozitív változása volt az
elmúlt időszakban.
- A vadászati közéletről is örömmel tapasztaltuk meg, hogy egy példaértékű aktivitás
tapasztalható mind országosan, mind megyei szinten is.
A hagyományos vadászati kulturális rendezvények, a vadásznapok mellett számos olyan
rendezvény, konferencia, összejövetel színesítette a mindennapokat, amelyek
megmozgatták a vadászati közösségét az országnak. Ez az aktivitás megyei szinten is
érezhető, hiszen a megyei vadásznapon túl jónéhány helyen tartanak vadászati kistérségi
napokat, kiállításokat, rendezvényeket, amely mindegyike nem csak a vadászok, hanem a
szélesebb, a nem vadászó nagyközönség számára is élményt nyújtott, és népszerűsíti a
vadászatot.
- Az eddigi folyamatok továbbvitele, sokszínű aktivitás folytatása a cél és ehhez
szükséges az a segítő együttműködés, ami a vadászok legkülönbözőbb szintű szervezetei,
tényezői között kialakult és működik megyénkben. Fontos a megváltozott társadalmi,
közigazgatási környezetben továbbra is a jó irányú, új kapcsolatrendszerek kiépítése és a
megfelelő együttműködés keresése.
- Komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek szervezeteink a vadászati törvény módosítására
illetve a nemzeti vadgazdálkodási program kialakítására vonatkozóan. Az az álláspont,
hogy nem a vadászati törvény módosításában, hanem új vadászati törvény
jóváhagyásában célszerű gondolkozni. A vadászattal kapcsolatos törvényalkotás
aktivizálódásában meghatározó szerepe van az országos Védegylet elnökének, Semjén
Zsolt úrnak, akinek ez irányú aktivitása és meghatározó tevékenysége részese ennek a
folyamatnak, ezért mindenképpen köszönet illeti ezért a tevékenységért.
- Nem a vadászati jogalkotással függ ugyan össze, de számos új jogi szabályozás is életbe
lépett. Ezek közül egyik legfontosabb a 2011. évi CLXXV. civil törvény, amely hatályon
kívül helyezte a 89. évi II. egyesületi törvényt. A jogszabályban foglalt változások
jelentősen érintik a társaságok alapszabályát is.
- Örömteli, hogy jelentősen javult a szakmai együttműködésünk az Északerdő Zrt-vel,
amelynek erősítése, továbberősítése nyilván szükséges minden szinten.
- Nagyon fontos a Kamara és a Szövetség közös honlapjának, a borsodivadász.hu-nak a
megalkotása, működtetése.
- Kiemelten szerepeltetjük az ifjúsági feladatok megvalósítását, a gyermekprogramok
sokirányú támogatását és szervezését, a vadásznapi és táboroztatási feladatokat.
- Mindenképpen előrelépés szükséges ugyanakkor a kommunikációs munkában, mert e
tekintetben sajnos egy törést találunk. Ennek mind a személyi mind a szervezési feltételeit
meg kell teremteni.
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A S z ö v e t s é g k ö z h a sz n ú
szolgáltatási tevékenysége
Szövetségünk alapkoncepciójának megfelelően sokirányú szakmai szolgáltatást végez.
Gazdálkodásunk során az elmúlt évben is sikerült kihasználni - apparátusunk és a vezetés
erőfeszítései nyomán - az elmúlt időszak által kínált lehetőséget. Mindezeknek
köszönhetően, Szövetségünk gazdasági helyzete továbbra is stabil.
- 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 tanfolyamok során a hallgatók összesen 45 elméleti és 5 gyakorlati órában
ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, sajátíthatták el a
vadászat-vadgazdálkodás alapjait illetve készülhettek fel kamara által szervezett,
tanfolyamokat követő vadászvizsgákra.
- A korábbi évek gyakorlata szerint továbbra is minden hónap utolsó hetében folytattuk az
un. Hírlevél/körlevél tájékoztatásunkat. Ezen levelünket minden tagszervezetünk részére
megküldjük.
Törekedtünk arra is, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk
a gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz, ezért 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 segítették. Állandó rovatai: Aktuális teendők, Gazdálkodás,
Jogi info, Hírek, információk, Szövetségünk hírei és Mire szabad vadászni.
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat a Vadász Hírmondó – mint állat és
természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére
fordítottuk. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink,
hagyományaink fenntartására, megőrzésére.
- Az elmúlt évben jelentős adományt is elkönyvelhettünk, így az adományozók által
juttatott támogatási összegekből sikerült több olyan kiemelkedő rendezvényt,
vadásznapot, kiállítást megtartanunk, ahol megismertettük a nagyközönséget is a
vadgazdálkodás értékeivel, a vadászati kulturális örökséggel.
- Teljes körű könyvvezetést, - mely tartalmazza a pénztári, banki bizonylatok teljes körű
könyvelését, ezek alapján a havi és az éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be
jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a
mérleg és eredménylevezetés elkészítését is - a tavalyi évben 25 Vadásztársaság részére

végeztünk.
- Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét.
A hivatásos vadászok formaruháján kívül más terméket is forgalmazunk, melyek
szintén bevételt jelentenek Szövetségünknek.

beíró könyvek, nyomtatványok értékesítése
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fegyverszekrény értékesítése
Könyvek, DVD-k
Nyalósó
Larsen élvefogó csapdák
egyéb értékesítés (pl. naptárak, dísztárgyak, eü. csomag, lámpák) stb.

Sajnálatos módon, a hivatásos vadász formaruházat iránti igény nagyon beszűkült az
elmúlt évek során, melyet szerencsére kiegyenlít az egyre bővülő árúkészletünkből
jelentkező bevételnövekmény.
- Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges
különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését,vadgazdálkodási szaktanácsadást,
jogszabály figyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
A vadászati érdekérvényesítésnek országosan van meg a lehetőség arra, hogy a
jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson.
Ettől eltekintve szövetségünk az elmúlt évben is azon volt, hogy a kezdeményezett
jogszabálymódosító javaslatai megvalósításra kerüljenek.
Emellett az érdekképviseleti tevékenységünkben fontos az együttműködések területén
való tennivaló is.
- Ennek megfelelően nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és ápolunk a rendőrhatósággal, a
korábbi együttműködési megállapodásunk alapján. A szervezeteink közötti
információáramlás és a tájékoztatás teljes, jól működő.
A rendőrhatóság részéről az elmúlt év során több mint 50 alkalommal hajtottak végre
vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos
jogsértések felderítése érdekében.
Az ellenőrzések során kevés esetben tapasztaltak hiányosságot vagy szabálytalanságot
azonban az akciók és a közúti ellenőrzések során több szabálytalanság is felszínre került.
Vad-gépjármű ütközések száma jelentős volt.
- Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk továbbra is a megyei vadgazdálkodók érdekeinek
védelmét, képviseletét. Ebből kifolyólag az Északerdő ZRt-vel és a természetvédelem
területén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal is tartjuk a kapcsolatot, emellett napi,
rendszeres kontaktust ápolunk a személyi összetételében is megújult Vadászati
Hatósággal.
- A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a Vadászkamarával való
együttműködésre, egységes fellépésre is. Ez látható országosan is a Vadászkamara és a
Vadászati Védegylet működésének összehangolásában.
Ez az együttműködés annál is inkább fontos feladatunk, mivel a Kamara az egyéni
vadászok, a Szövetség és a Védegylet pedig a vadgazdálkodók szakmai érdekképviselete,
s együttes fellépésük garantálja a vadásztársadalom egészének érdekérvényesítését.
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Mindemellett el kell mondani azt is, amire az előzőekben már utaltunk, hogy sajátos
módon a Vadászszövetség érdekérvényesítése nem megyei, hanem az Országos Magyar
Vadászati Védegyleten keresztül alapvetően országos illetékességű. A megyei
szövetségeket tömörítő Védegylet egyedül jogosult a jogalkotók felé a
véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs tevékenységbe való bekapcsolásra.
Ezek részeként az érdekérvényesítési törekvések megvalósításában mégis jónéhány
lehetőségünk adódott az elmúlt év során, melyet vadászszervezeteinknek sikerült is
kedvezően kihasználni.
A megjelent jogszabályváltozásokról a megjelenések időrendjében illetve az azonos
témák összekapcsolásával az alábbiakban adunk tájékoztatást.
** 2011-ben jelentek meg, azonban 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályok és
fontosabb előírások:
- 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)
A jogszabályváltozások alapján fontos előírások:
* A 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról…) hatályon kívül helyezte 1989. évi
II. törvényt (egyesületi törvényt), így a vadásztársaságokra, mint civil szervezetekre az
új jogi szabályozás vonatkozik. Ennek megfelelően a szervezeti üléseiken hozott
döntéseket (alapszabály, szabályzatok, adatok módosítása) az új törvényi előírások
figyelembevételével kell megtenni.
- A civil szervezetek könyvvezetésére, beszámolási rendjére vonatkozó szabályok is
változtak, de továbbra is előírás, hogy az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú), ill. a
vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket, költségeket, ráfordításokat elkülönítetten
kell nyilvántartani. Fontos változás, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag
kettős könyvvitelt vezethet!
* 2011. évi CLXXXI. törvény szerint a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék
veszi nyilvántartásba a civil szervezeteket. A változásbejegyzésre is a
nyilvántartásba vétel szabályai az irányadók!
A beadványokat egy példányban – a törvényszék honlapján megtalálható – űrlapon kell
benyújtani.
- Az új szabályok szerint civil szervezet (egyesület) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja
megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. A
vadásztársaság tehát nem elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet.
Ennek annyiban van alapvető jelentősége, hogy amennyiben a szervezet éves összes
bevétele 60 %-át eléri, vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből
származó bevétele és ezt az adóhatóság megállapítja, úgy köteles mérlegelés nélkül a civil
szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezni a törvényességi
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felügyeletet végző ügyészségnél. Nem minősül ugyanakkor gazdasági-vállalkozási
tevékenységnek az alapszabályban rögzített célszerinti tevékenységek bevétele. Ezért
lényeges, hogy az Alapszabályban a vadásztársaság célszerinti tevékenységénél a TEAOR
számok megjelölésével felsorolásra kerüljenek e tevékenységek.
- Az egyesület bevételeit a Civil tv. 19.§. (1). bek. a./ - g./ pontjai szerinti részletezésben
(tagdíj, gazdasági – vállalkozási tevékenység bevétele, adomány, egyéb bevétel, …, stb.),
költségeit, ráfordításait (kiadásait) pedig a 19.§.(2). bek. szerinti részletezésben (alapcél
szerinti tevékenységhez kapcsolódó költségek, gazdasági – vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódó költségek, a szervezet működési költségei, egyéb költség, …, stb.)
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
- Ugyancsak új szabály, hogy az egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább
egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot (az általa használt tájékoztatási
eszközökön keresztül, így különösen honlapján, hírlevelében, …, stb.). Az egyesület éves
költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000(XII.19.)
Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Az
egyesületnek az ésszerű gazdálkodás elve szerint kell eljárnia, éves költségvetését úgy
kell megterveznie, hogy kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.
- Az egyesület a jövőben köteles a jogosult testület (általában a taggyűlés) által elfogadott
beszámolóját, valamint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni (az Országos Bírósági Hivatalnál, /1363 Budapest, Pf.
24/1./) és közzétenni. (Amennyiben saját honlappal rendelkezik, úgy kötelezettsége
kiterjed a saját honlapon történő elhelyezésre is és biztosítania kell a közzétett adatok
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre
vonatkozó közléséig.) A beszámoló adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál
számára lehetővé kell tenni.
- Új szabály, hogy vállalkozási tevékenységet is folytató szervezet a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló
elkészítésével olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve alkalmazni, aki
okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel,vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
(illetve ezzel egyenértékű szakképesítéssel) és a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel rendelkezik; vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles
megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
megbízott tagja, alkalmazottja megfelel a fenti követelményeknek (342/2011(XII.29.)
Korm. rendelet 33.§.)
* 2012. január 1-jétől rendeletmódosítás értelmében korszerűsíteni kellett a
vadásztársaságok számviteli politikáját és pénzkezelési szabályzatát is.
A fentiekben ismertetett előírások többek között szükségessé tették az alapszabályok
módosítását, melyre jónéhány fórumon felhívtuk a vadgazdálkodók figyelmét!
** Nagy eredmény a vadásztársadalom számára a lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2012. évi XIII. törvény valamint annak végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.)
Korm. rendelet megjelenése.
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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.
- 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 jogszabály, vadászokat érintő legfőbb rendelkezései 2012. május 1-jétől léptek
hatályba.
** Ugyanezen jogszabály lehetővé teszi a házilagos lőszer újratöltési lehetőséget is,
annak, aki előzetesen a rendőrségnél erre vonatkozó vizsgát tett. Erre vonatkozóan
tájékozódtunk a megyében, hogy hány olyan személy van, aki ezzel kíván foglalkozni,
azért, hogy részükre a vizsgát megelőzően a tanfolyam szervezésébe bekapcsolódhassunk.
Érdeklődés hiányában, - országosan ugyanez a helyzet - megyénkben ilyen irányú képzés
nem valósult meg.
** 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.
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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 végrehajtani. 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!
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.
** 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 azonban - amennyiben a vadgazdálkodáson kívül más agrárgazdasági
tevékenységet nem folytatnak – a Magyar Vadászkamarának, vagy más vadászati szakmai
szervezet országos, vagy területi szervének megyei vadászszövetség tagjai kivételek,
őket nem terheli ez a kötelező tagság.
** 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.
A vadászati tevékenység önmagában nem felügyeleti díj köteles, azonban a vad, a vadhús
értékesítés (illetve amennyiben van, pl. terményértékesítés) igen, ezért az ezekből a

11

tevékenységekből származó nettó árbevétel (jövedelem) után élelmiszerlánc-felügyeleti
díjat köteles minden gazdálkodó fizetni! A díjat évi két egyenlő részletben kell
kiegyenlíteni, melynek mértéke az ezekből származó nettó árbevétel 0,1%-a! (ezer
forintra kerekítve)
** 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.
** Testi kényszert és vegyi eszközöket is alkalmazhatnak a hivatásos vadászok, ha a
törvényben meghatározott feladataikkal összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén
érnek valakit - egyebek mellett erről is rendelkezik a rendőrségi törvény július 12-én
elfogadott módosítása, amely 2013. január 1-jétől hatályos.
Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító indítványa egységesítette a rendészeti
feladatot ellátók – így a hivatásos vadászok mellett a természetvédelmi őrök, az
erdővédelmi szolgálat tagjai, a hegyőrök, az erdészeti szakszemélyzet tagjai, a halászati
őrök, a közterület-felügyelők, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a mezőőrök intézkedési jogait.
A felsoroltak felszólíthatják a tetten ért személyt cselekménye abbahagyására,
megakadályozhatják annak folytatásában, épületet zárhatnak le, szükség esetén testi
kényszert és vegyi eszközt alkalmazhatnak, valamint a rendőrség megérkezéséig – de
legfeljebb két órán keresztül – visszatarthatják a tetten ért, a személyazonosságának
igazolását megtagadó vagy az előállításnak ellenszegülő embert.
A szabályok szerint a belterületnek nem minősülő, a település elsősorban mezőgazdasági,
erdőművelési célra szolgáló részén – a szolgálati feladatok ellátása során nyíltan viselve –
a mezőőr, a hegyőr és a halászati őr sörétes lőfegyvert, az erdővédelmi szolgálat tagja, az
erdészeti szakszemélyzet és a természetvédelmi őr önvédelmi célból maroklőfegyvert, a
hivatásos vadász pedig vagy maroklőfegyvert, vagy vadászlőfegyvert tarthat magánál.
Ahhoz azonban, hogy mindezt a hivatásos vadászok jogszerűen végezzék, az idén
több jogszabály által előírt dolognak is meg kell felelniük. Ezen előírásokat és
tennivalókat – hiszen mostani aktualitású - a beszámoló 2013. évi érdekképviselet
címszava alatt részletezzük.
** Az Országgyűlés az elmúlt év során, többszöri kezdeményezésre elfogadta az új
büntető törvénykönyvet (Btk.) is, amely az eddiginél sokkal hangsúlyosabban,
határozottabban és pontosabban ad választ a természetet károsító bűncselekményekre,
valamint az orvvadászatra és orvhalászatra.
Az új büntető törvénykönyv elfogadásával 2013. július 1-től bűncselekménnyé válik az
úgynevezett külső és belső orvvadászat, a vad tiltott eszközökkel történő elejtése, amely
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az új Btk. a
hatályostól eltérően külön – az állatkínzásból kiemelt – tényállásokként értelmezi az
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orvvadászatot és orvhalászatot. Előbbinek már nemcsak a vad elejtése számít, hanem az is
bűncselekmény, amikor a vad elejtése még nem történt meg, de a magatartás erre irányul.
Büntethető lesz az úgynevezett külső orvvadászat (amikor az orvvadászatot nem vadász
követi el) és a belső orvvadászat is, amikor a vadászok idegen vadászterületen végeznek
vad elejtésére, elfogására irányuló tevékenységet anélkül, hogy bérvadászként,
vendégvadászként erre engedélyük lenne.
Büntetendő az a magatartás is, amikor vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét
ejtik vagy fogják el. Orvvadászatnak minősül továbbá, ha valaki külön jogszabályban
meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy kíméleti területen
zsákmányol vadat.

** Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és
Közgyűlésének döntése értelmében az érdekképviseleti szervezetek az elmúlt év során
egy széleskörű konzultációt kezdeményeztek a vadászati törvény módosítását
illetően is.
A konzultáció célja, hogy kerüljön felszínre és lásson napvilágot minden olyan építő
gondolat és javaslat, mely elsősorban a vad érdekét szolgáló vadászati törvény
módosítását, illetőleg egy új törvény megalkotását segíti elő.
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.
Az eddigi eredmények után ismét egy olyan fontos és jelentős súlyú munkába
kezdtünk a törvénymódosítás előkészítésével, melynek reményeink szerint az idei év
végén vagy legkésőbb jövő tavasszal sikerrel kell zárulnia.
A terveknek megfelelően - az elmúlt év vége felé -, egy közös vezetőségi-elnökségi
ülésünkön összegeztük a beérkezett anyagokat, majd továbbítottuk azokat az OMVK
és OMVV vezetése felé.
Megyei szervezeteink álláspontja szerint a vadászati törvénykezés megújítását
alapvetően nem a jelenlegi törvény módosítgatása, hanem – a szabályozás pozitív
elemeit megtartó – új vadászati törvény megalkotása szolgálná.
Ezzel együttesen úgy ítéljük meg, hogy a vadászati törvénykezés előkészítésének jelen
társadalmi nyilvánossága és a megvalósult széleskörű társadalmi vita nagymértékben
hozzájárul a vadásztársadalom egységének növeléséhez. A megfogalmazott javaslatokban
igyekeztünk minden beérkező véleményt figyelembe venni és tolmácsolni. A nyilvánvaló
érdekviszonyokból adódó - egymással szemben álló – véleményekből a többségi
álláspontot képviseltük.
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A megyei összesített javaslatokat – a kialakított szempontrendszer szerint – mint azt az
előzőekben is jeleztük, továbbítottuk a központunkon keresztül a jogalkotók felé, melyből
a teljesség igénye nélkül a lefektetett alapvető sarokpontokat közöljük.
Alapvető sarokpontként rögzítésre került, hogy
- a vad maradjon továbbra is az állam tulajdona!
- a vadászterület minimális mérete maradjon 3000 ha!
- ne legyen különbség téve apróvadas és nagyvadas terület között, hiszen a mai
viszonyok között az, hogy egy terület milyen jellegű, egyértelműen már nem
határozható meg!
- vadazonosító jelek használata továbbra is maradjon kötelező érvényű, hatóság
által nyilvántartva, ellenőrizve!
- A földtulajdonosi közösségeknek, azok vezetőinek, képviseletének nincs
rendezve a jogi helyzete, nincs törvényességi felügyeletük, melyen a jogszabály
módosítás alkalmával mindenképpen változtatni szükséges, akár egy önálló,
földtulajdonosi közösségek működését szabályozó rendelet létrehozásával!
- Vadkár esetében ragaszkodni kell az 50-50%-os, igazságos kármegosztás
bevezetéséhez a földtulajdonosok és vadászatra jogosultak között! Ezen felül a
megelőzésben a törvénymódosítás során mindenképpen tételesen fel kell sorolni a
földtulajdonosok kötelességeit is!
- A vad-gépjármű ütközéseket egyértelműsíteni kell, különös tekintettel az
autópályán bekövetkezett káresemények vonatkozásában. Kerítéssel védett
útszakaszon nem terhelheti felelősség a vadászatra jogosultat!
- A vadásszá válás gyakorlati menetének elősegítése érdekében többlépcsős
vadászvizsga rendszert kell kidolgozni!
- A ragadozó madarak állományszabályozásának, természetesen bizonyos
korlátok között, de meg kell teremteni a lehetőségét!
Az érdekképviselet, érdekérvényesítés címszó alatt végezetül a gazdálkodással
kapcsolatosan három NAV állásfoglalást és jogszabály értelmezést is tájékoztatásul meg
kívánunk osztani:
** A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása a vadásztatásról és a vadhús
értékesítésről:
„Az 1996. évi LV. vadászati törvény 40. §-a szerint vadgazdálkodásnak minősül a
vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a
vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység. Ily módon a vadgazdálkodás
körébe tartozik a vadállomány szinten tartása, azaz a vadállomány mennyiségi
szabályozásával kapcsolatos tevékenység, amely a vadgazdálkodási üzemtervben
meghatározott keretek között végrehajtott vadászatot jelenti (akár bérvadásztatás útján). A
vadhús a vadgazdálkodási tevékenység sajátos végeredménye, mivel a
vadgazdálkodásnak a része a vadállomány szabályozása, a vadvédelem, azaz a
vadállomány túlszaporodásának, ugyanakkor az adott vadfaj fennmaradását veszélyeztető
túlzott vadkilövéseknek a megakadályozása.
A vadásztársaságok - a Vtv. 16. § (1) bekezdése szerint - egyesületi formában működő,
elsődlegesen a fenti célok megvalósítására létrejött vadászatra jogosult szervezetek,
amelyek társasági adókötelezettségére a Tao. tv. egyesületekre vonatkozó szabályai az
irányadóak. Tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél szerinti
tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, azok
körében a vadászatot, vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését,
ezért ezek a tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből
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következően - a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a
vadásztatás során a vadásztársaság által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti
tevékenység költségét, illetve a külső vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a
cél szerinti tevékenység bevételét képezi, továbbá az üzemtervben meghatározott
mennyiségű elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – értékesítéséből származó bevétel is a
vadásztársaság cél szerinti tevékenysége bevételének minősül a Tao. tv. 6. számú
melléklete „A" fejezetének 1. pontja alapján.”
** Bérvadásznak nyújtott vadászati szolgáltatás adókötelezettsége
„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.)
85. § (1) bekezdés m) pontja alapján adómentes az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos
szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít
.ma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében veszi igénybe,
vagy
.mb) olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy javára
történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az uszoda- és strandfürdőszolgáltatást, a sportesemény megtekintését, valamint a sportolást, testedzést szolgáló
ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását. Az Áfa-törvény 85. § (1) bekezdés m) pontja nem
tartalmaz hivatkozást statisztikai besorolási számra, ezért az adómentesség
alkalmazhatósága szempontjából a TEÁOR’08/TESZOR szerinti besorolásnak nincs
jelentősége. A vendégvadásznak illetve bérvadásznak nyújtott olyan vadászati
szolgáltatások, mint pl. az egyéni lesvadászat trófeás vadak elejtésére, egyéni lesvadászat
nem trófeás vadak elejtésére, csoportos vadászat nem trófeás vadak elejtésére, az Áfa tv.
alkalmazásában nem tekinthetőek sportolással, testedzéssel összefüggő szolgáltatásoknak,
így azokra az Áfa-törvény 85. §. (1) bekezdés m) pontja nem alkalmazható.
Következésképpen ezeket a szolgáltatásokat az Áfa-törvény 82. § (1) bekezdése
alapján 27 %-os mértékű általános forgalmi adó terheli.
[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228732513 – NGM Jövedelem és
Forgalmi Adók Főosztály 5364/2011
** NAV állásfoglalása a kompetencia adójogi megítélésével kapcsolatosan.
„Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem minősül bevételnek a
magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási
tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott
szolgáltatás, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján,
a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében
nyújtja. Abban az esetben, ha az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytat – pl. a
vadászházat hasznosítja, terményt értékesít, traktorjával bérmunkát végez stb. * –, akkor
az egyesület tagjainak a tagdíjra, a hozzájárulásra, a felajánlásra tekintettel adott juttatás
esetén az Szja tv. 7.§ (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, vagyis ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy a kompetencia (vadászrész) juttatása ilyen esetben adókötelessé
válik.
Vállalkozási tevékenység végzése esetén az adókötelezettség megállapítása kétféle
jogcímen történhet. Abban az esetben, ha a juttatás nyújtása olyan magánszemély részére
történik, akinek a vadásztársaságtól az adóévben nem származik más jövedelme, a
vadásztársaság a juttatást csekély értékű ajándéknak minősítheti, feltéve, hogy a juttatott
termék, szolgáltatás értéke alkalmanként nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát [az
Szja tv. 70. § (3) bekezdés a) pontjának utolsó fordulata szerint]. Csekély értékű ajándék
egy magánszemélynek évi három alkalommal adható. Ilyen esetben a kifizető a juttatás
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szokásos piaci értékének 1,19-szerese után 16 százalék személyi jövedelemadó és 27
százalék egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles.
Amennyiben az említett rendelkezés bármely okból nem alkalmazható, a
magánszemélynek a juttatás szokásos piaci értéke szerint megállapított összeg
figyelembevételével az Szja tv. 28. §-a szerinti egyéb jövedelme keletkezik. A
vadásztársaságnak az adóelőleget meg kell állapítania és azt szerepeltetnie kell a 08-as
bevallásban.
Pénzmozgás hiányában a vadásztársaságnak igazolást kell adnia magánszemélynek a
kompetencia címén megszerzett juttatás szokásos piaci értékéről, valamint a befizetendő
adóelőleg összegéről annak érdekében, hogy a magánszemély eleget tudjon tenni a
negyedévet követő 12-éig az adóelőlegfizetési kötelezettségének és a vadásztársaságnak
pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.”

* „Az egyéb tevékenységek, tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél
szerinti tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását,
azok körében a vadászatot, vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését,
ezért ezek a tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből
következően - a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a
vadásztatás során a vadásztársaság által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti
tevékenység költségét, illetve a külső vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a cél
szerinti tevékenység bevételét képezi, továbbá az üzemtervben meghatározott mennyiségű
elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – értékesítéséből származó bevétel is a vadásztársaság cél
szerinti tevékenysége bevételének minősül a Tao. tv. 6. számú melléklete „A" fejezetének 1.
pontja alapján.”

Tájékoztatási tevékenység
Tagszervezeteink tájékoztatására elsősorban a már szolgáltatási tevékenység címszó alatt
is említett Hírlevél szolgáltatásunk szolgált, melyet minden hónap utolsó hetében,
illetve fontos hírek esetében azonnal eljuttatunk az érintetteknek.
Emellett 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. Az újságot minden megyei vadász (a tavalyi évben 3730 fő) rendszeresen,
díjmentesen postai úton megkapja.
Állandó rovataink: Vadászkamarai hírek, Vadkár és megelőzése, Vadászati etika-etikett,
Természet és környezetvédelem, Jogi információk, Kynológiai hírek, Eseménynaptár,
Programok, tanfolyamok ismertetése, valamint a megyében történtekről Beszámolók.
Tájékoztató tevékenységeink között mindenképpen meg kell említeni az is, hogy a tavalyi
évtől kezdődően www.borsodivadász.hu néven egy internetes információs portált
hoztunk létre, 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 folyamatosan frissítsük az oldalt és
legalább heti rendszerességgel közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes
információkat.
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A Miskolci Naplóban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében jelenik meg, 2012-ben két
megjelenésről is számot adhatunk. Az első cikkben megyei fővadászunkról, Tóth Á.
Dénesről jelent meg egy rövid portré, másodikként pedig a vadászatról,
vadgazdálkodásról, vadvédelemről szólt egy cikk.
Ezt követően az Észak-magyarország napilapban a már korábban említett
fegyvertörvény változásai is híradást kaptak.
Az elmondottakon felül pedig meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban és az interneten továbbra is számos alkalommal jelent meg híradás rólunk.
Mindezekkel együtt azonban más mértékadó eseményről e tekintetben nem tudunk
számot adni, így kijelenthetjük, hogy tájékoztató tevékenységünk nem volt maradéktalan.
Ebben természetesen közrejátszik az is, hogy sajnálatos módon a média sokszor az
„átlagos” vadászati eseményekre nem tart igényt, az számukra nem hír értékű.

Vadászati közélet
Szolgáltató tevékenységünk mellett az elmúlt évben is igyekeztünk egy igen sokszínű
vadászati közéleti aktivitást kialakítani. A különféle rendezvények megvalósítása kapcsán
– a vadászkamarával szoros együttműködésben és szervezésben - a megye összes vadásza
részére szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk
nyújtani.
* Szakmai konferenciát az elmúlt év során két alkalommal tartottunk.
- Az első július 3-án zajlott. Itt a szakmai továbbképzés témái voltak a fegyvertörvény
változásai, valamint a hivatásos vadászok vadászterületen történő törvényes
intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill. bűncselekmény elkövetésének észlelésekor.
A szakmai előadásokat követően a kamarai szervezet hivatásos vadász versenyt is
lebonyolított.
- Második konferencia november 29-én volt, amikor is a társas nagyvadvadászatok
szervezéséről, lebonyolításáról, valamint a vadászati balesetek elkerüléséhez szükséges
tudnivalókról hallgathattak meg filmvetítéssel egybekötött előadást az érdeklődők. A
program második felében az utánkeresés gyakorlati ismereteiről kaphattak ízelítőt a
résztvevők.
* Június 14-én ugyan nem saját szervezésben, de részvételünkkel és támogatásunkkal
zajlott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 30. évfordulója
alkalmából megrendezett „A vadászat aktuális jogkérdései” című tudományos
konferencia.
A rendezvényre az országban első alkalommal került sor, ami jól példázza a Miskolci
Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara országosan is kiemelkedő vadászati jogi oktatási
kezdeményezéseit. A szervezőket dicséri továbbá, hogy a konferencia előadói köre a
jogelmélet és a jogalkalmazás kiválóságait; a konferencia meghívott résztvevői pedig a
vadász szakma, a vadásztársadalom teljes keresztmetszetét reprezentálták.
A tanácskozás jól választott előadásainak tematikája – a vadászetika, az orvvadászat, a
vadkár, a fegyvertartás, a vadászati jog, a vadásztársaságok működésének gyakorlati
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jogkérdései - körültekintően lefedték a vadász szakmát leginkább foglalkoztató területeket
és adtak választ sok aktuális kérdésre.
A konferencián elhangzott előadások írott és szerkesztett változatából az Intézet egy
tanulmánykötetet készített, amely a miskolci Novotni Alapítvány kiadásában jelent meg.
Reméljük, hogy e tanulmánykötet tartalmas és szakmailag hasznos olvasmány lesz mind a
vadászok, mind a jogászok és a joghallgatók számára.
* A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap.
2012-ben kiváló időjárás, változatos színpadi műsorok, rengeteg program és minden
eddiginél több látogató jellemezte a megyei rendezvényt, mely a X. Nemzetközi
Vadételfőző Verseny társrendezvényeként, három napon keresztül, SátoraljaújhelySzéphalomba csábította a vendégeket.
Első nap, június 15-én, pénteken, mintegy bemelegítésként, óránként a Kossuth Lajos
Művelődési Központ mozitermében a „Vad Magyarország” című természetfilm vetítése
várta az érdeklődőket.
Másnap, szombaton, a rendezvény főnapján, a hivatalos program délelőtt fél tízkor a
Dohánygyári Fúvószenekar hívogató zenéjével vette kezdetét. Ezt követően a Borsodi
Vadászkürtösök üdvözlő szignáljának kíséretében a térség vadgazdálkodói saroglyán
három őzbakot helyeztek terítékre, melyet a Hubertus Ökumenikus istentisztelet
keretében Gubala Róbert plébános és Halász Dániel református esperes szentelt meg.
A mise után a vendégeket és az elnökségben helyet foglalókat, dr. Székely László, az
Országos Magyar Vadászkamara alelnöke, az Észak-magyarországi Vadászszövetség és
Kamara Területi Szervezetének elnöke köszöntötte. Üdvözlő köszöntőjében szólt a
természetvédelem és vadászat közös céljainak fontosságáról, valamint tolmácsolta Dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet
elnökének szavait, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott a vadásznapon részt venni.
Ezt követően a rendezvénynek helyt adó Sátoraljaújhely város polgármestere,
Szamosvölgyi Péter, majd Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője
üdvözölte a megjelenteket. A rendezvényt Dr. Bárándy Péter, az Országos Magyar
Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke nyitotta meg.
Ezt követően Tóth Á. Dénes megyei fővadász szólította színpadra a térség és a megye
legkiválóbb szakembereit, vadászait, akik eddigi tevékenységük elismeréseként vehették
át kitüntetéseiket. Az elismerések átadása mellett idén először a megyei kamara által, - az
ifjúság vadásszá válásának ösztönzésére - alapított kitüntetés, a Kiváló Ifjú Nimród
Vándordíj is gazdára talált.
Az oklevelek és emlékérmek átadását követően már hagyományosan a közelmúltban
vizsgázott, első vadászjegyet kiváltó új vadászok, rituális szertartásokkal tarkított
avatására került sor.
A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok,
miközben a kert alsó részéből áradó illatok jelezték, a - rendkívül nagyszámú, több
országból érkező, több mint 100 nevezett ételt felvonultató - vadételfőző verseny
résztvevői hamarosan készen állnak a megmérettetésre.
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Sok érdeklődőt vonzott a vadászkutya-, a vadászíjász-, valamint állathang bemutató és
szarvasbőgés imitáció is, csakúgy, mint az ezeket követő látványos solymász műsor is.
Jól szórakozhattak egész nap a zenét és táncot kedvelők is, amelyről a Borsodi
vadászkürtösök, a KLMK Kamara Néptáncegyüttes, a KLMK Színjátszók, az ABBA
SISTERS és a BLACKRIDERS együttes tagjai gondoskodtak.
A színpadi programok mellett érdekes és látványos bemutatókkal szolgáltak a Colonia
Rostallo, Sátorelő Íjászklub és az Abaújvár Vitézei hagyományőrző csapatok is.
Az egésznapi programok mellett mindenképpen meg kell említeni azt a „Vadászok
utcája” elnevezéssel illetett újszerű kezdeményezést is, mely a látogatók nagy-nagy
érdeklődését és elismerését váltotta ki. Ez egy rendhagyó, szabadtéri vadászati és
trófeakiállítás is volt egyben, melyet ezévben valósítottak meg először a térség, illetve a
megye vadgazdálkodói a vadászkamara és vadászszövetség irányításával. A többszáz
agancs, mufloncsiga, agyar és vadbőr minden egyes vadgazdálkodó sátra mellett különkülön volt kiállítva, bizonyítva ezzel a térség kiváló adottságát, kiemelkedő természeti
kincseit, vadállományát.
A szabadtéri kiállítás mellett gombabemutató, vadászgörény simogató, magyar termékek
vására, kézműves kuckó és vadászvásárosok hada várta a rendezvényre kilátogatókat.
Igaz ugyan, hogy a vadásznap programjai a vadételfőző verseny eredményének
kihirdetésével hivatalosan befejeződtek, azonban a társaságok főzősátrai alatt a hangulat
tovább folytatódott, megalapozva a másnapi megmérettetésre az erőt és a jókedvet, hiszen
a programok vasárnap is folytatódtak.
A jelentkezőknek ezen a napon „vadmalac teljesítménytúrán” és favágó versenyen kellett
bizonyítaniuk a helytállásukat. Emellett a nem versenyzők tűzoltó bemutatót tekinthettek
meg, valamint részt vehettek és bekapcsolódhattak a „jó ebédhez szól a nóta” színpadi
előadásban. A program a RetNewRock zenekar koncertjével ért véget.
Annyi bizonyos, hogy egy nagyon tartalmas vadásznapi rendezvényt tudhatunk
magunkénak, amely jónéhány ember önzetlen munkájának, támogatásának volt
köszönhető. Ezúton is köszönjük segítségüket. Remélhetőleg a megye területéről és
máshonnan idelátogatók is jól érezték magukat!
* A megyei vadásznapok mellett - részben vadászszövetségi és kamarai támogatással és
védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet
aktivitást sikerült kialakítani. Ez különösen a mai felgyorsult világunkban fontos, amikor
is egyre gyakrabban kell gondolnunk arra, hogy vadászörökségünket, vadászati
kultúránkat megvédjük. Erre a célra nagyon beváltak a különféle vadászati rendezvények,
melyek a természetszerető emberek találkozásának ünnepévé váltak.
* A gömöri térség vadászai és vadgazdálkodói immár hatodik 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.
Az áprilisi utolsó hétvége társadalmi eseményeinek értékét tovább növelte és gazdagította
az is, hogy ezen alkalommal került lebonyolításra a három éves múltra visszatekintő,
országos hírű, Vadász-Rendőr Találkozó, a VaReTal is. Ezen felül nagy fontosságú,
hogy más vadásznapoktól eltérően a putnoki rendezvény nem csupán a magyar vadászati
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kultúra szolgálatát tűzte zászlajára, hanem a szlovák-magyar vadászati kapcsolatok
megerősítését is.
A rendezvény első napján, pénteken délelőtt nyitott a több száz agancsot, agyart és szarvat
számláló kiállítás, mely a térség vadászható fajainak bemutatásán túl erdei-mezei
életképet, valamint egzotikus trófeákat is felvonultatott. A bemutató mellett szintén
három napon keresztül festményeket, egyedi vadászbútorokat, könyveket is láthattak az
idelátogatók, valamint megtekinthették a népes díszmadár és hüllőkiállítást is.
Délután, hirdetve a vadász-rendőr találkozó miértjét és a szakmai-baráti együttműködést,
a Kazincbarcikai kapitányság és térségének vadgazdái – követve az Ózdiak példáját írták alá azt a megállapodást, mely a szakmai ismeretek bővítése, a személyes kapcsolatok
elmélyítése révén, célul tűzte ki az etikus vadászmagatartás kiszélesítését, az egyre terjedő
orvvadászat visszaszorítását.
Az együttműködési megállapodások aláírását követően szakmai konferencia került
összehívásra, ahol elsőként Bogacskó József megyei fegyverügyi főelőadó szólt a
közelmúltban változott fegyverjogszabályról. A tanácskozáson őt követte a
vadászíjászatról szóló előadásával Baló Attila a Magyar Vadászíjász Szövetség alelnöke,
majd Wallendums Péter vadászújságíró, aki a vadászati etikáról tartott igen tartalmas és
mindenki számára érdekes beszámolót.
Másnap, szombaton, a rendezvény főnapja a reggeli Hubertus-ökumenikus istentisztelettel
kezdődött, ahol Cseh István kanonok, és Dérer Zsolt református lelkész hirdetett igét és
köszöntötte a vendégeket. A szentmise előtt a térség vadgazdálkodói fenyőágyon egy
őzbakot helyeztek a terítékre, utalva ezzel is az őzbak vadászati idény kezdetére.
Ezt követően az ünnepélyes megnyitón Dr. Székely László elnök, üdvözlő köszöntőjében
szólt a természetvédelem és vadászat közös céljainak fontosságáról, valamint arról is,
hogy az orvvadászat elharapódzása miatt, annak visszaszorítása az egész társadalom
ügyévé vált. Hangsúlyozta emellett, hogy törvénytervezet készül a hivatásos vadászok
jogállásának, hatáskörének kiszélesítésére, valamint, hogy napirenden van az új Vadászati
törvény és a Nemzeti Vadgazdálkodási Program kimunkálása, amely hosszútávra fogja a
vadászat társadalmi helyét és jövőjét kijelölni.
Az ünnepi köszöntőt követően Ríz Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke, Tamás Barnabás,
Putnok város polgármestere és Jan Valentik, a Szlovák vadászkamara rozsnyói térségének
elnöke üdvözölte a vadászokat és a vadásznap résztvevőit, beszédükben kiemelve az ilyen
rendezvények fontosságát.
A megnyitó után Tóth Á. Dénes megyei fővadász hasonlóan a megyei rendezvényhez
szólította színpadra azokat a vadászokat, akiket tevékenységük elismeréseként
kitüntetéseket vehettek át.
Mindeközben a hagyományokhoz ragaszkodva a vadételfőző verseny résztvevői már
sürögtek-forogtak, hogy Mátyás Rudolf, Oscar díjas mesterszakács vezette zsűri az ő
főztjüket értékelhesse a legjobbnak.
Igaz, hogy az illatok és az embert próbáló hőség sokakat csábított a sátrak alá, ennek
ellenére mégis szép számú érdeklődő gyűlt össze a délutáni, színpadi programokra is,
mely minden generációnak nyújtó szórakozási lehetőségekkel volt átszőve.
Természetesen volt solymász, rendőr és munkakutya, valamint állathang imitáló, vadhívó
bemutató is. Emellett nagy sikert arattak a népi együttesek és a vadászkürtösök is. A
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színpadi programok fénypontja Haumann Péter színművész volt, aki történeteit, élményeit
osztotta meg az érdeklődőkkel.
Mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy a vadásznap, a számos programon és
lehetőségen túl egy másik fontos találkozónak is színteret adott. A fennállásának 20.
évfordulóját a közelmúltban ünneplő Vadászati Kulturális Egyesület képviselői ezen a
napon itt tartották találkozójukat, ahol regionális képviselők megválasztására is sor került.
Dicséret illeti a szervezőket, hiszen mindannyiunk nevében elmondhatjuk, hogy kitettek
magukért, minden tiszteletet megérdemelt az impozáns kiállítás, a számtalan kulturális
program, valamint a vadászgasztronómia ízvilága és a színes vadásznapi forgatag.
* Ugyanezen hétvégén zajlott Fűzérradványban a Hegyköz-völgyi vadászünnep is. A
kastélyba, és annak gyönyörű parkjába az év minden napján érdemes ellátogatni, április
29-én azonban különösen sokan tették tiszteletüket, hogy részt vegyenek a negyedik
alkalommal megrendezett nemzetközi vadételfőző versenyen és vadásznapon.
A védnökök, dr. Székely László, a megyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke, dr.
Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők, Zay Adorján, az Északerdő
Zrt. vezérigazgatója és dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának
igazgatója egyaránt örömmel fogadta a felkérést.
A pompás helyszínen a szervezők a vendégek között köszönthették gróf Károlyi Lászlót
és Herceg Esterházy Antalt is. A szép számban érkező vadászokat és „civileket” ezen a
nyárias tavaszi napon vadászkürtök hangja fogadta. A terítékre hozott őzbakok mellett
lobogó máglya fénye ünnepélyes, emelkedett hangulatot varázsolt a színpad környékére,
amelyet csak tovább fokozott a felcsendülő Vadászhimnusz is.
Az ünnepélyes megnyitót követően a kastély egyik hűs termében a zempléni muflon
helyzetéről, állományáról dr. Lenár György tartott szakmai előadást. Ezen felül persze
számtalan egyéb program is szórakoztatta a résztvevőket.
Bizonyosan állítható, hogy az érdeklődőket nem csupán a négynapos ünnep, a jó idő, a
kellemes környezet vagy a sokszínű eseményfüzér csalogatta ki a Károlyi-kastélyhoz,
hanem az a sajátos hangulat, amely csak ezeket a vadásznapokat jellemzi.
* XIII. Országos Vadételfőző Verseny és Fesztivál volt július 2-án a csodálatos
természeti környezetű Kácson. 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.
* Július 28-án immáron 3. alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt. területén
található Koplalói lőtéren a családi lövésznap, amely a korábbi évekhez hasonlóan most
is amatőr sportvadászok, hivatásos vadászok és erdészek részére volt meghirdetve.
A regisztráció után gyakorlás majd egyéni és csapatversenyek zajlottak. Idén először a
lövészet főzőversennyel is kiegészült, mivel jónéhány társaság is képviseltette magát. Sőt,
elmondható, hogy „nemzetközivé” nőtte ki magát ez a kis rendezvény, mivel megtisztelte
a résztvevőket a rozsnyói erdészet területi igazgatója, valamint erdészeti és vadászati
munkatársai is.
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A programok közt elmaradhatatlan volt a gyermekek számára a kézműves foglalkozások,
az íjászat, légpuska lövészet, valamint a virtuális vadászat, mely a felnőtteknek is
kellemes szórakozást nyújtott. A késő délutáni eredményhirdetés szoros eredményeket
hozott mind egyéni, mind csapatban is.
* Augusztus 20-án, immáron negyedik alkalommal, a hagyományt folytatva -, a Négy
Évszak Vt. és a Perkupai Egyetértés Vt. vadászai is vadásznapot tartottak. A közös
rendezvény helyszínéül ezúttal a Lászi-pusztai vadászház szolgált, ahol vadételfőzés,
különféle programok és trófeamustra is várta az érdeklődőket.
* A rendezők szándékának és kitartó munkájának köszönhetően, a tavalyi
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként zajlott,
augusztusának 25. napján, Bükkzsércen, a II. Országos Favágó Verseny és Regionális
Vadásznap.
A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének megnyitója után, Tállai András
belügyminisztériumi önkormányzatokért felelős államtitkár méltatta az erdőt, a fát és a
természetszerető embereket, ezt követően dr. Székely László, a B.-A.-Z. megyei
Vadászkamara és a Vadászszövetség elnöke emelte ki a rendezvény fontosságát.
A favágó csapatverseny négy számban zajlott, ahol is a favágóknak nemcsak a
motorfűrész és a balta súlyával, hanem a 34 fokos hőmérsékletben, kellemesnek nem
nevezhető védőfelszerelések viselésével is meg kellett birkózniuk.
Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen nevezett 12
vadászatra jogosult és 5 nem vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 22 bográcsban és
szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból készült ételek.
A résztvevő jogosultak a település művelődési házában nagyszabású 425 darabos
trófeakiállítást alakítottak ki, a saját maguk által, a térségben zsákmányolt vadak
trófeáinak felsorakoztatásával. Ugyan e helyen külön kerültek bemutatásra, a „hazánkban
nem lőhető vadak” trófeái is. A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor
kavalkádja közül, mindenképpen kiemelendő az a szarvasbőgő bemutató, amitől zengett
Bükkzsérc és a Bükk hegység környező erdei.
* Szeptember 14-én és 15-én „VII. Arlói Vadásznap” elnevezésű rendezvény zajlott
Ózd térségében.
Az első napon, szeptember 14-én, pénteken 15.00 órakor találkoztak a környék vadászatra
jogosultjai a „Vadászat és Állatvédelem” témakörében megtartott konferencián.
A konferencián az érdeklődők előadást hallhattak a vadászat és állatvédelem
kapcsolatáról, a vadvédelem hatósági szempontjairól, a nemzeti park és a vadászatra
jogosultak összehangolt tevékenységének fontosságáról, a fegyvertartás és tárolás új
szabályairól, a vadászathoz kapcsolódó elkövethető bűncselekményekről, és a Cerberos
Állatvédő Szervezet és az Ózdi Rendőrkapitányság között fennálló együttműködés
bemutatásáról.
A második nap, a kikapcsolódásé, a szórakozásé volt. A rendezvénynek méltó helyszínt
ezúttal is az Arlói-tónál lévő csodálatos Suvadás-liget adott.
A rendezvényre kilátogató felnőttek és gyermekek a Hazatérő Hagyományőrző Lovasíjász
Egyesület tagjai előadását láthatták, aki pedig kedvet kapott, maga is benevezhetett az
íjászversenyre. Emellett légpuskás lövészetre is nyílt lehetőség.
22

A versenyek időtartama alatt a vadásznapra benevezett főzőcsapatok sem unatkoztak,
több mint 10 kondérban főtt a finomabbnál finomabb étel.
Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a trófeabírálati versenyt is, a nevezett
versenyzők gím-és őztrófeák bírálatában mérhették össze tudásukat.
* Július 20-27-ig került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható IV. Nyári
Ifjúsági Vadásztábor Telkibányán. Őzhívás, trófeabírálat, vadbiológiai ismeretek,
különböző élőhelyek bemutatása, hagyományápolással kapcsolatos tevékenység várta az
érdeklődő gyerekeket.
Az első napon az este már mindenkit a magaslesen, vadmegfigyelésen talált. Másnap a
Hernádmenti Vadász-Horgász Egyesület felajánlásában horgászattal telt el.
Következő napokban kétnapos túrára indult a gyereksereg, a Bélusvölgye
Vadásztársasághoz. A vadászházig egy akadálypálya teljesítésével jutottak el, ahol
többféle feladat várt rájuk. Az éjszakát eztán a szabad ég alatt töltötték. Napközben
magasles és kézműves ajándékok készítésében jeleskedhettek a gyerekek.
Egyik nap a Sárospataki Kossuth Vadásztársaságnál vendégeskedtek a gyerekek, ahol
kihelyezett trófeabírálat is zajlott. Kilátogattak a fácánnevelő telepre is, ahol
betekinthettek a félvad rendszerű nevelés technológiájába, majd héjacsapdát és
rókacsapdát láthattak működés közben.
A táborozás végén összefoglalva a hét folyamán tanultakat Kadlicsek János és Godzsák
Tibor tartott előadást az őzbakról, megyénkre és azon belül a különböző régiókra
levetítve.
* Másik ifjúsági programként bekapcsolódtunk a miskolci Fazekas úti Általános Iskola
által szervezett gyermek kirándulásba is.
A négynapos táborozás alatt a gyerekek meglátogatták a boldogkőváraljai várat, részt
vettek egy kisvonatozáson, Vizsolyban nyomdászkodtak, valamint megtekintették a
környék látnivalóit, nevezetességeit.
Az általunk szervezett napon a gyerekek előadást hallhattak az erdőgazdálkodásról,
fakitermelésről, vadászati munkákról, a Zemplén vadállományáról. Ezt követően
következett egy aranybánya meglátogatása, ahol három csoportban, fejlámpával
felszerelkezve nézhette meg mindenki, hogy milyen nehéz munkájuk volt a régmúltban az
aranybányászoknak. A bánya után egy tanösvény majd egy külszíni ásványgyűjtés
következett.
A nap utolsó programjára került sor, a vadmegfigyelésre és szarvasbőgés hallgató túrára,
ahol minden gyerek nagyon jól érezte magát.
Úgy gondoljuk, hogy a kisiskolások számára sikerült felejthetetlenné tenni a
táborozásukat, valamint sikerült felkelteni érdeklődésüket a vadászat iránt is.
* Szövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamarával közösen október 4-5én szakmai tanulmányutat szervezett a két szervezet vezetőinek, bizottsági elnökeinek
és tagjainak.
Október 4-én megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az Abádszalóki Hubertus
Vadásztársaság fácánnevelőjét. A Tiszaszőlősi szállás után másnap a delegációnk a
Nyírerdő ZRt. Gúthi Erdészeténél vendégeskedett, ahol Bartucz Péter igazgató
személyesen mutatta be a Gúthi erdészet - méltán sikeres - erdő és vadgazdálkodási
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koncepcióját, gyakorlatát és eredményeit. Az előadás után vadmegfigyelés és barcogás
hallgatás volt a további program.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2012ben is a Népkerti Vigadó Étterem 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 160 résztvevő, mely a megye különböző területeiről érkezett, a megnyitót követően,
még a vacsora előtt a Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg.
A vacsora után került sor a főműsorra, amikor is Ihos Jószef, alias Kató néni humorista
szórakoztatta a közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű hangulatot és jókedvet az est
hátralévő részére.
* 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.
* A rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk küldöttsége
Szlovákiában, Gömörhorka településen részt vett egy bírálattal egybekötött trófea
szemlén is. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során elejtett trófeás
vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is.
A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon –
részletesen ismertették a bemutatott trófeákat.
* Az Északerdő Zrt. október 19-én, a Társaság Hidegpataki Vadászháza környezetében
rendezte meg a 2012. évi szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak,
immár hagyományosnak mondható bemutatóját, a soron következő IV. Trófeamustráját.
A házigazda szerepét a Tállyai Erdészeti Igazgatóság látta el.
A Társaság vadászterületei közül az idei évben a Tállyai Erdészeti Igazgatóság és a JósvaTornai Erdészeti Igazgatóság által kezelt vadászterületek emelkedett ki, ahol a terítékre
került bikák érmes aránya 50, illetve 55 %-os volt. A tállyai vadászterületről származik a
Társaság legnagyobb trófeasúlyú (8, 48 kg) bika is. Mindkét vadászterületen az elejtett
bikák 15%-a az idős korosztályból került ki.
A verőfényes, késő őszi időben, kellemes és tanulságos szakmai programban volt része
minden érdeklődőnek.
* 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.
* Az idén 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését, előadásainak
szervezését 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 13 . é v i f e l a d a t o k , c é l k i t ű z é s e k
Szervezetünknek elsődleges feladataként továbbra is a vadgazdálkodók segítését kell
tekintenie. Ennek megfelelően mindenképpen hátteret kell biztosítani a különféle
feladatok megoldása kapcsán, jogi segítségnyújtás, szolgáltatások, könyvvezetés,
informálás, szaktanácsadás tekintetében.
Ezen felül az új civiltörvényi szabályozás megfeleltetésének biztosítására, a közcélú és
közhasznú tevékenységeink kiterjesztésére fokozott figyelmet kell fordítanunk.
Fő feladatunkon túl azonban mindenképpen folytatni kell azt a törekvést is, ami egy aktív
közös tevékenységet, egy sokszínű, dinamikus közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet
biztosít a különféle rendezvények és programsorozatok megteremtésével. Ehhez
meghatározó jelentőségű a megyei vadásztársadalom egységének fenntartása.
Végzett munkánk meghatározó részesei lennének a javaslattevő, véleményező és
szaktanácsadó szervként működő bizottságok, ezért nyomatékkal hívjuk fel a figyelmüket,
hogy nagyobb aktivitással, több témával legyenek kezdeményezőbbek, azért, hogy a
szervezeti életünk fontosabb, részletesebb kommunikációval tudjon párosulni. Ennek
megfelelően már az év elején kapacitálunk minden bizottságunkat az üléseik megtartására
és munkatervük meghatározására.
Az ifjúság természet közeli nevelésére, a fiatalok helyzetbe hozásának még nagyobb
hangsúlyt kell kapnia. Szükség van minél több fiatal szakember közéletbe történő
bevonására, egyes feladatok átadása révén.
Az előttünk álló évben is, hasonlóan az elmúlt évekhez, az Alapszabályi és jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett, illetőleg a megye vadásztársadalma érdekében
kívánjuk meghozni üléseinken a döntéseket.

A S z ö v e t s é g k ö z h a sz n ú
szolgáltatási tevékenysége
Közhasznú társadalmi szervezetként szolgáltatási tevékenységünk során az alábbi
kiemelt közhasznú tevékenységeket kívánjuk végezni:
- A terveink között szerepel hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb korosztály,
az iskoláskorú gyermekek természet közeli nevelése, tájékoztatása, képzése.
Az idén is azt szeretnénk, hogy a táboroztatás, valamint az iskolai programokba való
becsatlakozás megvalósuljon. A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az
erdő-mező állatvilágának bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező
társadalmi megítélésének kialakítását.
- Oktatás tekintetében regisztrált felnőttképzés keretében folytatjuk a vadászvizsgára
jelentkezők képzését, vizsgára felkészítését.
Állami Vadászvizsgát idén először március végén, többnapos vizsga keretében szervezte a
kamara, melyre rendkívül nagyszámú vadászjelölt, 103 fő jelentkezett.
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Ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy - többszöri ígéret után - a legfrissebb
információk szerint az év első felében változik az Állami Vadászvizsga Szabályzat. Ez a
jelenlegi rendszertől eltérően nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek képzésére,
és a balesetvédelmi előírások fokozott betartására.
Reményeink szerint a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam elvégzése is kötelező lesz, ahol
tanpályán, terepi vadgazdálkodási ismeretekből is zajlana oktatás. Ez azért lenne nagyon
fontos, mert az új vadászok így legalább valamiféle gyakorlati jártasságot is szereznének,
és ennek ismeretében kezdenék el vadász életútjukat.
A központi tematikájú képzés nagy valószínűséggel emelt óraszámmal, ezáltal magasabb
költségekkel valósulna meg, ami magyarázata a mostani, jelenlegi rendszer szerint
működő vizsgára ilyen mértékben történő jelentkezésnek.
- 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. Ebbe a körbe
tartoznak a klf. szakmai konferenciák, tanulmányutak és képzések is, amelyekre
folyamatosan nagy figyelmet kell szentelni.
A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető
hírportálunk, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás,
információ a leg szélesebb nyilvánosság számára is megtalálható.
- Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenység és
kezdeményezés folyik. Többek között a vadászati közélet kiemelkedő eseményei: a
Vadásznapok, a Vadászati kiállítások, a klf. kiadványok, a vadászkürt mozgalom, a
lövészsport, az emlékhelyek, kitüntetések támogatása és a Vadászklub működésének
további segítése, koordinálása fontos feladatunk. Ez utóbbi annál is inkább fontos
feladatunk, mivel idén megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepli a klub. Ennek
tiszteletére az év során ünnepélyes keretek között egy megemlékezést szeretnénk tartani.
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.
A bűnmegelőzés fontos eleme az orvvadászat visszaszorítása, amelyet a
vadászterületeken a vadgazdák és a rendőrhatóság együttműködésének koordinálásával, a
rendészeti feladatok ellátásának szervezésével és támogatásával kívánunk elősegíteni.
A hagyományos szolgáltatásainkat továbbra is biztosítjuk kedvezményes díjtételekkel
tagszervezeteink számára.
- Így a könyvelési szolgáltatást, amely tartalmazza bizonylatok teljes körű könyvelését, a
havi és az éves bevallások, adatszolgáltatások elkészítését és elektronikus beadását, a
mérleg és eredmény-levezetés elkészítését.
- Továbbra is végezzük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat és igény esetén tanácsadóként – közreműködünk megjelenő pályázatok megírásában. Bízunk benne, hogy
e tekintetben változás fog történni és az elkövetkezendő időszakban lesz erre lehetőség,
segítve ezzel a megye vadgazdálkodóit.
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- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (hivatásos vadász ruha,
fegyverszekrények, könyvek, DVD-k, nyalósó, egészségügyi csomagok, nyomtatványok,
szakkönyvek értékesítése stb.)
Ezen felül jelentősen kibővítettük árúkínálatunkat: vadkamerákat, lézeres
távcsőbelövőket, kereső és céltávcsöveket és egyéb vadászathoz használt, hasznos
dolgokat is forgalmazunk.
- 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, APEH, TB, stb.) dokumentumokat.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Érdekképviseleti tevékenységünk során a vadásztársaságok és földtulajdonosi
vadászati közösségek munkájának segítésére, a földtulajdonosok és vadászatra
jogosultak érdekegyeztetéseinek koordinálására nagy hangsúlyt fektetünk.
Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában bízunk a tavalyi évben már elindult
lehetőségek kiaknázásában. Továbbra is reméljük, hogy a különböző feltételek
javulásának hatására a vadászati törvénykezésben még további, a vadásztársadalom
számára pozitív elmozdulás fog történni.
Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy az elmúlt év végén benyújtott
jogszabálymódosító javaslataink megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a vadászati
törvény és végrehajtási rendelet esetében.
* Mint azt beszámolónkban már jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó személyek
tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.
Ezen jogszabályváltozás a hivatásos vadászokon túl a munkáltató vadászatra jogosultakat
is érinti, ezért mindenképpen beszámolónk oldalai között is említést érdemel.
A 2012. évi CXX. Törvény célja, hogy megteremtse az egységes szabályozást és
követelményrendszert mindazon személyek vonatkozásában, akik rendészeti feladatokat
is ellátnak. Ebbe a kategóriába a törvény alapján beletartoznak a hivatásos vadászok is!
A törvény a hivatásos vadászok számára többlet jogosítványokat, nagyobb hatáskört ad,
többek között az alábbi jogköröket is biztosítva:
- jogosulatlanul megszerzett dolgot visszatarthatja,
- igazoltatási jogkört gyakorolhat,
- érintett személyek csomagját átvizsgálhatja,
- járművet megállíthat, átvizsgálhat,
- meghatározott dolgokat ideiglenesen elvehet.
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A fenti tevékenységek ellátásához a hivatásos vadász a jogszabályban rögzített módon
testi kényszert, vegyi eszközt (könnygázszóró palackot) is használhat, illetve új
rendelkezésként ún. „rendőrbotot” is viselhet.
A törvény hatálybalépésével a hivatásos vadászok – mint rendészeti feladatokat ellátó
személyek - szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő ellátása átkerül a rendőrség (a
megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálata) hatáskörébe.
Természetesen emellett a vadászati törvény rendelkezései szerint, a Vadászati Hatóság a
szakmai felügyeletet és ellenőrzési jogkört továbbra is ellátja. (iskolai végzettség-,
munkaszerződés meglétének vizsgálata, nyilvántartás vezetése, esküokmány-, szolgálati napló
biztosítása, stb.)
A rendőrségi nyilvántartásba vétel új szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény
kiállításával történik, amit a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében is a
munkáltatónak kell kezdeményeznie! A törvény előírása alapján a szolgálati
igazolványok és jelvények cseréjének 2013. május 1-jéig meg kell valósulnia!
A rendészeti feladatokat ellátó személlyé nyilvánítással nem csak a jogkörök bővülnek,
hanem a hivatásos vadászok, mint hivatalos személyek védelmére vonatkozó jogosultság
is erőteljesebbé válik, 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 előír, 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 lehet. Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató
vadászatra jogosultaknak - az előzetes információk alapján - 2014. január 1-jéig 40 órás
tanfolyamra is be kell iskoláznia!
Tudjuk, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezések - a lehetőségek bővülése mellett számos új adminisztrációs feladatot jelentenek, amelyek nem a vadászszervezetek
előírásai, de a végrehajtásuk megkönnyítése érdekében felvettük a kapcsolatot a megyei
Rendőr-Főkapitányság illetékeseivel, aminek köszönhetően egy részletes tájékoztató
anyagot adtunk ki minden hivatásos vadász és vadászatra jogosult számára, felhívva a
figyelmet az abban foglaltak pontos betartására, még akkor is, ha az azokkal való
egyetértésünk nem maradéktalan!
* Örömmel tájékoztatjuk a választmány tagjait, hogy sertéspestis vonatkozásában az
elmúlt évi könnyítések után idén sem vezetnek be korlátozásokat. A vaddisznók KSP
fertőzésre irányuló monitoring vizsgálata, illetve a leadandó mintaszám megyénk teljes
területén minimális szintre csökkent.
* Végezetül az elmondottakon túl szükség van a különféle társszervezetekkel,
hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások értékelésére, szükség szerinti
aktualizálására. Fontosnak tartjuk, hogy a köztestületi funkciók mellett a
vadgazdálkodásban és a vadászatban is képviseljük a kamarai tagok érdekeit.
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Tájékoztatási tevékenység
- Mint azt már a szolgáltatási tevékenységek között is említettük, a 2013-as évben Vadász
Hírmondó újságunkat továbbra is négyhavonta, május, szeptember és december havi
megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni.
- Ezen felül tájékoztató tevékenységeink között is mindenképpen meg kell említeni, a
mindenki számára nyilvános, a tavalyi évtől 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. E
fórum fontos eleme a szövetség közhasznú jogállása megnyilvánulásának, mivel ez
biztosítja legszélesebb körben szervezetünk nyilvánossági követelményeit.
- Jelentős erőfeszítéseket teszünk a korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért
sikerek újraélesztésére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, amit a 2012es részben is említettünk, hogy a kereskedelmi médiák részéről, mindenféle
erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a vadászat, vadgazdálkodással
kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az aktuális információk
összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a
vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.
Ehhez kérjük a tagszervezetek közreműködését is.

Vadászati közélet
Fontos feladat, hogy a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, és a nem
vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket.
* Február 2-án új helyszínen, minden eddiginél nagyobb létszámmal tartottuk megyei
vadászbálunkat a Miskolctapolcai Park Hotel konferenciatermében. A megye különböző
területéről érkezett több mint 180 résztvevőt Dr. Székely László elnökünk köszöntötte.
Ezt követően került sor a vacsorára, majd a műsorra, ahol Erdei Sándor, alias Rokker
Zsolti, számtalan Tv és rádióműsor humoristája szórakoztatta a közönséget, megteremtve
ezzel a nagyszerű hangulatot az est további részére is. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli
menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.
* A Szlovák Vadászkamara Rozsnyói Területi Szervezete meghívására, március 17-én
részt vettünk a Rozsnyói térség éves trófeabírálatot követő trófeaszemléjén, a Roznava
Bistre-i kultúrházban.
Szlovák társszervezetünknél a trófeabírálat gyakorlata más előírások szerint kerül
lebonyolításra, mint nálunk. Itt az egész vadászati évben kilőtt trófea egyszerre kerül központilag – lebírálásra, s a bírálatot egy nyilvános trófeaszemle követi, ahol valamennyi
trófea és bírálati lapja kiállításra kerül.
A bírálat Szlovákiában a Vadászkamara hatásköre, a Trófea Bíráló Bizottságot a
Vadászkamara területi Szervezete kéri fel, amely 9 tagú. A tagok jogosultságát a Kamara
országos Központja által szervezett minősítő vizsga certifikálja.
A trófea bírálat ezen módja és nyilvánossága követendő példa lehetne magyarországi
gyakorlatunkban is.
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* Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2013-es év során is.
A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már
hagyományossá vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek,
kiállítások mind-mind a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé a
szimpatizánsok, érdeklődők bevonása révén.
* A Gömör-Expo részeként, Putnokon a Vadászati és trófeakiállítást április 26-tól 28-ig,
hagyományosan, immáron hetedik alkalommal ezévben is megszervezzük.
A kiállítás mellett a térség vadgazdálkodói együttműködve a szlovák vadászbarátokkal a
szombati napon térségi vadásznapot is szerveznek.
* Nem sokkal ezután, május 11-én a szintén hagyományos Fűzérradványi vadételfőző
verseny és térségi vadásznap várja az érdeklődőket.
* Június 22-én Sátoraljaújhely-Széphalomban Nemzetközi vadételfő verseny, július 13án pedig Galyatetőn az országos vadásznap csábítja a látogatókat.
* Ezen túlmenően idén is pályázatot hirdettünk 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!
* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén a tervek szerint
két helyszínen is szeretnénk megvalósítani.
Első helyszínül a Bódvavölgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére Edelényt választottuk,
ahol augusztus 3-án szeretnénk a rendezvényt megszervezni.
Második helyszín augusztus 31-e Bükkzsérc, ahol országos favágóversennyel együttesen
valósulna meg a vadásznap.
A tervek szerint mindkét helyszínen a vadásznap látogatói több napon keresztül a
tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is
megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár is
színesítené a programokat. A vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések
átadásán, és az új vadászok avatásán túl számos műsor, fellépő, bemutató,
vadászkürtösök, vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és természetesen jónéhány
főzőcsapat teszi majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára.
* Ezévben is támogatnánk a sport és hivatásos vadászok részére a Koplalói lőtér családi
lövésznapját is. Bízunk benne, hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer egy
bizonyos lövészmozgalom, illetve a megye más részén is kedvet kapnak hasonló
rendezvény megvalósítására.
* A lövészmozgalom kiterjesztésére terveink között szerepel egy külön tagozat
létrehozása is. Meggyőződésünk, hogy az egyes balesetek, a számos, de „napvilágot”
szerencsénkre nem látott sörétezés, az „akaratlanul” elsült fegyverek mind arra
vezethetőek vissza, hogy a kezdő/gyakorlatlan vadászok nem szereznek minimális
ismeretet sem a fegyver-használat következményeiről, sem a vadászati szituációkban rejlő
veszélyekről. Ezek kiküszöbölésére, valamint egy mozgalmasabb sporttevékenységre
adna lehetőséget egy ilyen jellegű szakmai tagozat, bizottság létrehozása.
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* Mint azt a szolgáltatási tevékenységek között szintén megemlítettük, terveink között
szerepel a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is.
Ennek magvalósítása érdekében ifjúsági tábort, iskolai képzést vagy akár a hivatásos
vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.
* Az elsoroltakon túl céljaink, terveink között szerepel még az év során két megyei
vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása is.
Az első ilyen konferencia március 25-én már meg is valósult, amikor is a résztvevők
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatos tájékoztatót hallgathattak meg,
valamint képet kaphattak a 2012. évi tavaszi - őszi szalonkavonulás tapasztalatairól és egy
bemutatóval egybekötött csapdázásra alapozott ragadozógazdálkodásról.
Második konferenciánk témáját az idő és aktualitás függvényében választanánk meg.
* A Vadászklubos foglalkozásokat, mint ahogyan korábban is jeleztük, ezévben is
támogatni kívánjuk, valamint megalakulásának harmincadik évfordulójára egy
megemlékezést is szeretnénk tartani.
A csatolt eseménynaptár – közel sem a teljesség igényével – a különféle programokra
kívánja felhívni a figyelmet.

31

2013. évi eseménynaptár tervezet
Január:
- Vadászjegy érvényesítés
- Szalonka monitoring szervezése
Február:
- Vadászjegy érvényesítés
- Megyei vadászbál (Park hotel, febr. 2.)
- FEHOVA látogatás (febr. 14.)
Március:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam (március 4-24.)
- Szalonka monitoring program
- Szlovákiai trófeaszemle (március 17.)
- Vadgazdálkodói szakmai konferencia (márc. 25.)
- Állami vadászvizsga (március 27-28.)
Április:
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Bizottsági ülések
- Szalonka monitoring program
- Kamarai küldöttgyűlés, Szövetségi választmányi ülés
- Gömör Expo vadászati kiállítás (április 26-április 28.)
- Nemzetközi Gömöri Vadásznap, Putnok (április 27.)
Május:
- Fűzérradványi térségi vadásznap (május 11.)
- Vadász Hírmondó megjelenése
Június:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny (június 22.)
Július:
- Nyári ifjúsági vadásztábor
- Lövészprogramok
- Országos vadásznap, Galyatető (július 13.)
Augusztus:
- Megyei vadásznap, Edelény (augusztus 3.)
- Vadász Hírmondó megjelenése
- Hivatásos vadászok napja, versenye
- Országos favágóverseny, Megyei vadásznap, Bükkzsérc (augusztus 31.)
Szeptember:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
- Vezetőségi, elnökségi ülés
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
Október:
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
- Szalonka monitoring program
- Térségi vadásznap, Arló
- Kamarai osztályülések, küldöttválasztás
November:
- Kamarai tisztújító választás
- Szalonka monitoring program
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
December:
- Vadász Hírmondó megjelenése
- Vezetőségi, elnökségi ülés
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III. 2012. évi pénzügyi beszámoló
- szöveges ismertetés
- pénzügyi beszámoló 2012. terv-tény
- 2012. évi mérleg és
- eredménykimutatás
- közhasznúsági melléklet

IV. 2013. évi költségvetési terv
- szöveges ismertetés
- 2013. évi költségvetési terv
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III.

Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi
Területi Szövetségének 2012. évi gazdálkodásáról

A Vadászszövetség 2012. évi pénzügyi beszámolójának szöveges kiegészítése előtt
három fontos dologról adunk tájékoztatatást:
1.) 2012. év őszén az elnökség - élve a Választmány által elfogadott jogával - a
költségvetési előirányzat fő sorainak változatlanul hagyása mellett - az addigi
tény és évvégi várható adatoknak megfelelően -, egyes sorok előirányzatát
módosította.
2.) Jelen pénzügyi beszámolónk számadatai és a 224/2000. (XII. 19.)
Kormányrendelet
által
előirt
számviteli
beszámolónk
Eredménykimutatásának adatai eltérnek egymástól. Az eltérés okai a
következők: szervezetünk közhasznú jogállásából adódóan a 2011. évi
CLXXV. törvény VI. fejezete előírásának megfelelően 2012. január 01-től
kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A pénzforgalmi szemléletű pénzügyi
beszámolónk és a kettős könyvvitel előírásaiból adódó elszámolási mód
szabályainak megfelelően a bevételek és ráfordítások elszámolása eltér
egymástól. Míg a pénzügyi beszámolónk a pénzforgalmi elszámoláson
alapszik, addig a kettős könyvvitelben minden általunk kiszámlázott, ismert
bevétel (tagdíj, értékesítések, szolgáltatások) és minden befogadott szállítói
számla, általunk elismert ráfordítás (rezsiköltségek, szolgáltatások,
költségjellegű adók) elszámoltnak tekintendők, függetlenül a pénzügyi
teljesítéstől. 2012. évi pénzügyi beszámolónk a nyitó pénzkészletből indul ki,
bevételi oldalon a ténylegesen befolyt, míg kiadási oldalon a ténylegesen
kifizetett költségeket, úgynevezett pénzáramlást mutat és jut el a záró
pénzkészletig.
3.) A pénzügyi beszámolónk struktúráját is a törvény előírásaihoz kell igazítani,
melynek megfelelően elkészített, átcsoportosított tényadatainkat a 2013. évi
tervadatok mellett mutatunk be.
A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.
Szervezetünk összbevétele 2012. évben 1 %-kal vagyis 171 eFt-tal a tervezett felett
realizálódott. Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés. Az
értékesítésből származó bevétel 75 eFt-tal maradt az előirányzat alatt, de a hivatásos
vadász ruhák, fegyverszekrények, vadászati dolgok kieső bevételének 64 %-át pótolta a
könyvek, naptárak, nyomtatványok, dvd-k értékesítéséből származó bevétel, amely 134
eFt-tal a tervezett felett realizálódott. A szolgáltatásokból származó bevétel összességében
648 eFt-tal emelkedett, mely nagyrészt a felkészítő tanfolyamból és az OMVK BAZ.
megyei Területi Szervezetének a vadásznapi költségekhez való hozzájárulásából adódik.
Mindössze 206 eFt-tal maradt a tervezett alatt a tagdíjbevétel, mely azt jelenti, hogy
szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik, a szövetségi tagdíjat a tagszervezetek
rendszeresen fizetik. Közel 300 eFt-tal maradt az előirányzat alatt a támogatásokból
származó bevétel, hiszen 100 eFt-tal kevesebb érkezett az SZJA 1 %-ból, valamint nem
realizálódott pályázati bevételünk, bár a benyújtott anyagunk elfogadott, finanszírozásra
javasolt státusszal rendelkezett. Az új pályázati rendszerben a nyerteseket rangsorolják,
sorszámmal látják el és meghatározzák, hogy hány pályázót részesítenek anyagi
támogatásban. Szervezetünk a 725. sorszámot kapta és nem esett a támogatottak közé. Az
elmaradt bevételek ugyan jelentős összeget tesznek ki, de ez a bevételkiesés nem okozott
problémát a Vadászszövetség működésében. Szervezetünk szabad pénzeszközeit az
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elmúlt évben is lekötött betétben tartotta és így e jogcímen 37 eFt többletbevételt
realizáltunk.
2012. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be:

Kiadásaink a tervhez képest 391 eFt-tal kevesebb összeget tettek ki, amely egy több mint
2 %-os költségmegtakarítást jelez.
Az anyag- és anyagjellegű kiadásaink a tervezett alatt maradtak mind a szolgáltatások,
mind az üzemeltetés tekintetében. Az értékesítés, szolgáltatás, működtetés bevételeinek
minimális emelkedésével (0,5 %) szemben az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 3 %os a költségcsökkenés. A szolgáltatás és egyes értékesítési soroknál jelentkező
bevételkiesés maga után vonta az ezekkel kapcsolatos kiadások csökkenő mértékét
(fegyverszekrények, vadászati dolgok). Az üzemeltetéshez kapcsolódó ráfordítások 117
eFt-os megtakarítása mellett egyes sorokon némi túllépés jelentkezett, úgymint:
irodaszerek (23 eFt), posta, telefon (18 eFt), belföldi kiküldetés (121 eFt), könyvvizsgálati
költség (40 eFt).
A személyi jellegű ráfordításokról elmondható, hogy összességében a tervezett szinten
alakultak, mely részleteiben nézve egyes soroknál emelkedést, míg másoknál csökkenést
mutat.
- a munkabér, a csekély értékű ajándékok, kitüntetések az elnökség határozatainak
megfelelően kerültek kifizetésre, adományozásra
- a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jutalékok összege a tényleges bevételek-kiadások,
valamint 20 %-os általános költség levonásával kerültek meghatározásra.
- a szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos befizetésünk 71 eFt-tal haladta meg a
tervezettet, melynek oka az, hogy szervezetünk decemberben átutalta az adóhatósághoz az
utolsó hónap bérkifizetését terhelő járulékokat is, nem terhelve ezzel a 2013-as évet.
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Az előzetes kalkulációval ellentétben kevesebb befizetési kötelezettségünk keletkezett
helyi és társasági adóból, így az egyéb ráfordításoknál 92 eFt megtakarításunk
keletkezett.
Beruházási kiadásaink 50 eFt-tal maradtak a tervezett alatt, míg az értékcsökkenési
leírás a tervnek megfelelően alakult.
2012. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az
alábbi ábrákon szemléltetjük:
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A Vadászszövetség 2012. évi gazdálkodásáról összességében
megállapítható, hogy az a válságos időszak ellenére is várakozáson
felülinek mondható. Ezt a megállapításunkat az a tény is bizonyítja,
hogy az év eleji nyitó pénzkészletünket jelentős összeggel, 499 eFt-tal
növelni tudtuk, mely véleményünk szerint mind a civil szervezetek
körében, mind a jelenlegi gazdasági helyzetben is eredményesnek
mondható. Mérlegfőösszegünk 501 eFt-tal emelkedett, emellett mérleg
szerinti eredményünk összességében 1.271 eFt-ban realizálódott. Ezen
összeghez 1.053 eFt-tal a cél szerinti tevékenységünk, míg 218 eFt-tal a
vállalkozási tevékenységünk eredményessége járult hozzá.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2012. évi évi pénzügyi beszámolója
Összesítő

Megnevezés

Terv 2012

Tény 2012

Nyitó pénzkészlet

3493

3493

Bevételek
Szolgáltatások
Értékesítés
Szolgáltatás

9770
1250
8520

10343
1175
9168

Működtetés
Tagdíj
Támogatások (Szja 1 %, adományok)
Kapott támogatások (NCA, egyéb)
Pénzügyi műv. bankkamat
Kerekítések

6820
5380
1150
200
80
10

6352
5174
1059
0
117
2

Átfutó, kiegyenlítő

380

446

Bevételek összesen

16970

17141

Kiadások
Anyag- és anyagjellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Egyéb igénybevett szolgáltatások

7015
2240
4560
215

6782
2169
4443
170

Személyi jellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Szociális hozzájárulási adó

9311
2175
5295
1841

9308
2112
5284
1912

Értékcsökkenési leírás

270

270

Egyéb ráfordítások

317

225

Beruházás jellegű kiadások

100

50

Költségvetési tartalék

0

0

Átfutó, kiegyenlitő kiadások

20

7

Kiadások összesen

17033

16642

Záró pénzkészlet

3430

3992
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2012. évi pénzügyi beszámolója

Részletes

Terv 2012 Tény 2012

Megnevezés

Nyitó pénzkészlet

3493

3493

20
700
180
0
350
1250

0
834
35
0
306
1175

Képzés/tanfolyam
Felkészitő tanfolyam
Hírdetés, reklám, költségtérítés (szalonka), virtuális v.
Szolgáltatás árbevétele összesen:

0
2100
3120
0
0
0
3000
300
8520

0
1939
3120
0
398
0
3547
164
9168

Díjbevételek
Szövetségi tagdíj
Díjbevételek összesen:

5380
5380

5174
5174

Egyéb bevételek, támogatások
Szja 1 %-a
Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)
Kapott támogatások (NCA, alapitványi)
Kerekítések
Egyéb bevételek, támogatások összesen:

400
750
200
10
1360

306
753
0
2
1061

Pü-i műveletek bevétele, bankkamat

80

117

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

110
0
270
380

176
0
270
446

16970

17141

Bevételek
Értékesítés árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd
Fegyverszekrény
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Vadászati dolgok,felszer (lámpa, cipő, elsőseg, nyalósó),érme

Értékesítés árbevétele összesen:
Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés, számviteli szabályzatcsomag
Infrastruktura bérbeadása
Továbbszámlázások (könyvelőprogram, pénztárprogram)
OMVK BAZ.m-i hjárulásai (Vnap)

Bevételek mindösszesen:
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Terv 2012 Tény 2012

Megnevezés
Kiadások

Anyag- és anyagjellegű ráfordítások

7015

6782

Szolgáltatásokhoz
Ért-re besz. Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd
Ért-re besz. fegyverszekrények

2240
550
50
300
0
0
20
500
800
20
0

2169
580
29
233
0
0
0
494
819
14
0

Vadászklub müködtetése
Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Ifjusági tábor költségei
Honlap készítés, fenntartás

4560
130
480
750
300
410
50
55
50
750
50
0
50
225
250
720
70
50
50
50
70

4443
153
498
655
291
407
10
49
22
749
50
0
0
225
371
716
68
25
90
0
64

Egyéb igénybevett szolgáltatások
Bankköltség
Biztosítási dij

215
105
110

170
104
66

Személyi jellegű ráforditások

9311

9308

Szolgáltatásokhoz
Könyvvezetés (megb.,koord. jut)
Bolti jutalék 2011
Tanfolyamok (szervezés, koord. jut)

2175
850
100
1225

2112
839
98
1175

Üzemeltetéshez

5295

5284

Ért-re besz. vadászati dolgok (nyalósó, cipő, lámpa, elsőseg), érme

Ért-re besz. Hubertus keresztek
Ért-re besz. hivatásos vadász ruhák
Szállítási költség
Könyvelőprogram bérleti díja, számvit. szabályzatok
Felkészítő tanfolyam/lőgyak/lőszer/fénymás/lőtér/terem/ea.díj/jut
Hivatásos vadász szakbolt (szállitás, posta, szerviz,etikett)

Képzés/tanfolyam (szállás,étkezés,oktatás)
Üzemeltetéshez
Irodaszer,szakkönyv, nyomt., szaklapok, szabályzatok
Posta, telefon, internet
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztitószer, takarítás
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó és post
Tárgyi eszközök javitása, karbantartása
Távfelügyeleti dij
Egyéb (anyagok, szolgáltatások)
Rendezvények költsége (Válaszmányi, elnökségi, Vnapok)
Rendezvények támogatása, térségi vadásznapok
Émo-i Vadgazdálkodásért alapitvány támogatása
Továbbképzés, konferencia
OMVV, regionális szövetségi tagdij
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Alkalmazottak saját gj. használata
Kommunikáció, ismeretterjesztés, sajtóreferens, telefonkönyv
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Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja
Jutalom
Csekély értékű ajándékok/koszoru
Reprezentáció
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Oklevelek, kitüntetések, érmék

5070
0
20
30
25
150

5070
0
26
0
23
165

Szociális hozzájárulási adó

1841

1912

Terv 2012 Tény 2012

Megnevezés

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

270

270

Pü-i műveletek ráf., egyéb ráfordítások,adóbefiz

317

225

Igazgatási díjak/illetékek/kerekítések

Helyi adó és előleg befizetése, elszámolása
Társasági adó befizetése

10
279
28

0
205
20

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások

100

50

Tárgyi eszközök,kisért.eszk,immat.jav.

100

50

0

0

Átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

7

Áfa elszámolás
Levont és befizetett járulékok, adók kbözete
Egyéb pénzforgalmi kiadások/elszámolási előleg

0
20
0

0
7
0

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

17033

16642

Záró pénzkészlet

3430

3992

Költségvetési tartalék a kötelező tanfolyam bevezetésekor
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19066754-2-05
Adószám:
05 Miskolci Törvényszék
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma: PK 60.861/1990/2
05/01/861
Nyilvántartási szám:

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

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Miskolc, 2013. március 08.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.
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1000HUF

Előző év

Tárgyév

2011

2012

01. A. Befektetett eszközök

7 580

7 310

02. I. Immateriális javak

0
7 580
0

0
7 310
0

4 534
137
905
0
3 492

5 305
98
1 215
0
3 992

0

0

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 114

12 615

12. D. Saját tőke

24. G. Passzív időbeli elhatárolások

11 264
1 647
9 759
0
0
134
- 276
0
850
0
0
850
0

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

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 114

12 615

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

13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény
15. III.Lekötött tartalék
16. IV. Értékelési tartalék
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
19. E. Céltartalékok
20. F. Kötelezettségek
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek
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19066754-2-05
Adószám:
05 Miskolci Törvényszék
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma: PK 60.861/1990/2
05/01/861
Nyilvántartási szám:

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

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Miskolc, 2013. március 08.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.
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Alaptevékenység
Előző év
Tárgyév

1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek
ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

0

Vállalkozási tevékenység
Előző év
Tárgyév

Összesen
Előző év
Tárgyév

3 547

8 139

6 372

8 139

9 919

0

0

0

0

0

0

7 415

7 889

0

9

7 415

7 898

5 341

6 209

0

0

5 341

6 209

- támogatások

664

807

0

0

664

807

- adomány

752

753

0

0

752

753

42

76

45

40

87

116

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

Rendkívüli bevételek

0

0

0

0

0

0

ebből: - alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

- támogatások

0

0

0

0

0

0

ebből: - közhasznú tevékenység bevételei

7 457
0

11 512
5 227

8 184
0

6 421
0

15 641
0

17 933
5 227

6

Anyagjellegű ráfordítások

5 102

3 170

1 906

2 109

7 008

5 279

7.

Személyi jellegű ráfordítások

A.

Összes bevétel (1+-2+3+4+5)

2 009

6 699

6 308

3 743

8 317

10 442

ebből: vezető tiszségviselők juttatásai

529

712

0

0

529

712

8.

Értékcsökkenési leírás

212

383

218

130

430

513

9.

Egyéb ráfordítások

0

207

0

178

0

385

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

0

0

0

11.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

0

B.

Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

7 323

10 459

8 432

6 160

15 755

16 619

0

6 459

0

0

0

6 459

134

1 053

- 248

261

- 114

1 314

0

0

28

43

28

43

134

1 053

- 276

218

- 142

1 271

0

0

0

0

0

0

134

1 053

- 276

218

- 142

1 271

ebből:
ráfordításai

közhasznú

tevékenység

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

12.

Adófizetési kötelezettség

D.

Adózott eredmény (C-12)

13.

Jóváhagyott osztalék

E.

Tárgyévi eredmény (D-13)
Tájékoztató adatok

A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati
támogatás

0

0

0

0

0

0

C.

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

0

0

0

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

E.

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

439

409

0

0

439

409

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

0

0

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

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

Közhasznúsági melléklet
2012
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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

Közhasznú tevékenység megnevezése:

felkészítő

tanfolyam

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Felnőttoktatásban való részvétel - 2011. évi CXC.
jogszabályhely:
törvény a köznevelésről 14 ő. (1) n.)
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az állami vadászvizsgára jelentkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

136

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A tanfolyamon résztvett 136 főből 101 fő tett sikeres vadászvizsgát, ami 75 %-os eredménynek
tekinthető.

2.2.

Szalonka

Közhasznú tevékenység megnevezése:

monitoring

Szalonka monitoring

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Együttműködés tudományos kutatási, fejlesztési
jogszabályhely:
tevékenységben - 2004. évi CXXXIV. tv. 5.ő. (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.
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2.3.

Megyei

Vadásznapok

Közhasznú tevékenység megnevezése:

szervezése

Megyei Vadásznapok szervezése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása,
jogszabályhely:
megőrzésének segítése - 1991. évi XX. tv. 121.ő. 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

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hírmondó

újság

Vadász Hírmondó újság

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Közreműködés
természetvédelmi,
állatvédelmi
jogszabályhely:
feladatok megoldásában, természetvédelmi kultúra
megőrzése és oktatása 1996. évi LIII.tv.161/B ő
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,750

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

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

Vegyonelem
értéke

Tárgyi eszközök

Felhasználás célja
Szervezési feladatok ellátásához helyiség,

7 310 eszközök
3 992 A feladatok ellátásához pénzeszköz biztosítása
11 302

Pénzeszközök
Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Nimród Vadászérem

29
0
89
76
194

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

38
38
89
0
165

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Költségtérítés

Tárgyév

227
302
529

Koordinációs jutalék
Összesen:

371
341
712

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

15 641

17 933

439
0
0

409
0
0

0
15 202
15 755

0
17 524
16 619

8 317
0
- 142

10 442
6 459
1 271

0

0

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

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

Értéke

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

X

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

X

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

X

16 787
1 129
0.54

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

X

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

X

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

X
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0.03
0.20
0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
bemutatása
* Választmányi ülés 2012. április 19.
* 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.
* Szakmai konferenciát az elmúlt év során két alkalommal tartottunk.
- Az első július 3-án zajlott. Itt a szakmai továbbképzés témái voltak a fegyvertörvény változásai,
valamint a hivatásos vadászok vadászterületen történő törvényes intézkedésének lehetőségei
szabálysértés ill. bűncselekmény elkövetésének észlelésekor.
-A második konferencia november 29-én volt, amikor is a társas nagyvadvadászatok
szervezéséről, lebonyolításáról, valamint a vadászati balesetek elkerüléséhez szükséges
tudnivalókról hallgathattak meg filmvetítéssel egybekötött előadást az érdeklődők. A program
második felében az utánkeresés gyakorlati ismereteiről kaphattak ízelítőt a résztvevők.
* Június 14-én ugyan nem saját szervezésben, de részvételünkkel és támogatásunkkal zajlott a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 30. évfordulója alkalmából
megrendezett "A vadászat aktuális jogkérdései" című tudományos konferencia és jelent meg róla
szakmai kiadvány.
* A vadászok, vadgazdálkodók életében a legnagyobb kulturális esemény egyértelműen a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő megyei vadásznap 2012-ben kiváló
időjárás, változatos színpadi műsorok, rengeteg program és minden eddiginél több látogató
jellemezte a megyei rendezvényt, mely a X. Nemzetközi Vadételfőző Verseny
társrendezvényeként, három napon keresztül Sátoraljaújhely-Széphalomba csábította a
vendégeket, ahol óránként a Kossuth Lajos Művelődési Központ mozitermében a "Vad
Magyarország" című természetfilm vetítése várta az érdeklődőket. A rendezvényen a térség és a
megye legkiválóbb szakemberei, vadászai kitüntetéseket vehettek át. Sok érdeklődőt vonzott a
vadászkutya-, a vadászíjász-, valamint állathang bemutató és szarvasbőgés imitáció is, csakúgy,
mint az ezeket követő látványos solymász műsor is.
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Az egésznapi programok mellett mindenképpen meg kell említeni azt a "Vadászok utcája"
elnevezéssel illetett újszerű kezdeményezést is, mely a látogatók nagy-nagy érdeklődését és
elismerését váltotta ki. Ez egy rendhagyó, szabadtéri vadászati és trófeakiállítás is volt egyben,
melyet ezévben valósítottak meg először a térség, illetve a megye vadgazdálkodói a vadászkamara
és vadászszövetség irányításával. A többszáz agancs, mufloncsiga, agyar és vadbőr minden egyes
vadgazdálkodó sátra mellett külön-külön volt kiállítva, bizonyítva ezzel a térség kiváló adottságát,
kiemelkedő természeti kincseit, vadállományát. A szabadtéri kiállítás mellett gombabemutató,
vadászgörény simogató, magyar termékek vására, kézműves kuckó és vadászvásárosok hada várta
a rendezvényre kilátogatókat.
* 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.
* A gömöri térség vadászai és vadgazdálkodói immár hatodik 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.
*Az áprilisi utolsó hétvége társadalmi eseményeinek értékét tovább növelte és gazdagította az is,
hogy ezen alkalommal került lebonyolításra a három éves múltra visszatekintő, országos hírű,
Vadász-Rendőr Találkozó, a VaReTal is. Ezen felül nagy fontosságú, hogy más vadásznapoktól
eltérően a putnoki rendezvény nem csupán a magyar vadászati kultúra szolgálatát tűzte zászlajára,
hanem a szlovák-magyar vadászati kapcsolatok megerősítését is.
* Ugyanezen hétvégén zajlott Fűzérradványban a Hegyköz-völgyi vadászünnep is. A
résztvevők a szórakoztató programok mellett egy szakmai előadástn is meghallgattak a zempléni
muflon helyzetéről, állományáról, melyet dr. Lenár György tartott. A hagyományőrző rendezvényt
megtisztelte gróf Károlyi László és Herceg Esterházy Antal is.
* A rendezők szándékának és kitartó munkájának köszönhetően, a tavalyi hagyományteremtő
szándékkal megrendezésre került rendezvény folytatásaként zajlott, augusztusának 25. napján,
Bükkzsércen, a II. Országos Favágó Verseny és Regionális Vadásznap. Tállai András
belügyminisztériumi önkormányzatokért felelős államtitkár méltatta az erdőt, a fát és a
természetszerető embereket, emelte ki a rendezvény fontosságát. A résztvevő jogosultak a
település művelődési házában nagyszabású 425 darabos trófeakiállítást alakítottak ki, a saját
maguk által, a térségben zsákmányolt vadak trófeáinak felsorakoztatásával. Ugyan e helyen külön
kerültek bemutatásra, a "hazánkban nem lőhető vadak" trófeái is.
* Szeptember 14-én és 15-én "VII. Arlói Vadásznap" elnevezésű rendezvény zajlott Ózd
térségében. Az első napon, szeptember 14-én, pénteken 15.00 órakor találkoztak a környék
vadászatra jogosultjai a "Vadászat és Állatvédelem" témakörében megtartott konferencián. A
konferencián az érdeklődők előadást hallhattak a vadászat és állatvédelem kapcsolatáról, a
vadvédelem hatósági szempontjairól, a nemzeti park és a vadászatra jogosultak összehangolt
tevékenységének fontosságáról, a fegyvertartás és tárolás új szabályairól, a vadászathoz
kapcsolódó elkövethető bűncselekményekről, és a Cerberos Állatvédő Szervezet és az Ózdi
Rendőrkapitányság között fennálló együttműködés bemutatásáról. A második nap, a
kikapcsolódásé, a szórakozásé volt. A rendezvénynek méltó helyszínt ezúttal is az Arlói-tónál lévő
csodálatos Suvadás-liget adott.
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A rendezvényre kilátogató felnőttek és gyermekek a Hazatérő Hagyományőrző Lovasíjász
Egyesület tagjai előadását láthatták, aki pedig kedvet kapott, maga is benevezhetett az
íjászversenyre. Emellett légpuskás lövészetre is nyílt lehetőség. Nagyszámú érdeklődő kísérte
figyelemmel a trófeabírálati versenyt is, a nevezett versenyzők gím-és őztrófeák bírálatában
mérhették össze tudásukat.
* Július 20-27-ig került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható IV. Nyári Ifjúsági
Vadásztábor Telkibányán. Őzhívás, trófeabírálat, vadbiológiai ismeretek, különböző élőhelyek
bemutatása, vadmegfigyelés, hagyományápolással kapcsolatos tevékenység várta az érdeklődő
gyerekeket.
* Másik ifjúsági programként bekapcsolódtunk a miskolci Fazekas úti Általános Iskola által
szervezett gyermek kirándulásba is.
A négynapos táborozás alatt a gyerekek meglátogatták a boldogkőváraljai várat, részt vettek egy
kisvonatozáson, Vizsolyban nyomdászkodtak, valamint megtekintették a környék látnivalóit,
nevezetességeit. Az általunk szervezett napon a gyerekek előadást hallhattak az
erdőgazdálkodásról, fakitermelésről, vadászati munkákról, a Zemplén vadállományáról. Ezt
követően következett egy aranybánya meglátogatása, ahol három csoportban, fejlámpával
felszerelkezve nézhette meg mindenki, hogy milyen nehéz munkájuk volt a régmúltban az
aranybányászoknak. A bánya után egy tanösvény majd egy külszíni ásványgyűjtés következett. A
nap utolsó programjára került sor, a vadmegfigyelésre és szarvasbőgés hallgató túrára, ahol
minden gyerek nagyon jól érezte magát. Úgy gondoljuk, hogy a kisiskolások számára sikerült
felejthetetlenné tenni a táborozásukat, valamint sikerült felkelteni érdeklődésüket a vadászat iránt
is.
* Szövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamarával közösen október 4-5-én
szakmai tanulmányutat szervezett. Megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az
Abádszalóki Hubertus Vadásztársaság fácánnevelőjét, a Nyírerdő ZRt. Gúthi Erdészeténél
Bartucz Péter igazgató személyesen mutatta be a Gúthi erdészet - méltán sikeres - erdő és
vadgazdálkodási koncepcióját, gyakorlatát és eredményeit. Az előadás után vadmegfigyelés és
barcogás hallgatás volt a további program.
* Minden évben megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat is, melynek 2012-ben is a
Népkerti Vigadó Étterem 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 160 résztvevő, mely a megye különböző területeiről érkezett, a megnyitót követően, még a
vacsora előtt a Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg.
* 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.
* A rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk küldöttsége
Szlovákiában, Gömörhorka településen részt vett egy bírálattal egybekötött trófea szemlén is. A
szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során elejtett trófeás vadak bírálata, melyet
ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is.
A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként - gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon - részletesen
ismertették a bemutatott trófeákat.
* Az 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,
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dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat. A program során mind tavasszal, mind
ősszel több héten keresztül kellett a megfigyeléseket dokumentálni.
* Az idén 30 éves fennállását ünneplő Miskolci Vadászklub működését, előadásainak szervezését
továbbra is támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követték egymást a
rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a vadászati
kultúra értékeinek megőrzésében.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Személyi jövedelem adó 1 % -a
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:

2011. október - 2012. május

Támogatás összege (1000HUF)

716

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

409

-tárgyévben felhasznált összeg:

409

-tárgyévben folyósított összeg:

306

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
jogcímenként:

összeg

X

részletezése Személyi:
Dologi:

409

Felhalmozási:
Összesen:

409

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott összeg egy - törvény adta kereteken belüli - részét
(2 eFt) működési költségeink fedezésére, mig másik részét (407 eFt) a Vadász Hírmondó egy
számának kiadására – mint közfeladatra - fordította. A 2012. szeptemberében kapott SZJA 1 %-os
felajánlásokból a NAV által részünkre átutalt 306 eFt-ot tartalékoljuk a 2013. évben állat- és
természetvédelemmel kapcsolatban megvalósítandó közfeladataink ellátásához.

8.2.2.

Adományok

Támogatási program elnevezése:

Adományok

Támogató megnevezése:

Vadászatra jogosultak, vállalkozások

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012. 06.16 - 2012. december 31.
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X

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

753
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

753

-tárgyévben felhasznált összeg:

753

-tárgyévben folyósított összeg:

753

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
jogcímenként:

összeg

X

részletezése Személyi:
Dologi:

753

Felhalmozási:
Összesen:

753

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Szervezetünk a tárgyévben közhasznú tevékenységének végzéséhez a 2012. június 16-án
Sátoraljaújhely-Széphalmon megrendezett vadásznapi rendezvényre 753 eFt-os adományt kapott.
A vadásznapi rendezvény – mint a közösségi, kulturális értékek ápolása közfeladat - 749 eFt-os
költséggel valósult meg, a fennmaradó 4 eFt-ot tartalékoljuk 2013. évi hasonló rendezvényeinkre.
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IV. Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsége
2013. évi pénzügyi tervéhez
Mint a pénzügyi beszámolórésznél már említettük, a civil szervezetek
gazdálkodására, elszámolására 2012. január 01-től érvényben lévő előírások
szervezetünk könyvvezetési módjában és beszámolási kötelezettségében is
változásokat idéztek elő, melyek maguk után vonzották a pénzügyi nyilvántartások
változását is. Mind a pénzügyi, mind a számviteli elszámolásra vonatkozó előírások
megkövetelik, hogy a cél, közhasznú és a vállalkozási tevékenységünk bevételeitkiadásait elkülönítve tartsuk nyílván. 2012. évről szóló pénzügyi beszámolónkat a
korábban már megszokott szerkezetben mutattuk be, mely fenti előírásoknak
megfelelően átstrukturálásra került. 2013. évre vonatkozó költségvetési tervünk mind bevételi, mind kiadási oldalon - már az új szisztéma szerint készült. A két
különböző formában – bár összességében, részleteiben egyezően, csak más
csoportosításban – elkészített adatok összehasonlítása nehézkes. Az összehasonlítás
megkönnyítése és az előírásoknak való megfelelés érdekében a 2012. évi
átcsoportosított tényadatokat a 2013. évre vonatkozó költségvetési irányzatunk
oszlopa mellett tüntetjük fel. Az előírt új követelményeknek eleget téve bevételeinket
és kiadásainkat az alábbi fő csoportokra bontottan mutatjuk be:
- Cél szerinti bevételek/kiadások
- Közhasznú, közcélú bevételek/kiadások
- Vállalkozási tevékenység bevételei/kiadásai
- Egyéb bevételek/kiadások
- Általános működési kiadások
A javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.
2013. évi összbevételeinket 606 ezer forinttal magasabb összegben tervezzük
megvalósítani.
Cél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíjbevételt, mert tervezett bevételeink mintegy
31 %-át teszi ki (5.550 eFt). A megemelt előirányzat nem tagdíjemelést takar, hanem
annak köszönhető, hogy növekszik tagszervezeteink száma, így a pluszként tervezett 376
eFt az újonnan belépők várható tagdíját tartalmazza. A tagdíjból származó kintlévőség
csökkentésére nagy hangsúlyt fordítunk, ezúton is kérjük tagszervezeteinket a
negyedévente érkező számláink – a lehetőségeikhez mérten – határidőben történő
kiegyenlítésére.
Közhasznú bevételeink közé soroljuk a különféle adományokat, támogatásokat, a
felnőttképzést, valamint a tudományos kutatási tevékenységben való részvételünk
bevételeit (120 eFt), melyet összességében 454 eFt-tal alacsonyabb összegben
határoztunk meg. Ezévben is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os
felajánlásokra (300 eFt). A civil szféra pályázati rendszere 2011. évben átdolgozásra
került, melyből a tavalyi évben nem sikerült forrást szereznünk. Ezen összeg bevételével
ugyan most sem számolunk, mert nem akarjuk torzítani a várható záró pénzkészletet, de
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reméljük, hogy e jogcímen is növelni tudjuk majd bevételeinket. Bízunk benne, hogy
meghirdetésre kerülnek olyan jellegű támogatási formák, célok, melyekkel szervezetünk
pluszforrásra tehet majd szert, ami hozzájárul a működéssel kapcsolatos bevételeink
növekedéséhez, egyben kiadásaink finanszírozásához. 2013. év folyamán két megyei
Vadásznapot is szervezünk, melyekre Edelényben és Bükkzsércen kerül majd sor. Bízunk
benne, hogy a két régió vállalkozásai, tagszervezeteink ismét támogatják adományaikkal a
korábban megszokott magas színvonalú rendezvényünket és annak kísérő programjait. A
kapott adományokat közel a tavalyi év szintjén, 750 eFt-ban tervezzük. A felkészítő
tanfolyamból (3.500 eFt) származó bevételeink évközben még tovább emelkedhetnek,
amennyiben jogszabály alapján bevezetésre kerül a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam
kötelező elvégzése.
Vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már megismert
értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. Előzetes felmérésünk
alapján az értékesítésekből származó bevételeinket 130 eFt-tal magasabb szinten látjuk
reálisnak, aminek az a legfőbb oka, hogy a vadászok folyamatosan keresik, vásárolják a
vadászati eszközöket, szakmai könyveket, dvd-ket, bízunk benne, hogy ezek a termékek
továbbra is kedveltek lesznek az ügyfeleink körében. A tagszervezetek felé évtizedek óta
folyamatosan nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére továbbra is számítunk, úgymint
könyvvezetés és egyéb igénytől függő tevékenységek. A szolgáltatásokból származó
bevételt a jelenleg ismert szükségletek alapján 594 eFt-tal magasabb összegben
irányoztuk elő, hiszen székházunk bérbeadásából származó bevételünket 380 eFt-tal emelt
összeggel vettük számításba.
Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 110 eFt-ban, míg az átfutó
bevételeket 415 eFt-ban tervezzük.
A tény és a tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a bevételek
megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük.
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Tervezett bevételeink 17.747 eFt-os összegével szemben kiadásainkat 17.819 eFt-ban
irányozzuk elő.
Cél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (225 eFt), a kitüntetések (150
eFt), a kommunikációs és a honlap költségét, melyeket összességében 27 eFt-tal az előző
évi tény alatt határoztunk meg. A tavalyi évben az OMVK BAZ. megyei Területi
Szervezetével közösen létrehozott és fenntartott honapunkat továbbra is folyamatosan
szeretnénk üzemeltetni, melynek költségeit 50 eFt-ban tervezzük.
A közhasznú, közcélú kiadásoknál részletezzük a felnőttképzés, Vadász Hírmondó (470
eFt), rendezvények közvetlen ráfordításait, melyeket az előző évi tényhez képest
összességében 315 eFt-tal magasabb összegben kívánuk megvalósítani. A felkészítő
tanfolyam anyagjellegű (terembérlet, számlaképes előadó) ráfordításait 219 eFt-tal
alacsonyabb összegben tervezzük. Megjegyezni kívánjuk, hogy a felkészítő tanfolyam
szervezése átalakításra került, a tanfolyam magasabb óraszámban, több előadóval kerül
lebonyolításra. Az előadói díjak nagyobb részét e kiadások között, de külön soron
szerepeltetjük (1.500 eFt). Vadásznapi és egyéb rendezvényeink (konferencia) magas
színvonalú lebonyolítására 800 eFt-ot kívánunk fordítani. Támogatni kívánjuk a térségi
vadásznapokat, a Vadászklub az ifjusági tábor és az Észak-magyarországi
Vadgazdálkodásért Alapítvány működését is.
A vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány, vadászati
dolgok), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja) tevékenységeinkhez kapcsolódó
anyagok, szolgáltatások beszerzési értékét, melyek az ezekkel összefüggő bevételi oldal
figyelembevételével kerültek megtervezésre. Itt mutatjuk be az előbbiekkel együttjáró
személyi jellegű kifizetéseket is, úgymint könyvvezetés megbízási díja, koordinációs
jutaléka (900 eFt), bolti jutalék (91 eFt). Itt adunk helyet a helyi (155 eFt) és a társasági
adó (43 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 mindhárom (cél, közhasznú, vállalkozási)
tevékenységünk érdekében merülnek fel, ezek majd az évvégi bevételi adatok arányában
kerülnek szétosztásra e tevékenységek között.
Az általános költségek első csoportja az anyag- és anyagjellegű ráfordítások, mely - a
teljesség igénye nélkül - a következőket tartalmazza: irodaszer (150 eFt), posta, telefon
(550 eFt), energiák (720 eFt), tisztítószer, takarítás (300 eFt), tárgyi eszközök javítása (50
eFt), bankköltség (110 eFt), biztosítási díj (100 eFt), mely kiadásainknál némi
rezsiköltség növekedéssel is számolunk. Megemelt, 120 eFt-ban határozzuk meg a
szakértői díjakat (könyvvizsgálat), hiszen az új könyvvezetési, beszámolókészítési
módból adódóan a korábbi években e célra tervezett összeg már a múlt évben is kevésnek
bizonyult.
A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a
munkabérek (5.070 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az
alkalmazottak (720 eFt) és a tisztségviselők (450 eFt) utazási, kiküldetési költségei. Itt
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jelenítjük meg a fentiek vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó, egészségügyi
hozzájárulás, valamint a szociális hozzájárulási adó (2.020 eFt) tervezett összegét is.
Egyéb kiadások soron 5 eFt-tal számolunk.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését 265 eFt-os összegben irányozzuk elő.
Beruházás jellegű kiadásokra 160 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi majd
szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek
beszerzési értékét. Az online pénztárgépek jogszabály szerinti bevezetéséről szóló előírás
szervezetünket is érinti, így a tárgyév első felében be kell szereznünk a megfelelő
pénztárgépet is.
A bevételi oldalnál bemutatotthoz hasonlóan a kiadások tény és a tervadatainak
összehasonlítását is diagramon szemléltetjük.

Amennyiben
fentebb
részletezett
előirányzatunkat
sikerül
megvalósítanunk, a Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan 3.920
eFt-os összegben valósul meg. Az év folyamán azonban törekszünk majd
arra – mint azt tettük a korábbi években is -, hogy a bevételek növelése,
kiadások csökkentésének eredményeképpen a záró pénzkészletet
növeljük. Úgy ítéljük meg, hogy a mai gazdasági helyzetben az is
eredménynek mondható, ha egy szervezet a pénzügyi stabilitását meg
tudja őrizni, ennek a követelménynek pedig várhatóan eleget tudunk
majd tenni.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2013. évi költségvetési terve

Összesítő

eFt
Megnevezés

Nyitó pénzkészlet

Tény 2012

Terv 2013

3493

3992

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

5174
5124
6278
119
446

5550
4670
7002
110
415

Bevételek összesen

17141

17747

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

522
3225
2362
10206
270
50
0
7

515
3540
2613
10711
265
160
0
15

Kiadások összesen

16642

17819

Záró pénzkészlet

3992

3920

Bevételek

Kiadások
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2013. évi költségvetési terve

Részletes
Tény 2012

Terv 2013

3493

3992

Cél szerinti bevételek
Szövetségi tagdíj
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Képzés, tanfolyam

5174
0
0

5550
0
0

Cél szerinti bevételek összesen:

5174

5550

Kapott támogatások (NCA, OMVK, egyéb)

306
3547
120
753
398

300
3500
120
750
0

Közhasznú, közcélú bevételek összesen:

5124

4670

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

0
834
0
35
306

0
700
0
105
500

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

0
1939
3120
0
44
6278

0
2100
3500
67
30
7002

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések
Egyéb bevételek összesen

117
2
119

100
10
110

Átfutó, kiegyenlítő bevételek
Áfa elszámolás

176

150

Megnevezés

Nyitó pénzkészlet
Bevételek

Közhasznú, közcélú bevételek
SZJA 1 %
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam
Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér.
Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)
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Levont és befizetett adók különbözete
Egyéb pénzforgalmi bevétel (kapott előleg,écs)
Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0
270
446

0
265
415

17141

17747

0
225
165
68
64
522

20
225
150
70
50
515

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék
Közhasznú, közcélú kiadások összesen:

819
407
749
50
0
25
0
0
1175
3225

600
470
750
50
50
50
20
50
1500
3540

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

580
29
233
0
0
14
344
839
98
205
20
2362

550
80
430
0
0
20
344
900
91
155
43
2613

153
498
655
291
10
49

150
550
720
300
50
55

Bevételek mindösszesen:

Kiadások
Cél szerinti kiadások
Testületi ülések, képzések
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Oklevelek, kitüntetések, érmék
Kommunikációs költségek
Honlap költségei
Cél szerinti kiadások összesen:
Közhasznú, közcélú kiadások
Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam/terembérlet, előadó szla
alapján
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

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

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

22
0
90
150
104
66
2088

50
20
120
156
110
100
2381

5070
0
26
0
23
716
371
1912
8118

5070
0
20
20
25
720
450
2020
8325

0

5

Általános, működési kiadások összesen

10206

10711

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

270

265

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

50
50

160
160

Költségvetési tartalék

0

0

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

0
7
0
7

0
15
0
15

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

16642

17819

Záró pénzkészlet

3992

3920

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

Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések
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