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I.

2010
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei
Szervezeti élet
Vadászszövetségünk szakmai érdekképviselet. Szervezetrendszere demokratikus
szabályok szerint megválasztott képviselettel rendelkezik.
Mind az elnökség, mind a hivatásos apparátus az Alapszabályi előírásoknak megfelelően
végzi munkáját.
Az elmúlt évben a szervezet testületei megtartották üléseiket, melynek során a megye
vadásztársadalma érdekében hozták meg döntéseiket.
A Szövetség Választmánya 2010. május 18-án ülésezett. A választmányi ülésen az éves
és ötéves beszámolót követően tisztújítás is tervezve volt, amelyet azonban a
Választmány - az éppen ebben az időben a megyét sújtó árvízhelyzet miatti hiányos
megjelenés miatt - nem tűzött napirendre.
Az ülésen az elnökség beszámolt a vadászszövetség 2009. évi tevékenységéről és a 2010.
évi feladatokról.
Tájékoztatót adott a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2010. évi pénzügyi
tervről.
Ezek után következett a 2009. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés
elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Ezen túlmenően az alábbi lényeges kérdések is áttekintésre kerültek:
-

Hangsúlyos elvárásként került meghatározásra, hogy tovább kell folytatni azt a
sokszínű és szerteágazó, a megye vadászainak nagy részét megmozgató, aktív
vadászati közéletet, ami az elmúlt évekre is jellemző volt.

-

Meg kell mutatnunk magunkat, legyünk részesei az általános közéleti
tevékenységnek.

-

Meghatározó, hogy áthassa valamennyi munkánkat, de elsősorban a képzések,
továbbképzések, konferenciák területén a tudatos szakmaiság.

-

Fontos feladat egy hatásos kommunikáció kiépítése, mind a belső informáltság, (a
vadásztársadalom körében), mind pedig a külső nyilvánosság tekintetében, amely
meghatározó annak fényében, hogy minél inkább tegyük elfogadottabbá a
társadalmi környezetben a vadászatot és a vadásztevékenységet.
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Az ellenőrző bizottság ellenőrzésén túlmenően, független könyvvizsgálót kértünk fel
szervezetünk gazdálkodásának, munkájának felülvizsgálatára.
A vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy a könyvvezetés megfelelő, a szövetségi
beszámolók valós képet mutattak. A költségvetések tervezett bevételi és kiadási
előirányzatait és azok teljesítési számadatait a könyvszakértő reálisnak, hiánytalannak
tartotta, amelyet aláírásával is megerősített.
Szövetségünk Választmánya az elhalasztott Tisztújítását június 10-én tartotta meg.
A választás alapján az elkövetkező öt éves ciklusban
Vadászszövetség elnöke Dr. Székely László
Elnökségi tagok: Csuhai István, Galambos Kálmán, Gyurán János, Kriston Nándor,
Szaniszló Sándor, Szatmári Gyula, Tóth Á. Dénes, Tóth József
Ellenőrző bizottság elnöke: Lezák Zoltán
Ellenőrző bizottság tagjai: Orosz Zoltán, Rónai Kálmán, Varga Barna, Varga Béla
A tisztségviselők megválasztását követően tartotta Vadászszövetségünk alakuló
elnökségi ülését, amelyen megválasztották a Szövetség két elnökhelyettesét és
szakbizottságait.
A Szövetség gazdasági területeket felügyelő általános elnökhelyettese Szaniszló Sándor.
A kommunikációs és koordinációs feladatokat ellátó elnökhelyettese Szatmári Gyula.
A szakbizottságok összetétele:
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Bizottság
elnöke Galambos Kálmán, tagjai Szatmári Péter, Szemán Jenő
Hagyományvédő, oktatási és kulturális Bizottság
elnöke Báthori Gábor, tagjai Heinemann Pál, Kismartoni Károly
Társadalmi kapcsolatok és kommunikációs Bizottság
elnöke Szatmári Gyula, tagjai Kerchner József, Dr. Kratkóczky Ferenc
Pénzügyi, gazdálkodási Bizottság
elnöke Szaniszló Sándor, tagjai Molnár György, Lázi János, és Nagy István.
A Szövetség Elnöksége az év során 5 alkalommal (január 21, április 14, május 4, július
15, október 7) ülésezett, melyből az első három a korábbi, míg a két utóbbi az új elnökség
ülése volt. 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, feladatairól
- beszámoló az aktuális eseményekről
- elképzelések, feladatok
- 2009. évi beszámoló és 2010. évi költségvetési terv jóváhagyása
- közhasznúsági feladatkörök áttanulmányozása
- személyi kérdések
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- szakbizottságok megválasztása
- megyei árvízhelyzet kezelése
- pályázati lehetőségek
- bizottsági elnökök tájékoztatója
- választmányi küldöttgyűlés, tisztújítás előkészítése
- vadászklub támogatása
- Vadászkamarával való együttműködés lehetőségei
- Megyei Vadásznap, kitüntetések adományozása
Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy mind a tisztújítást megelőzően, mind azt
követően az elfogadott ügyrendjük szerint, a szervezeti-működési rendszernek és az
üléseken a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően megtartották az üléseiket,
melyekről a választmányi ülés alkalmával kívánnak beszámolót tartani a megye
vadgazdálkodói számára.
Az elmúlt év végén az Országos Magyar Vadászati Védegyletnél is tisztújításra került
sor. Az országos választmány december 3-án tartotta ülését, melyen az első napirendi
pont szerint Alapszabály módosítási javaslatok elfogadására került sor.
Ezt követően a jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása után 5 éves
időtartamra választották meg a tisztségviselőket.
Védegylet elnökének a jelenlévő küldöttek Dr. Semjén Zsoltot, miniszterelnökhelyettest, alelnököknek Dr. Bodnár Józsefet a Baranya megyei Vadásztársaságok
Szövetsége elnökét és Dr. Jámbor Lászlót a Sopron Tájegységi Szövetség elnökét,
ügyvezető elnöknek Pechtol Jánost, felügyelő bizottság elnökének Imre Jánost
választották.
A szervezeti élet bemutatásában mindenképpen említést kívánunk tenni arról is, hogy az
elmúlt évben volt Vadászszövetségünk 20 éves, melyről a megjelent decemberi Vadász
Hírmondónk mellett ezúton is szeretnénk röviden megemlékezni.
A 80-as évek végén a vadászati közéletet a MAVOSZ irányította a megyei Intéző
Bizottság útján. Az 1990-es év – a társadalmi változásokkal összhangban – nagy
jelentőségű változásokat eredményezett a vadásztársadalom területi és országos szintjein.
A vadásztársadalom kifejezésre jutatta, hogy szüksége van egy alulról építkező, erős,
legitim érdekképviseletre, amely megyei szinteken önálló jogi személyiséggel
rendelkezik, döntéseit önállóan, tagjainak akarata szerint hozza és az egyesületi törvény
szerint, vezető és ügyintéző szerveit demokratikusan maga választja.
A megye vadásztársaságainak döntő többsége – az akkor Bíróságon bejegyzett 73
vadásztársaságból – 67 vadásztársaság szabad, demokratikus elhatározással és akarattal,
az Egyesületi törvény alapján 1990. augusztus 25. napján tartott alakuló Választmányi
ülésén létrehozta a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi
Szövetségét. A megyei Szövetségek képviselői országos közgyűlésükön határozatilag
kimondták a MAVOSZ feloszlását és megalakították az Országos Magyar Vadászati
Védegyletet.
Vadászszövetségünk 1990. évi alakuló ülésén a Választmány kinyilvánította, hogy:
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„a megújulás elkerülhetetlen, meg kell újulni szellemében és szervezetében is.
Változtassuk meg kíméletlenül, ami fölött eljárt az idő, ami bár korábban eredményes volt
ma gátja az előrelépésnek, de őrizzük meg mindazt, ami értéket, a vadászat színvonalának
fenntartását, hagyományainak továbbélését jelenti.” Kinyilvánította azt is, hogy a
vadásztársadalom csak cselekvőképes egységben képes saját sorsának formálására.
Alapszabályában Szövetségünk valamennyi B.-A.-Z megyei vadász, vadásztársaság és
vadgazdálkodó szervezet
- érdekeinek feltárását, közvetítését, képviseletét és védelmét
- vadászati lehetőségek fenntartását,
- a kölcsönös együttműködés és a kölcsönös érdekeltség megteremtését
- vadászati kultúra ápolást, hagyományok megőrzését
- a vadászat színvonalának növelését, a vadászetika fejlesztését
- közreműködést a természetvédelemben,
- a szakmai képzés és oktatás megszervezését
- szolgáltató és tanácsadó tevékenység felvállalását,
mint kiemelt célkitűzéseket rögzítette és ezek a célok, feladatok határozták meg –
napjainkig is – a Vadászszövetség stratégiáját, napi munkáját.
Már megalakulását követően határozottan megfogalmazódott a szolgáltató szövetség
koncepciója, amely a tagszervezetek igényeinek kiszolgálását, s egyben a Szövetség
működőképességéhez szükséges bevételi források megteremtését is célozta.
Emelte tevékenységünk eredményességét, hogy 2005-től Közhasznú Társadalmi
Szervezetként működik szövetségünk teljes nyilvánossággal, s mint ilyen civil szervezet
széleskörű társadalmi támogatottságra is támaszkodhat.
Az eltelt 20 esztendő nagy kihívások elé állította a vadásztársadalmat, s ennek kapcsán a
vadászati érdekképviseletet is. Ezek során igazolódott a szövetség azon alaptevése. hogy
a vadásztársadalom csak cselekvőképes egységben képes a kihívásoknak megfelelni.
Sok minden történt, sok minden változott ez alatt az időszak alatt. Azoknak, akik részesei
voltak jó érzés végig gondolni az eseményeket, hiszen számos közös emléket jelentenek,
a többi vadásztársunknak pedig új információkat nyújthatnak, esetleg útmutatásul
szolgálhatnak a jelen és a jövő problémáinak megoldásában.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket nyilvánítani mindazoknak, akik tevékeny
részvétellel, vagy támogató elfogadással segítették az elmúlt 20 évben a Vadászszövetség
munkáját, mert az elért sikerek a megye vadászati életének, az egész magyar vadászat
ügyének sikerei igazán.

A Szövetség szolgáltatási tevékenysége
Szövetségünk alapkoncepciójának megfelelően –tagszervezetei részére – sokirányú
szakmai szolgáltatást végez.
- A 2010-es évben 28 Vadásztársaság részére végeztünk teljes körű könyvvezetést. A
szolgáltatás tartalmazza a pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek
alapján a havi és az éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése,
magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA, egyéb kötelezettségek bevallása) elkészítését és
elektronikus beadását, a mérleg és eredménylevezetés elkészítését.
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- A korábbi évek gyakorlata szerint folytattuk az un. Hírlevél tájékoztatásunkat. Ennek
megfelelően minden hónap utolsó hetében küldjük ki azt minden tagszervezetünk részére.
Törekedtünk arra, hogy az aktuális információkat lehetőleg friss állapotukba eljutassuk a
gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz. Ezen túlmenően Hírleveleink/körleveleink 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.
- Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. E tevékenységünknek a valós
lényege nem kizárólag csak az üzlet, hanem elsősorban az, hogy a vadásztársaságok által
foglalkoztatott szakszemélyzetnek egy helyen, méretre készítetten a jogosult be tudja
szerezni a kötelező egyenruhát.
A formaruhán kívül más terméket is forgalmazunk, melyek szintén bevételt jelentenek
Szövetségünknek.
 beíró könyvek, nyomtatványok értékesítése
 fegyverszekrény értékesítése
 egyéb értékesítés (pl. naptárak, dísztárgyak, eü. csomag, lábbelik, lámpák) stb.
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, (regisztrált felnőttképzési intézményként, KSH
szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) az év során 4 esetben
tartottunk. (március, június, szeptember, november)
A tanfolyamok során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászatvadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival,
illetve készülhettek fel a vadászvizsgákra.
Az elmúlt évben – a megtett erőfeszítéseink eredményeként - jelentős adományt
könyvelhettünk el, és 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. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink,
hagyományaink fenntartására, megőrzésére.
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat a Vadász Hírmondó – mint állat és
természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére
fordítottuk.
Fentieken túlmenően a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is biztosítjuk a
vadgazdálkodáshoz szükséges klf. nyomtatványokat, szabályzatok és pályázatok
elkészítését,vadgazdálkodási szaktanácsadást, jogszabály figyelést stb. tagszervezeteink
az igényeinek megfelelően.
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Érdekképviselet, érdekérvényesítés
A vadászati érdekérvényesítésnek országosan van meg a lehetőség arra, hogy a
jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson. Az érdekképviselet álláspontjának – az
OMVV részéről - egy sokkal markánsabb megjelenítésére lenne szükség, mely
reményeink szerint a tisztújításból adódóan, idén változni fog.
Ettől függetlenül Vadászszövetségünk, mint a helyi vadgazdálkodók érdekképviselete
az elmúlt évben is, több kérdésben hallatta hangját.
*Javaslatot tettünk a vadászati törvény, valamint a végrehajtási rendelet módosítására,
a vadászkamarával közösen határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket
valamint az OMVV-t a vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra,
paragrafusokra. A módosító javaslatok hatására megjelent a 7/2010. (II. 2.) FVM
rendelet, mely a Vadászati törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet egyes pontjait módosította.
*A
2010-es
év
folyamán
is
folyamatosan
figyelemmel
kísértük
a
vaddisznóállományokban, klasszikus sertéspestis megelőzés alapján kijelölt
megfigyelési zónában folyó tevékenységet, és minden erőnkkel azon voltunk, hogy az
abban a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük.
A vadászkamarával közös kezdeményezésünkre a Vidékfejlesztési Minisztériumban,
november 24-én sertéspestissel kapcsolatos értekezlet is összehívásra került.
A felvetett problémákra reagálva Dr. Bognár Lajos államtitkár elmondta, hogy vizsgálják
annak lehetőségét, hogy a következő vadászati év kezdetén, tehát 2011. március 1-jén
feloldásra kerüljenek megyénkben a fertőzött zónára érvényes előírások.
Természetesen az adminisztrációs folyamatok is eltartanak egy ideig, valamint az Unió
jóváhagyása is szükséges, de reméljük, hogy ha továbbra sem lesz víruspozitív eset, akkor
a lehetőség hamarosan megvalósításra kerül, és mentesülünk a jelenlegi problémáktól.
Mindaddig viszont az előírások szigorú és következetes betartására van szükség.
*Évközben felmerült annak a lehetősége, hogy minden vadász részére kötelező válik a
pszichológiai vizsgálat. Szerencsére azonban az országos és megyei szintű
összefogásának meglett az eredménye. A Kamara a Védegylettel együttesen jól lobbyzott
a fegyverekről és lőszerekről, valamint a fegyvertartási egészségügyi alkalmasság
feltételeiről szóló rendeletek módosítása 9/2010 (III.18.) EüM rendelet során.
A rendelet szerint pszichológiai vizsgálatra csak az első fegyvertartási engedély
kérelmének benyújtását kérő személy (új vadász) kötelezett.
A vadászok, - akik a II. alkalmassági csoportba tartoznak -, és lőfegyvertartási engedéllyel
rendelkeznek, amennyiben 60. életévüket még nem töltötték be, 5 évenként, ha a 60.
életévüket betöltötték, de a 70. évüket még nem, 2 évenként, és ha a 70. életévüket
betöltötték évenként kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton részt venni.
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A rendeletmódosítás a 60 év alatti vadászok részére előnyt is jelent, mert megfelelő
szakmai érveléssel az érdekképviseleteknek sikerült elérni, hogy a fegyvertartási engedély
lejárta szinkronba hozható az orvosi alkalmasság érvényességének határidejével, mely
jelentősen egyszerűsíti az eljárást. Ez a kedvező változás a vadászok mintegy kétharmadát
érinti.
*A lőfegyverekről szóló törvény és korm. rendelet is folyamatos egyeztetés alatt állt. A
közeljövőben az ígéretek szerint hasonló hatékonysággal sikerül elérni, hogy a vadászokra
negatívan kiható jogszabályok liberalizálódjanak és valamennyi vadász közérzetét
javítsák.
*A 2010-es évben napvilágot látott vadazonosító-vadkísérő jegyek tekintetében
felháborodásunkat fejeztük ki a felsőbb vezetés felé. Ebben a kérdésben még jóval az új
azonosítójel megalkotása előtt országos vezetőinken keresztül többször kértük, hogy az
érdekképviselet a gyakorlati tapasztalatát felhasználva, részt vehessen valamennyi
vadászterületet érintő kérdés megoldásában, mire azt a választ kaptuk, hogy erre nincs
mód és ezt az MgSzH önállóan is meg tudja oldani. Az eredménye az lett, amit naprólnapra érzékeltünk.
Jelen állás szerint, illetőleg beszámolónk készítésekor már készülnek az újfajta azonosító
jelek, melyek remélhetőleg már májustól a vadászatra jogosultak rendelkezésére fognak
állni.
*2010. február 3-án Vadászszövetségünk, a Vadászkamara területi szervezete és a B.A.-Z. Megyei Rendőr főkapitányság képviselői értékelték a 2008-ban megkötött, és
évente aktualizált együttműködési megállapodásukat.
A rendőrhatóság részéről az elmúlt év során 71 alkalommal hajtottak végre vadászat
ellenőrzést és 57 alkalommal 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, közel 160 esetben helyszíneltek a rendőrök.
A fegyverengedéllyel rendelkezőket az engedélyek megújításának lejárta előtt minden
esetben értesítik, ahogyan az a megállapodásban szerepel.
Részünkről elhangzott, hogy a jelenlegi együttműködési megállapodást egy jó keret
megállapodás, amely alapján a megyében a Rendőrség és a vadász társadalom között egy
új alapokra épített, a megye problémáit jobban kezelő együttműködés jött létre.
*A Vidékfejlesztési Minisztériumnál a 2010-es évben megkezdődtek a földtörvény
módosításával kapcsolatos kodifikációs munkálatok. Az Országos szervezetek ezért
kezdeményezték, hogy a földtörvény módosítása során biztosítsanak lehetőséget arra,
hogy a vadászatra jogosult szervezetek földet vásárolhassanak, illetve az állami
földterületekből hosszú távú, tartós bérlethez juthassanak.
A kérés indokolásaként előadásra került, hogy a vadgazdálkodás a mező- és
erdőgazdasági területeken folyik, az apróvad pedig kimondottan elsősorban a
mezőgazdasághoz kötődik. Az állami tulajdonú vadnak búvóhelyre, takarmányra, vízre
és védelemre van szüksége, melyet csak komplex élőhely fejlesztéssel lehet megoldani.
A vadgazdálkodók ilyen fejlesztési lehetőségekkel nem rendelkeznek, ugyanis
földtulajdont nem vásárolhattak, illetve nem vásárolhatnak, a rövid távú bérleményben
pedig kimondottan éves szinten gondolkodhatnak, ugyanis ezen területeken búvóhelyet,
csenderes telepítést nem végezhetnek. Ebből adódóan a vad másnak a tulajdonát képező
földterületeken él, táplálkozik és okoz olyan károkat, melyek a termelő és a
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vadgazdálkodó között jelentős feszültségforrássá válnak. Amennyiben a közel 1400
vadászatra jogosult tulajdonosi, vagy tartós bérleti jogviszonyba kerülhetne, úgy a
vadkárok is jelentős mértékben csökkennének, ugyanis a saját tulajdonú földekhez
koncentrálnák a vadat, így a károkat a vadászatra jogosult maga viselné. Tudni kell azt is,
hogy az utóbbi években az apróvad állomány a felére csökkent, melynek pótlásához az
élőhely fejlesztés, azaz a vadeltartó képesség növelése elengedhetetlen. Mindez akkor
valósulhat meg, ha a vadgazdálkodók saját földterületeiken tervezhetnék az élőhely
fejlesztést.
Vadászszövetségünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az Országos
Magyar Vadászati Védegyletnél, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a
tagszervezetei érdekeit. A természetvédelem terén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal
tartjuk a kapcsolatot, emellett napi, rendszeres kontaktust tartunk fenn a Vadászati
Hatósággal.
A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom
egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a Vadászkamarával való
együttműködés erősítésére, az egységes fellépésre is. Ez látható országosan és más
megyei szinten is a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet, Vadászszövetségek
működésének összehangolásában.
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.
*Ugyan a hivatásos vadászok képviselete nem a mi feladatunk, azonban tájékoztatásul
számot adnánk arról is, hogy a Vadászkamara országos vezetése levéllel fordult Pintér
Sándor belügyminiszter Úrhoz, hogy a kamara nevében felajánljuk segítségünket a
közbiztonság és a vagyonvédelem megteremtése, a bűnözés visszaszorításával
kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében. Az országos szervezetnek kötelezően
tagja a mintegy 3500 esküt tett hivatásos vadász, továbbá kötelező tagság nélkül, de
gyakorlatilag az egész ország vadásztársadalmát felölelve, mintegy 55.000 sportvadász.
Az egységes vélemény szerint az egész ország területére kiterjedő hivatásos vadász
hálózatot be kellene vonni annak érdekében, hogy hathatósan fel lehessen lépni a bűnözői
tevékenység ellen. Jelenleg a mezőőrök tevékenységének költségeihez a hatályos
jogszabályok alapján az állami költségvetés hozzájárul, ugyanakkor a mezőőrök
működési területe jelentős mértékben kisebb a hivatásos vadászokéhoz képest, így
tevékenységük eredményessége is csak kisebb mértékű lehet. A hivatásos vadászok
ugyanakkor munkaköri kötelezettségeik teljesítése során nap mint nap, szervezett
formában – sok esetben az éjszakai órákban is – kinn tartózkodnak a területen. Jelenleg
úgy országos, mint megyei szinten együttműködés keretében segítik a rendőrhatóság
munkáját, de ez sokkal eredményesebb lehetne, ha érdekeltté lehetne tenni őket e
tevékenységben.
A hivatásos vadászok munkáltatói a helyi vadászatra jogosult szervezetek, amelyek egyre
nehezebb anyagi körülmények között próbálják teljesíteni a vad védelmével, a
vadgazdálkodással és a vadásztatással kapcsolatos kötelezettségeiket. Ennek
következménye, hogy a hivatásos vadászok részére is csak a törvényben kötelezően előírt
juttatásokat tudják biztosítani. Amennyiben akár a területileg illetékes önkormányzatok,
akár az állami költségvetés valamilyen formában (bér, költségtérítés) kiegészítené a
hivatásos vadászok fizetését, úgy a 3500 hivatásos vadászunk eredményesen bevonható
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lenne a vagyon- és közbiztonság-védelmi tevékenységbe, a bűnözés visszaszorításába.
Mindez minimális jogszabály módosítással megvalósítható lenne.
*Igaz nem közvetlenül tartozik az érdekképviseleti feladatokhoz, de itt kívánjuk jelezni
azt is, hogy a 2010-es év során, a soha nem látott árvízkárok miatt jelentős támogatást
nyújtottunk a károsultak részére.
Tisztában voltunk azzal, hogy a vadászkamara által lakosság számára nyújtott segítségen
túl, a vadgazdák is segítségre szorulnak, hiszen a vízborított területeken a vadállomány is
súlyos, katasztrófális károkat szenvedett el és egyes vadgazdák kilátástalan helyzetbe
kerültek!
A kamarával és a Vadgazdálkodásért Alapítvánnyal közösen átcsoportosítást végeztünk
az éves költségvetésből a vadállományban keletkezett károk enyhítésére. Ezen felül
jelentős támogatást sikerült az Országos Vadászati Védegylettől, az Országos Kamarától
és a Hungaro Jagd Kft-től is biztosítani.
Mindezek összegzett eredményeként 11, leginkább rászoruló vadgazdálkodó részére
kárenyhítésként – mintegy 3 millió Ft értékben - 4000 darab előnevelt fácánt tudtak az
előzőekben említett szervezetek vásárolni, melyet a vadásztársaságok szakszerű
utógondozás mellett adtak vissza a természetnek. A telepítés 1:4 ivararányban történt,
mely bizonyítja, hogy az elsődleges cél a veszteségek pótlása, a törzsállomány növelése, a
tyúkállomány átteleltetése hogy a következő esztendőben megfelelő szaporulattal
gyarapítsák a természetes állományt.
A kárenyhítésben résztvevő, rászoruló vadászatra jogosultak vállalták, hogy a kihelyezett
madarakat két hónapig természetközeli helyen, de hálók mögött védik és gondozzák. A
telepítés helyén természetesen vadászati tilalom is elrendelésre került.
Az előnevelt fácánokat az érintett vadásztársaságok augusztus 24-én Csobádon valamint
25-én Taktaharkányban vehették át.
A novemberi-decemberi helyszíni szemlék, majd az ezt követő visszajelzések és
területbejárások alapján elmondható, hogy sikeres volt a támogatás ilyen formában
történő megvalósítása, mivel az érintett területeken az egész tél során és most a
beköszöntő tavaszi időszakban is szép számban láthatóak a kihelyezett madarak.

Tájékoztatási tevékenység
Tagszervezeteink tájékoztatására elsősorban a már szolgáltatási tevékenység címszó alatt
is említett havi Hírlevél szolgáltatásunk szolgált.
Emellett a megye vadászai részére biztosítottuk az ingyenesen Vadász Hírmondó
újságunkat, melyet évente három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat
érintő aktualitásokkal jelentettük meg - a kamarával közösen - április, szeptember és
december hónapokban.
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.
Sajtóreferensi tevékenység elvégzésére kötött szerződésünket az év során
megszüntettük. Ezt követően
a helyi sajtóorgánumokkal és helyi médiákkal a
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kapcsolatot,ill. a a sajtótájékoztatókat közvetlenül igyekeztünk szervezni, hogy a
közérdeklődésre számot tartó hírek, információk megjelentethessük.
A Miskolc és környékén 85 ezer példányszámban megjelenő Minap című, ingyenes
magazinban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében jelent meg, az elmúlt év során több
alkalommal vadászati témájú rövid hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással
jelentkeztünk, nem csak a vadászok, hanem a nem vadászó társadalom számára is.
Sajtótájékoztatót tartottunk Vadászszövetségünk munkájáról és a megyei vadásznapról,
az árvízkárosultak támogatásáról, a fácán kibocsájtásról. Mind a televízió, mind a sajtó
részéről számos riporter, és újságíró jelent meg ezeken az összejöveteleken, illetőleg adott
híradást rólunk az ezt követő időszakban.
A Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában kötött
szerződésünket, amely 2010. áprilisában lejárt, sajnálatos módon nem sikerült
meghosszabbítanunk, ezért a Dianák és Hubertusok című műsorunk így megszűnt.
Ugyanakkor a rádió új műsorszerkezetébe továbbra is sikerült beilleszteni vadászati
műsorokat.
Az elmondottakon felül meg kell említenünk azt is, hogy az országos vadász
szaklapokban és interneten számos alkalommal jelent meg híradás megyénkről.
Mindezekkel együtt a 2010 évi sajtómunkánkat nem tekinthetjük maradéktalanul
eredményesnek.

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 - a megye összes vadásza részére szakmai
programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani.
Nagy érdeklődésre tart számot a 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei
vadásznapunk, melyet 2010-ben Taktaharkányban tartottuk meg. A vadásznapot
megtisztelte részvételével és felszólalásával Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár és
Dr. Bognár Lajos államtitkár. Nagy élmény volt minden résztvevő számára Koncz Gábor
Kossuth díjas színművész közreműködése is. Az ünnepélyes megnyitót követő
zászlószalagozás, új vadászok avatása, valamint a délutáni szabadprogramok nagyban
elősegítették a jó hangulatot. Ilyen alkalmakkor mindenki részese lehet a tánc-, ének-,
népi hangszer-, vadászkürt bemutatóknak, a vadételfőző versenynek, vadásztársasági
találkozóknak, vagy megtekintheti a vadászvásárosok portékáit.
Megyei vadásznapunk mellett, illetőleg azt megelőzően, május 1-jén Putnokon került
megrendezésre a már hagyományos nemzetközi-gömöri vadásznap is.
A vadásznapon egymást váltották a fellépők, a tankert hátulsó részén pedig lovasok,
íjászok, solymászok és kutyások ragadtatták tapsra az érdeklődők népes táborát.
Újdonságként szolgált a borutca, ahol neves pincészetek borait lehetett megkóstolni,
valamint a díszmadár és hüllőkiállítás, mely főként a gyerekeknek tartalmazott érdekes
kikapcsolódást.
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A vadásznapokon zajló állandó és kísérő programok mellett már hagyományosan,
mindkét helyszínen több napig nyitva tartó vadászati és trófeakiállítást is
megvalósítottunk, egy erdei-mezei életkép kiegészítésével együttesen. A kiállításokon
többszáz agancs, agyar és szarv kerül bemutatásra, mely mindig a legnagyobb
népszerűségnek örvend.
Éppen ezért hasonló megfontolásból került sor március 15-én egyik tagszervezetünk, az
Aszalói vadásztársaság szervezésében az I. Aszalói vadásznap megrendezésére is. A
település tájházában kerültek kiállításra a vadásztársak trófeái, preparátumai, régi
hagyatékok, emlékek és emléktárgyak. A Vadásztársaság és a helyi Göőz József Általános
Iskola közös szervezésében kiírt „Természet és Vadászat” rajzpályázatán helyezést elért
diákok ajándékokat és oklevelet vehettek át.
Tovább fokozva a megyében a vadászati kiállítások számát, Miskolcon az Egészszégügyi
Szakiskolában egy másik tagszervezetünk, a Kisgyőri Vadásztársaság trófeáiból került
bemutatásra egy kis tárlat, melyet az iskola összes hallgatója szervezetten megtekintett.
Ezen felül Szirmabesenyőben a Művelődési Házban november 16-tól egy hétig nyitva
tartó vadászati kiállítást is lebonyolítottunk. A kiállított trófeákon túl festmények, fotók,
vadászati eszközök is láthatóak voltak. Ezen felül preparált állatokból, főként az iskolások
és óvodások részére egy erdei-mezei életkép, dioráma is bemutatásra került. A hét során
közel 200 gyermek és több száz érdeklődő tekintette meg a tárlatot.
A kiállításokon túl gyereknappal egybekötött I. Zempléni Családi Lövésznap került
megrendezésre az Északerdő ZRt. által üzemeltetett Koplalói lőtéren 2010. július 10-én,
amatőr sport- és hivatásos vadászok, valamint erdészek részére.
A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget biztosítottunk a trapp,
korongvadász és légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra került sor. A
regisztráció során 50 fő egyéni, és 8 csapat nevezett be a versenyre.
Szeptember 25-én I. VARETAL megnevezéssel, „vadász-rendőr találkozó” került
megrendezésre, a Sáta és Borsodbóta között elhelyezkedő szabadidő parkban.
A térségben tevékenykedő vadászatra jogosultak és az ózdi rendőrhatóság közötti
együttműködést méginkább elősegítő térségi vadásznapon a Hubertus misét követően, a
délelőtt folyamán konferencia jelleggel előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők.
Ezzel párhuzamosan íjászverseny, trófeabíráló verseny és vadételfőző verseny is
színesített a programokat. Délután szarvasbőgő-, solymászat-, vadászkutya-, rendőrkutya
bemutatót is megtekinthettek a látogatók. A nap színvonalát emelte, hogy a rendezvényt
megtisztelte Bodrogi Gyula színművész, Homolya László szarvasbőgő Európabajnok és
Hommonay Zsombor szakújságíró is.
A nyár folyamán szakmai konferenciát is tartottunk, mely egyben hivatásos vadász
továbbképzésként is szolgált. Az Északerdő Zrt. Fónagysági oktatóközpontjában Takács
Viktor vadászfilmes az őzön kívül több más vadfaj hívásáról is, filmvetítéssel egybekötött
előadást tartott. Az előadást követően került sor egy közös vadpörkölt elfogyasztására,
majd ebéd után a hivatásos vadászok versenyére elméleti és gyakorlati feladatokból.
A több mint, 27 évvel ezelőtt megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra is
támogattuk, aminek köszönhetően havi rendszerességgel követték egymást a
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rendezvények. A vadászklub fontos szerepet vállal a vadászati hagyományok és a
vadászati kultúra értékeinek megőrzésében.
Támogatásunkkal - együttműködve a Vadászkamarával és a Vadászati Kulturális
Egyesülettel - az elmúlt évben többféle ifjúsági program került megszervezésre. A
szervezők áldozatos munkáját ezúton is dicséret és köszönet illeti.
Március 13-án, természet és vadászat iránt érdeklődő gyerekek egy buszos kiránduláson
vehettek részt, melynek során meglátogatták a Budakeszi vadasparkot, majd a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumot.
Június 28-tól kezdődően egyhetes bentlakásos ifjúsági vadásztábor került
megszervezésre tizenéves gyermekek részére Telkibányán.
A táborozás során bemutatásra kerültek a hagyományos vadászati módok az őskorszaktól
egészen nagyapáink koráig. A résztvevők megismerkedhetnek a lovas íjászattal,
solymászattal és egyéb ősi vadászati módszerekkel, valamint a korokra jellemző
életmóddal. Ezen kívül volt vadászkürt oktatás, ásványgyűjtés, esti- hajnali lesek,
határszemle, bogarászás.
Október 22-24. között húsz általános iskolás gyerek részvételével Gúthon került
megrendezésre az I. Barcogó-hétvége.
Itt a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben
megismerkedtek a dámbikák életével, sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket
gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű
dámállományt.
Minden év februárjában megrendezzük nagysikerű megyei vadászbálunkat, melynek
2010-ben a Népkerti Vigadó Étterem adott helyet. A megye különböző területéről érkezett
több mint 140 résztvevő a megnyitót követően a Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát
hallgathatta meg. Ezt követően került sor a vacsorára, majd a főműsorra, amikor is Erdei
Sándor humorista szórakoztatta a közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd
ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.
Hagyományosan részt vettünk az Észak-magyarországi régió településein élő és
tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén.
A bor és pálinka versenyen, bor kategóriában Galambosi Imre, Tóth Zsolt és Vasas
Benedek, míg pálinka kategóriában Varga Attila, Orosz Zoltán, Bokros Lajos, Galambosi
Imre és Tóth Zsolt jeleskedett. A főzőversenyen az Északerdő Zrt. lillafüredi erdészete
nyerte a „legjobb vadpörkölt” elismerést. Megyei vadászkamaránk főzőcsapata pedig a
„legkreatívabb vadétel” különdíját szerezte meg.
Március 21.-én a rozsnyói Vadászszövetséggel kötött együttműködési megállapodásunk
alapján megyénk küldöttsége részt vett a Szlovákiai Szádalmáson megrendezett trófea
szemlén, ahol a kiállított trófeákat a kisvárosi általános iskola tornatermében láthatták a
vadászok és az érdeklődők. A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként –
gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen ismertették a bemutatott trófeákat. A
határhoz közeli vadásztársaságoktól jó néhány vadász is meglátogatta a tavaszi trófea
szemlét.
Részt vettünk az Északerdő Zrt. október 22-én megrendezett II. Trófeamustráján
Szelcepusztán, ahol az erdőgazdaság által működtetett vadászterületeken az idei
szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból készült a kiállítás.
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A program során Zay Adorján vezérigazgató köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd
szólt az üzemi területek gazdálkodásáról. Ezt követően Vadász István és Szentléleki Tibor
közösen számoltak be a 2010. évi szarvasbőgés eredményeiről.
Az impozánsan kiállított trófeák a vadászházhoz vezető út két oldalán voltak elhelyezve a
bírálati lapok bemutatásával egyidejűleg.
Tevékenyen részt veszünk a szalonka monitoring programban is. Az elmúlt ősszel 2010.
szeptember 14-én kezdődött el a Magyarországon átvonuló erdei szalonkák
megfigyelése, amelynek az a célja, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük össze,
dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló megbízható
adatokat, információkat.
A program során 14 keddi napon kellett a megfigyeléseket, a már megszokott formában
dokumentálni, majd azokat megküldeni Vadászszövetségünk részére.

15

II.
2 0 11 . é v i f e l a d a t o k , c é l k i t ű z é s e k
A Szövetség szolgáltatási tevékenysége
Szövetségünk közhasznú társadalmi szervezet. Ennek megfelelően az alábbi kiemelt
közhasznú tevékenységeket kívánjuk 2011-ben végezni:
Oktatás, nevelés, ismeretterjesztés területén van meg a legszélesebb körű végrehajtás
lehetősége.
- A terveink között szerepel hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb korosztály,
az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is.
Az idén is két tábort szerveznénk, az egyiket a nyári szünidőben, a másikat pedig
szeptember-október környékén.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének
kialakítását.
- Oktatás tekintetében folytatjuk a vadászvizsgára jelentkezők képzését, vizsgára
felkészítését, regisztrált felnőttképzés keretében.
- Négyhavonta továbbra is megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat.
- Vadászati kulturális örökség védelme érdekében a 25 éves Vadászklub működésének
további segítése, koordinálása fontos feladatunk.
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 (pl.: munkavállaló ki-be jelentése,
magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA, egyéb kötelezettségek bevallása) 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
az elkövetkezendő időszakban is lesz erre lehetőség, segítve ezzel a megye
vadgazdálkodóit.
- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (hivatásos vadász ruha, lábbelik,
fegyverszekrények, egészségügyi csomagok, nyomtatványok, szakkönyvek értékesítése
stb.) megvizsgálva kiegészítésük, megújításuk lehetőségeit.
- Tanácsadó tevékenységünket továbbra is jellemzően szakmai, gazdasági és jogi
tanácsadásra kívánjuk koncentrálni.
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- Folytatjuk a 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 - csatoljuk tagszervezeteink
tevékenységéhez szükséges legfontosabb (jogi, APEH, TB, stb.) dokumentumokat.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Munkánk során kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni a vadásztársaságok és
földtulajdonosi vadászati közösségek munkájának segítésére is, a földtulajdonosok és
vadászatra jogosultak érdekegyeztetéseinek koordinálására.
Ezen túl, természetesen továbbra is
érdekképviseleti feladatokat, mint eddig.

ellátjuk

mindazokat

a

„hagyományos”

Az érdekérvényesítési törekvéseink megvalósításában jelen pillanatban az országos
feltételrendszer változásai miatt több lehetőségünk és ezáltal több teendőnk is van.
A törvényalkotás rendszere, a minisztériumi és az ehhez kapcsolódó államigazgatási
rendszer még napjainkban is változik. Mivel a változások személyi feltételek
vonatkozásában is megjelentek, bízunk benne, hogy a vadászati törvénykezési
problémákban is elmozdulás fog történni.
Éppen ezért minden fórumon azon leszünk, hogy a kezdeményezett jogszabálymódosító
javaslataink megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a fegyvertörvény
anomáliájából fakadó problémák kiküszöbölésére.
Az elmúlt években újra életbe lépett megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában
lehetőségeink szerint az éppen aktuális téma kapcsán aktívan részt veszünk.
Szükség van ezen felül 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.
A sertéspestis miatt kialakult helyzetet továbbra is szem előtt tartjuk, illetőleg
folyamatosan megtesszük azokat az intézkedéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket,
amelyeket a feladat, és képviselet igényel.
A Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásunkat az év
első felében értékeljük.
A Védegylet tisztújítását követően érzékelhetően felerősödött ez érdekérvényesítési
tevékenység, melynek megnyilvánulásaként az év első hónapjaiban jogszabályi
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változások, változtatások tekintetében jelentős érdekképviseleti munkáról adhatunk
számot.
Ez alapján lehetőség volt a Belügyminisztérium helyettes államtitkárával, Dr. Eiselt
György úrral, a Vidékfejlesztési Minisztériumban Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről pedig a Büntetőjogi Kodifikációs
Főosztály vezetőjével, Dr. Miskolczi Barna főosztályvezető úrral és ezen minisztérium
parlamenti államtitkári kabinetje részéről Dr. Farkas Vajk jogi referens úrral érdemi
tárgyalásokat folytatni.
Tárgyalások folytak továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatójával, Pintér
István úrral a gazdasági reklámtevékenység jelenlegi jogszabályban rögzített anomáliáiról
is.
A fenti tárgyalásoknál természetesen a teljesség igénye nélkül, az alábbi témák merültek
fel:
1. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:
Tv.), valamint a végrehajtására kiadott és a fegyverekről és lőszerekről szóló
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) mely rendelkezései
azok, amelyek soron kívüli módosítást igényelnek.
2. Módosítást igényel a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet és azzal egyidejűleg a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkező 2008. évi
XLVIII. törvény is.
3. Elengedhetetlennek tartjuk egy Nemzeti Vadgazdálkodási Program kidolgozását
és a Kormány részéről történő elfogadását (több éve várat magára). A programot a
szakmai minisztérium és az érdekképviseletek együttesen dolgozzák ki magasan
kvalifikált szakemberek közreműködésével.
4. Vissza kell állítani a Vadgazdálkodási Alapot, meg kell teremteni hozzá a
forrásokat. Ehhez legalább 650 millió forint szükséges a tárca költségvetésén
belül.
5. A vadgazdálkodók gazdálkodásának segítése céljából azonnal meg kell oldani a
vadhús belföldi forgalmazásának egyszerűsítését, a „vadhús rendelet”
módosítását.
6. A sertéspestis miatt korábban bevezetett korlátozásokat az – eddigi monitoring
vizsgálatok eredményeit figyelembe véve –Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
azonnal fel kell oldani a gazdálkodók segítése és az állami költségvetés terheinek
csökkentése érdekében.
7. Felül kell vizsgálni a vadászható és nem vadászható fajok listáját.
8. A nemzeti sajátosságokra hivatkozva, az erdei szalonka tradicionális tavaszi
vadászatát vissza kell állítani.
9. Monitoring program keretében fel kell mérni a fenyőrigó, a vadgerle és a fürj
állományát, melynek eredményei alapján átértékelhető lenne ezen fajok
vadászhatóvá tétele is.
10. Ragadozó madarak gyérítése. Több mint két évtizede védelmet élvező
ragadozóállomány oly mértékben elszaporodott, hogy az apróvadállomány
minimális szintre történő csökkenésében egyik fő okként szerepel, de ugyanakkor
a védett énekesmadarak létszámának csökkenésében is jelentős szerepet játszanak
(egerészölyv, galambászhéja, barna rétihéja, holló). E tekintetben a
gyérítésüket illetően javasoljuk az osztrák mintát alkalmazni.

18

11. Szükségesnek tartjuk az EU illetékes szakbizottságaiban a nemzetközi
egyezmények
meghozatalában
történő
állandó
magyar
képviselet
megteremtését.
12. Felül kell vizsgálni a Washingtoni Egyezményből adódó feladatokat, illetve az
ezzel kapcsolatban született hazai rendelkezéseket, mely a külföldön elejtett
vadak trófeáinak behozatalát szabályozza.
13. Több szempontból szükséges az 1996-ban elfogadott vadászati törvény
módosítása, elsősorban a gyakorlat által felvetett problémák, illetve azok
megoldása és az életszerűség érdekében. Megfontolandó a nagyvadállomány
minőségének javítása érdekében a trófeásvad szakszerűtlen elejtésének
újraszabályozása, a földtulajdonosi közösség működésével összefüggő
kérdések szabályozása, valamint a vadkár és a vad-gépjármű ütközés
felelősségi szabályozása.
14. A vadászbalesetek megelőzése érdekében szükségesnek tartjuk a vadászvizsgákra
történő felkészítő tanfolyamok kötelezővé tételét, a gyakorlati képzés előtérbe
helyezését és a vadászvizsgák szigorítását.
15. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője felé jelzésre került,
hogy a jogosulatlan vadászat (orvvadászat) egyre inkább kezelhetetlen méreteket
ölt az országban, becsülten is minimum több százmillió forintos kárt okoz
közvetlenül a vadászatra jogosultaknak, közvetve az állami költségvetésnek.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az orvvadászat – mint jogosulatlan vadászat – a
szabálysértési törvényben került szankcionálásra, melynek semmilyen visszatartó
ereje nincs. Kezdeményeztük, hogy az orvvadászat, mint önálló bűncselekmény a
Büntető Törvénykönyvben kerüljön megfogalmazásra azzal, hogy lehetővé kell
tenni, hogy az eljáró bíróságok mindazon eszközöket (lőfegyver, terepjáró, stb.),
amelyeket az elkövetéshez eszközül használtak, vagy arra szántak, elkobozhassák.
Csak ilyen szabályozástól remélhető az orvvadászati cselekmények
visszaszorítása.
A megkezdett tárgyalások hangvétele, a tárgyalópartnerek segítő hozzáállása alapján
remélhető, hogy kezdeményezéseink eredménnyel fognak járni, melyekről természetesen
Vadász Hírmondónk lapjai között is tájékoztatást fogunk adni.

Tájékoztatási tevékenység
A 2011-es évben hasonlóan az előző évekhez a Vadász Hírmondó újságunkat
négyhavonta, április, szeptember és december havi megjelentetésben kívánjuk a megye
vadászai számára elérhetővé tenni.
A korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért sikereket továbbra is fenn
kívánjuk tartani a kommunikáció terén is.
Bár a Magyar Rádió ZRt-vel szerződésünket nem sikerült meghosszabbítanunk,
ugyanakkor reményünk van arra, hogy - a rádió új műsorszerkezetéhez igazodva –
továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló,
hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudunk majd adni a vadászok, vadgazdálkodók és
természetesen a civil lakosság számára.
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Mindezekkel együtt az elkövetkezendő időszakban nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a
kistérségi médiákra, helyi rádiókra, sajtóra, zárt láncú televízió műsorokra, 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 3-án került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és
vadászok bor- és pálinkaversenyére, majd 11-én a regionális főzőversenyre
Mátrafüreden.
A legeredményesebb versenyzők: Tóth Zsolt, Dusza Bertalan, Dusza Dávid, Vasas
Benedek, Hajdú Ádám, Varga Attila, Bessenyei Sándor és Dr. Németh József voltak.
A főzőversenyen megyénket három csapat képviselte, akik közül a Bükkzsérci
Vászonvölgyi Vadászklub I. helyezést, az Északerdő csapata III. helyezést ért el. A
megyei vadászkamarai főzőcsapatunk a legkreatívabb vadétel kategóriában különdíjat
kapott.
Február 19-én tartottuk megyei vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. A
megye különböző területéről érkezett több mint 120 résztvevő a megnyitót követően a
Borsodi Vadászkürt Együttes műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a
vacsorára, majd a főműsorra, amikor is a Cifraszűr Táncegyüttes szórakoztatta a
közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt követően hajnalig tartó
mulatság következett.
Vadásznapok rendezésében, továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2011-es év során. 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 a Vadászati és trófeakiállítást május hónapban immáron
ötödik alkalommal ezévben is megszervezzük.
A kiállítás mellett a megyei vadászati szervezetek együttműködve a szlovák
vadgazdálkodókkal április 30-án, Borsod megyei vadásznapot is rendeznek három év
után újra Putnok városában. A vadásznap Fővédnökségének elvállalásával megtisztelte
megyénket Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Úr, az OMVV Elnöke. Védnökök
között köszönthetjük Dr. Mengyi Roland Urat a Megyei Közgyűlés Elnökét, Tamás
Barnabás Urat, országgyűlési képviselőt, Putnok város polgármesterét, Zay Adorján Urat
az Északerdő ZRt. Vezérigazgatóját és Dr. Vereckei Csaba Rendőr vezérőrnagy Urat,
megyei Főkapitányt.
A tervek szerint a vadásznap látogatói - hasonlóan az elmúlt évekhez - több napon
keresztül a gömöri tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdeimezei életképet is megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás,
könyvbemutató-vásár és egész napos filmvetítés is színesíti a programokat. A
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vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán
túl számos műsor, fellépő, terepjáró bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok,
vadászati cikkek árusítása és jónéhány program teszi majd érdekessé és látványossá az
egész napot a látogatók számára.
Emellett pályázatot hirdettünk kistérségi vadásznapok szervezésére, ami alapján egy-egy
térség vadászatra jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni,
patronálni különféle vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok megvalósításával.
Várjuk a jelentkezőket!
Ezévben a sport és hivatásos vadászok részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján
túlmenően, többfordulós koronglövő versenyt is szeretnénk megvalósítani. Bízunk
benne, hogy ezáltal minél szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom,
aminek hatására akár külön tagozat létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még
több, hasonló lőkészség fejlesztő, biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat
is meg lehetne szervezni.
A terveink között szerepel továbbá hasonlóképpen az elmúlt évekhez a legfiatalabb
korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése is. Ennek magvalósítása
érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos ifjúsági táborát, valamint a hivatásos
vadászok napja melletti gyermekképzést is szeretnénk megvalósítani.
Az idén két tábort szerveznénk, az egyiket a nyári szünidőben, a másikat pedig
szarvasbőgés időszakában.
A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának
bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének
kialakítását.
Az elsoroltakon túl céljaink, terveink között szerepel még az év első felében egy megyei
vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítása és – a Vadászkamarával közösen
- egy regionális konferencia megszervezése a Vadászetikai Kódex témakörében.
A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is támogatni kívánjuk. 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 csatolt eseménynaptár – közel sem a teljesség igényével – a különféle programokra
kívánja felhívni a figyelmet.
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2011. évi eseménynaptár
(tervezet)
Január:
-

Vadászjegy érvényesítés
Szalonka értekezlet (január 13.)

Február:
-

Vadászok, erdészek bor,- és pálinkaversenye (Mátrafüred febr. 3.)
Regionális Főzőverseny (Mátrafüred, febr. 11.)
Megyei vadászbál (Népkerti Vigadó, febr. 19)
Vadászjegy érvényesítés
Bizottságok ülése

Március:
-

Elnökségi ülés
Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
Állami vadászvizsga
Szalonka monitoring program
FEHOVA látogatás (március 18.)
Gyermekeknek kirándulás (Mátra múzeum, Mátrafüredi Szakközép Iskola)

Április:
-

Szalonka monitoring program
Szemétgyűjtési akció
Választmányi ülés
Vadász Hírmondó megjelenése
Rendőrségi együttműködés értékelése
Együttműködési megállapodások áttekintése, aktualizálása

Május:
-

Gömör Expo vadászati kiállítás (április 29-május 1.)
Megyei Vadásznap, Putnok (április 30.)
Elnökségi ülés
OMVV 130 éves ünnepi megemlékezés

Június:
-

Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
Állami vadászvizsga
Vadgazdálkodói konferencia
Sátoraljaújhelyi Vadételfőző verseny

Július:
-

Nyári ifjúsági vadásztábor
Lövészprogramok

Augusztus:
- Vadász Hírmondó megjelenése
- Hivatásos vadászok napja
- Elnökségi ülés
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Szeptember:
- Vadászvizsga felkészítő tanfolyam
- Állami vadászvizsga
- Ifjúsági szarvasbőgő tábor
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
- Országos vadásznap, Kalocsa (szept. 10.)
Október:
- Bizottsági ülések
- Vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgák
- Szalonka monitoring program
November:
- Szalonka monitoring program
- Elnökségi ülés
December:
- Vadász Hírmondó megjelenése
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Munkaterv javaslatok 2011
(tervezet)
Elnökség:
I. negyedév
- 2011. évi programok, célkitűzések, költségvetés elfogadása
- Kamara és szövetség együttműködésének lehetőségei
- Választmányi ülés előkészítése
- Országos és megyei kitüntetések adományozása
- Putnoki vadászati kiállítás, vadásznap előkészítése
II. negyedév
- Együttműködési megállapodások áttekintése, megújítása
- Külső-belső kommunikációs tevékenység koordinálása
- Vadászati kultúra, hagyományok ápolása
- Konferencia előkészítése
- Vadászszövetség ifjúsági programjának előkészítése
III. negyedév
- Az I. félévi tevékenység értékelése
- A bizottságok tevékenységének áttekintése, értékelése
IV. negyedév
- A 2011-es év értékelése
- Következő évi tervek, célkitűzések
Bizottságok:
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Bizottság:
- Szalonka monitoring program koordinálása
- Vadgazdálkodási konferenciák megszervezése
- Vadász Hírmondóban szakmai cikkek elkészítése
Ellenőrző Bizottság:
- A vadászszövetség és bizottságai működési rendje jogszerűségének áttekintése
- Éves beszámoló, terv, költségvetés áttekintése, véleményezése
Pénzügyi, gazdálkodási Bizottság:
- Szabályzatok áttekintése, véleményezése
- Éves beszámoló, terv, költségvetés áttekintése, véleményezése
Hagyományvédő, oktatási és Kulturális Bizottság:
- Vadászati kultúra, hagyományápolás
- Fotóarchívum létrehozása
- Rendezvények szervezése, megörökítése
- Vadászklub munkájának szervezése
Társadalmi kapcsolatok és kommunikációs Bizottság:
- Együttműködési megállapodások előkészítése
- A szervezet külső-belső kommunikációjának szervezése

24

Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2010. évi pénzügyi beszámolója
Összesítő
eFt
Terv 2010

Tény 2010

Nyitó pénzkészlet

3439

3439

Bevételek
Szolgáltatások
Értékesítés
Szolgáltatás

9560
1750
7810

8936
1518
7418

Működtetés
Tagdíj
Támogatások (szja 1 %, adományok)
Kapott támogatások (NCA, egyéb)
Visszatérített iparűzési adó előleg
Pénzügyi műv. bevétele, bankkamat
Kerekítések

7646
5450
1350
656
110
80
0

7521
5398
1622
281
110
103
7

Átfutó, kiegyenlítő

562

569

Bevételek összesen

17768

17026

Kiadások
Anyag- és anyagjellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Egyéb igénybevett szolgáltatások

9077
3430
5462
185

8032
2654
5184
194

Személyi jellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Társadalombiztosítási járulék

7902
1264
5048
1590

8148
1294
5050
1804

Értékcsökkenési leírás

462

462

0

4

Beruházás jellegű kiadások

100

76

Átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

299

Kiadások összesen

17561

17021

Záró pénzkészlet

3646

3444

Megnevezés

Egyéb ráfordítások
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Részletes
eFt
Terv 2010

Tény 2010

Nyitó pénzkészlet

3439

3439

Bevételek
Értékesítés árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár
Fegyverszekrény
Továbbszámlázott Hubertus keresztek
Vadászati dolgok, felszer.,lámpa, cipő, csapdák, rugó
Értékesítés árbevétele összesen:

550
500
500
0
200
1750

324
252
414
426
102
1518

Képzés/tanfolyam
Felkészítő tanfolyam
Hirdetés, reklám, költségtérítés (szalonka)
Szolgáltatás árbevétele összesen:

0
2000
3120
200
50
2400
40
7810

12
1919
3120
0
0
2167
200
7418

Díjbevételek
Szövetségi tagdíj
Díjbevételek összesen:

5450
5450

5398
5398

Egyéb bevételek, támogatások
Szja 1 %-a
Visszatérített iparűzési adóelőleg
Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)
Kapott támogatások (NCA, alapítványi)
Kerekítések
Egyéb bevételek, támogatások összesen:

350
110
1000
656
0
2116

439
110
1183
281
7
2020

Pü-i műveletek bevétele, bankkamat

80

103

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

100
0
462
562

107
0
462
569

17768

17026

Megnevezés

Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés
Infrastruktúra bérbeadása
OMVK BAZ. m-i hozzájárulásai (Vnap)

Bevételek mindösszesen:

26

Terv 2010

Tény 2010

Anyag- és anyagjellegű ráfordítások

9077

8032

Szolgáltatásokhoz
Ért-re besz. Könyv, nyomtatvány, naptár

3430
425
425
170
0
470
50
300
1500
40
50

2654
78
377
71
426
246
0
301
1135
20
0

Vadászklub működtetése
Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Ifjusági tábor költségei
Árvízkárosultak megsegítése (fácánok)

5462
120
600
700
250
500
100
52
100
1300
100
50
50
100
210
350
380
350
50
50
50
0

5184
113
487
595
285
412
153
48
19
1392
50
0
0
0
203
346
488
283
0
42
0
268

Egyéb igénybevett szolgáltatások
Bankköltség
Biztosítási díj

185
100
85

194
115
79

Személyi jellegű ráfordítások

7902

8148

Szolgáltatásokhoz
Könyvvezetés (megb.,koord. jut)
Bolti jutalék 2009
Tanfolyamok (szervezés, felkészítés, koord. jut)

1264
880
200
184

1294
887
103
304

Megnevezés
Kiadások

Ért-re besz. Fegyverszekrények
Ért-re besz. Vadászati dolgok, felszer, cipő, lámpa, csapda
Ért-re besz. Hubertus keresztek

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

Képzés/tanfolyam (szállás,étkezés,oktatás)
Üzemeltetéshez
Irodaszer,szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok
Posta, telefon, internet
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztítószer, takarítás
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó és post
Tárgyi eszközök javítása, karbantartása
Távfelügyeleti díj
Egyéb (anyagok, fénymás, hirdetés)
Rendezvények költsége (Válaszmányi, elnökségi, Vnapok)
Rendezvények támogatása, térségi vadásznapok
Fotóklub
Sportlövészet
Továbbképzés, konferencia
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Alkalmazottak saját gj. használata
Kommunikáció, ismeretterjesztés, sajtóreferens, telefonkönyv
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Terv 2010

Tény 2010

Üzemeltetéshez
Alkalmazottak munkabére,gondnok mgb. díja
Jutalom
Csekély értékű ajándékok
Reprezentáció
Alkalmazottnak internet előfizetés
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Oklevelek, kitüntetések, érmék

5048
4428
300
20
30
145
25
100

5050
4689
0
0
36
108
25
192

Társadalombiztosítási járulék, EHO

1590

1804

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

462

462

Pü-i műveletek ráf., egyéb ráfordítások, adóbefizetések

0

4

Igazgatási díjak/illetékek/kerekítések

0
0
0

4
0
0

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások

100

76

Tárgyi eszközök,kisértékű eszközök, immat.jav.

100

76

Átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

299

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

0
20
0

0
299
0

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

17561

17021

Záró pénzkészlet

3646

3444

Megnevezés

Helyi adó és előleg befizetése, elszámolása
Társasági adó befizetése
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Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi
Területi Szövetségének 2010. évi gazdálkodásáról

A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.
Szervezetünk összbevétele 2010. évben 4,2 %-kal vagyis 742 eFt-tal a tervezett alatt
maradt. Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés a
következők szerint: Elmaradás jelentkezett az értékesítéseknél (hivatásos vadász ruhák,
vadászati eszközök, könyvek, nyomtatványok, vadászati dolgok), melyek bevételkiesését
csak részben ellensúlyozta a továbbszámlázott Hubertus keresztekből származó bevétel. A
szolgáltatásoknál elmaradt bevétel összege közel 400 eFt, mivel a tervezett szint alatt
maradt a felkészítő tanfolyam és némileg a könyvelésből származó bevétel. Mindössze 52
eFt-tal maradt a tervezett alatt a tagdíjbevétel, mely azt jelenti, hogy szervezetünk stabil
tagsággal rendelkezik, a szövetségi tagdíjat a tagszervezetek rendszeresen fizetik. Nem
keletkezett bevétel egyéb képzésből, viszont a hirdetésből szalonka monitoring
költségtérítéséből magasabb összegű bevételünk keletkezett. A Nemzeti Civil
Alapprogramhoz benyújtott működési célú pályázatunk 2010. évben is nyertes volt (225
eFt), melyből a teljes összeg valamint a 2009-ben megítélt támogatás fennmaradó része is
átutalásra került részünkre. A kapott támogatások soron előirányzott összeget ugyan
szervezetünk nem tudta produkálni, de örömünkre szolgált, hogy az Szja 1 %-ából,
valamint a kapott adományokból a tervezetthez képest magasabb összegek érkeztek be.
Az elmaradt bevételek ugyan jelentős összeget tesznek ki, de ez a bevételkiesés nem
okozott problémát a Vadászszövetség működésében. Szervezetünk szabad pénzeszközeit
az elmúlt évben is lekötött betétben tartotta és így e jogcímen 23 eFt többletbevételt
realizáltunk.
2010. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be:
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Kiadásaink a tervhez képest 540 eFt-tal kevesebb összeget tettek ki, amely egy 3,1 %-os
költségmegtakarítást jelez.
Az anyag- és anyagjellegű kiadásaink a tervezett alatt maradtak mind a szolgáltatások,
mind az üzemeltetés tekintetében. Az értékesítés, szolgáltatás bevételeinek 6,5 %-os
csökkenésével szemben az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 11,5 %-os a
költségcsökkenés. Az üzemeltetéshez kapcsolódó e ráfordításokon belül a tárgyi eszközök
javítása, a rendezvények költsége, az alkalmazottak saját gépjárműhasználata soroknál
jelentkezett túllépés. Tervünkben nem szerepelt, de az árvízkárosult vadászterületek
megsegítésére előnevelt fácánokat vásároltunk, melyek összege (268 eFt) itt került
bemutatásra.
A személyi jellegű ráfordításoknál közel 246 eFt-os (3,1 %) mértékű költségnövekedés
jelentkezett, melynek okai az alábbiakban foglalhatók össze:
- a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanfolyamszervezés jutaléka az év második felétől nem
vállalkozói díjként, hanem bérjellegű kifizetésként került rendezésre, mely csökkenésként
jelentkezik a szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagjellegű, de növekedésként a személyi
jellegű ráfordításoknál, így a társadalombiztosítási járuléknál is
- az év második felétől bekövetkezett béremelés következtében az alkalmazottak
munkabérénél 261 eFt többletköltség keletkezett, melyet a betervezett, de nem e jogcímen
kifizetett 300 eFt fedezett
- kitüntetések adományozására a tervezettel szemben 92 eFt-tal többet költöttünk
- társadalombiztosítási járulék befizetésünk 214 eFt-tal haladta meg a tervezettet.
Beruházási kiadásaink 24 eFt-tal a tervezett alatt maradtak, míg az értékcsökkenési
leírás a tervezett szinten alakult.
2010. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az
alábbi ábrákon szemléltetjük:
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A Vadászszövetség 2010. évi gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy az
a válságos időszak ellenére is jónak mondható. Ezt a megállapításunkat az a tény is
bizonyítja, hogy az év eleji nyitó pénzkészletünket meg tudtuk tartani, mely
véleményünk szerint mind a nonprofit szervezetek körében, mind a jelenlegi
gazdasági helyzetben is eredményesnek mondható.
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Adószám: 19066754-2-05
Bejegyző szerv: BAZ. megyei Bíróság
Regisztrációs szám: Pk.60.861/1990/26

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc Tass út 18.

Egyszerűsített mérleg
az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak:

2010 január 01. – 2010 december 31.

A mérleg fordulónapja: 2010 december 31.

Miskolc, 2011. március 23.

A gazdálkodó képviselője
P.h.
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VADÁSZSZÖVETSÉG
Adószám: 19066754-2-05
Regisztrációs szám:
Pk.60.861/1990/26

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére
Beszámolási időszak: 2010 január 01. – 2010 december 31.
1000 HUF

Előző év
2009

01.

A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)

06.

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.

III. Értékpapírok

09.

IV. Pénzeszközök

10.

Előző év(ek)
helyesbítése

Tárgyév
2010

8 395
202
8 193
0

7 934
52
7 882
0

4 651
205
1 007
0
3 439

4 502
157
901
0
3 444

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)

13 046

12 436

11.

C. Saját tőke (12-16. sorok)

12.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

13.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

14.

III. Lekötött tartalék

11 201
1 647
9 282
0

10 664
1 647
9 559
0

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

184
88

-84
-458

469
0
1 376
0
1 376

541
0
1 231
0
1 231

13 046

12 436

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20+21. sor)

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

Miskolc, 2011. március 23.

A gazdálkodó képviselője
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Adószám: 19066754-2-05
Bejegyző szerv: BAZ. megyei Bíróság
Regisztrációs szám: Pk.60.861/1990/26

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc Tass út 18.

Közhasznú eredménylevezetés
az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak:

2010 január 01. – 2010 december 31.

A mérleg fordulónapja: 2010 december 31.

Miskolc, 2011. március 23.

A gazdálkodó képviselője
P.h.
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VADÁSZSZÖVETSÉG
Adószám: 19066754-2-05
Regisztrációs szám:
Pk.60.861/1990/26

Közhasznú eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak: 2010 január 01. – 2010 december 31.
1000 HUF

Előző év
2009

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

A.I.

Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)

A.I.1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

A.I.1.A.

- alapítótól

A.I.1.B.

- központi költségvetésből

A.I.1.C.

- helyi önkormányzattól

A.I.1.D.

- egyéb

A.I.2.

Pályázati úton elnyert támogatás

A.I.3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

A.I.4.

Tagdíjból származó bevétel

A.I.5.

Egyéb bevétel

A.II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

B.1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

B.2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

D.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

E.1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

E.2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

E.3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

E.4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

F.1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

F.2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

F.3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

F.4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)

G.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

G.2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
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Korábbi
év(ek)
módosítása

Tárgyév
2010

8 634
8 634
1 411

7 836
7 836
1 565

338

382

1 073
177

1 183
281

5 448
1 598

5 395
595

9 803
9 803

8 454
8 454

18 437

16 291

8 758
7 495
580
375
308
11 558
9 263
80
372
1 843
-472
831
-1 303

7 952
7 367
294
259
32
10 104
8 461
75
317
1 251
-821
437
-1 258

H.

Nem pénzben realizált eredmény (1+2)

H.1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2E/3)

H.2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2F/3)

I.

Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)

J.

Fizetendő társasági adó

K.

Tárgyévi eredmény

K.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)(E/1+E/2+E/3)

K.2.

-1 407

-945

-955

-553

-452
88
0
272

-392
-399
59
-542

184
88

-84
-458

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

Tájékoztató adatok
A

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

B

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

C

Értékcsökkenési leírás

D

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

E

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

9 013
5 983
967
0
1 226
1 804
6 276
529
76
833

Szervezetünk vállalkozási tevékenységének pénzügyi eredménye – 1.258 eFt. Mint a
nevében is benne foglaltatik a pénzügyi eredmény a tényleges pénzkiadások
eredményét/egyenlegét mutatja, hiszen ezen belül kerülnek kimutatásra olyan tételek is,
amelyek pénzkiadással járnak ugyan, de ráfordításként nem számolhatók el. Ilyen tételek
pl. a beruházási kiadások, befizetett áfa, levonható áfa.
Ellentmondásnak tűnhet, hogy a negatív társasági adóalap (-399 eFt) ellenére 59 eFt
társasági adó befizetési kötelezettségünk keletkezett. Ennek egyik, egyben legfőbb oka az,
hogy a kapott adományok egy bizonyos részével (esetünkben a tárgyévben közel 81 %kal) – a társasági adóról szóló törvény rendelkezése szerinti számítás alapján – az
adóalapot meg kellett emelnünk.

Miskolc, 2011. március 23.

A gazdálkodó képviselője
P.h.
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Adószám:
19066754-205
Bejegyző szerv:
BAZ. Megyei Bíróság
Regisztrációs szám: Pk.60.861/1990/26

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc, Tass út 18.

Közhasznúsági jelentés
2010.

Fordulónap:
Beszámolási időszak:

2010. december 31.
2010. január 01. – 2010. december 31.

Miskolc, 2011. március 23.

……………………………
A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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A közhasznú eredménylevezetés előző évi és tárgyévi adatai:
1000 HUF

Előző év
2009

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

A.I.

Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)

Korábbi
év(ek)
módosítása

Tárgyév
2010

8 634
8 634

7 836
7 836

1 411

1 565

338

382

1 073

1 183

177

281

A.I.4 Tagdíjból származó bevétel
.

5 448

5 395

A.I.5 Egyéb bevétel
.

1 598

595

9 803
9 803

8 454
8 454

18 437

16 291

8 758
7 495
580
375
308
11 558
9 263
80
372
1 843
-472

7 952
7 367
294
259
32
10 104
8 461
75
317
1 251
-821

831

437

A.I.1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás
.
A.I.1 - alapítótól
.A.
A.I.1 - központi költségvetésből
.B.
A.I.1 - helyi önkormányzattól
.C.
A.I.1 - egyéb
.D.
A.I.2 Pályázati úton elnyert támogatás
.
A.I.3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel
.

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

B.1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

B.2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

D.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

E.1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

E.2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

E.3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

E.4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

F.1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

F.2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

F.3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

F.4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)

G.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/IE/1-E/4)
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G.2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B/1-F/1-F/4)

H.

Nem pénzben realizált eredmény (1+2)

H.1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A/II-E/2-E/3)

H.2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B/2-F/2-F/3)

I.

Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)

J.

Fizetendő társasági adó

K.

Tárgyévi eredmény

K.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)(E/1+E/2+E/3)

K.2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

-1 303
-1 407

-1 258
-945

-955

-553

-452
88
0
272

-392
-399
59
-542

184
88

-84
-458

Tájékoztató adatok
A

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

B

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

C

Értékcsökkenési leírás

D

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

E

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

9 013
5 983
967
0
1 226
1 804
6 276
529
76
833

Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
A könyvszakértői vélemény VII. fejezetének összefoglalása alapján:
„A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a szövetség 2010. évi mérlege, eredménylevezetése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak. A közhasznúsági jelentés keretében
szabályszerűen elszámoltak a céljellegű bevételekkel, a vagyon változását, felhasználását
a jelentés részletesen tartalmazza.
A szövetség közfeladata ellátásával kapcsolatos könyvelését elkülönítetten kezeli a
vállalkozási célú bevételektől és kiadásoktól.
Mindezek alapján a 2010. évi egyszerűsített beszámoló valódiságáról, valamint a
gazdálkodás szabályszerűségéről meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.”
A könyvszakértői vélemény V. fejezet 2. pontja szerint
„A 2010. évi egyszerűsített beszámoló a közhasznú szervezet vagyoni, pénzügyi- és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat.”
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Kiegészítések
Szervezetünk vállalkozási tevékenységének pénzügyi eredménye – 1.258 eFt. Mint a
nevében is benne foglaltatik a pénzügyi eredmény a tényleges pénzkiadások
eredményét/egyenlegét mutatja, hiszen ezen belül kerülnek kimutatásra olyan tételek is,
amelyek pénzkiadással járnak ugyan, de ráfordításként nem számolhatók el. Ilyen tételek
pl. a beruházási kiadások, befizetett áfa, levonható áfa.
Ellentmondásnak tűnhet, hogy a negatív társasági adóalap (-399 eFt) ellenére 59 eFt
társasági adó befizetési kötelezettségünk keletkezett. Ennek egyik, egyben legfőbb oka az,
hogy a kapott adományok egy bizonyos részével (esetünkben a tárgyévben 80 %-kal) – a
társasági adóról szóló törvény rendelkezése szerinti számítás alapján – az adóalapot meg
kellett emelnünk.
2. A szervezet bemutatása
Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 3526 Miskolc, Tass út 18. szám
Telefon: 46/504-125, e-mail: info@vadaszszovetseg.hu, skype: vadaszszovetseg
Azonosító adatok
A szervezet tagja az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek.
A Vadászszövetség besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási
száma, azonosító adatai az alábbiak:
Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Bíróság
Pk.60.861/1990/26. szám
A Vadászszövetség közhasznú társadalmi szervezet.
Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői,
körülményei – az alábbiakban foglalható össze:
A Szövetség tartós közérdekű célja:
-

-

az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás
értékeinek megőrzése, a vadászat kulturális örökség megóvása
általános vadvédelem, árvíz vagy egyéb katasztrófahelyzet esetében a
vadállomány megmentésének elősegítése
a természetközeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások
eredményeinek alkalmazása, közzétételében történő közreműködés, a
vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
a természetvédelem és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtésére irányuló
tudományos és oktatási tevékenység elősegítése
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-

mindezen céljainak megvalósításával
ismeretterjesztési feladatok ellátása

kapcsolatos

nevelési,

oktatási

is

Szervezetünk ötödik, közhasznúságban eltelt éve több nagyszabású rendezvényt,
eseményt tudhat maga mögött.
2010. februárjában megrendeztük a megyei Vadászbált, mely helyt adott vadászati
kultúránk ápolásának;
2010. május 1. rendeztük meg Putnokon a már hagyományos nemzetközi gömöri
vadásznapot, melynek kapcsán elkészítettünk egy több napon keresztül nyitva tartó
vadászati és trófeakiállítást, ahol helyt kapott egy erdei-mezei életkép is;
2010. augusztus havában segítséget nyújtottunk az árvízkárosult vadászterületeknek oly
módon, hogy „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvánnyal és az OMVK
BAZ. megyei Területi Szervezetével közösen előnevelt fácánokat vásároltunk, melyeket a
törzsállomány bővítése céljából az adott területeken kihelyeztünk.
2010. augusztus 28. Taktaharkányban a taktaközi vadásznapok keretében került
megszervezésre a megyei Vadásznapunk, melynek keretében szintén 3 napos vadászati és
trófeakiállítással gazdagítottuk a rendezvényt;
Az év során négy alkalommal tartottunk vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, amelyen
84 fő vett részt.
Vadász Hírmondó című újságunkat az év során háromszor jelentettük meg az OMVK
BAZ. Megyei Területi Szervezetével közösen. A lapban számot adtunk - a teljesség
igénye nélkül – a szervezetek híreiről, eseményeiről, a kimagasló vadászati
eredményekről, etikai szabályokról, jogszabályváltozásokról, felhívtuk a figyelmet a
természetvédelemre, tájékoztatást nyújtottunk a vadászat, vadgazdálkodás témáiban.
3. A vagyon felhasználása
A vagyon felhasználásával, összetételével kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával, összetételével kapcsolatos kimutatás az alábbi:
(né = nem értékelhető)
Megnevezés
Előző évi
Tárgyévi
összeg eFt
összeg eFt
Befektetett eszközök
8395
7934
Forgóeszközök
4651
4502
Saját tőke (összesen)
11201
10664
Induló tőke
1647
1647
Tőkeváltozás
9282
9559
Tárgyévi eredmény
272
-542
tárgyévi
eredmény
cél
184
-84
szerinti/közhasznú tevékenységből
- tárgyévi eredmény vállalkozási
88
-458
tevékenységből
Kötelezettségek
1376
1231
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Változás
%
94,5
96,8
95,2
100
103
né
né
né
89,5

4. Költségvetési támogatások felhasználása
Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások
jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek
bemutatásra.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása (SZJA 1 %)
Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott, tartalékolt összeg egy – törvény által
engedett - részét (114.669 Ft) működési költségeink fedezésére, míg másik részét
(267.750 Ft) előnevelt fácánok vásárlására fordította. A fácánokat az árvízkárosult
vadászterületeken a törzsállomány pótlása céljából kihelyeztük. A 2010. szeptemberében
kapott SZJA 1 %-os felajánlásokból az APEH által részünkre átutalt 439.120 Ft-ot
tartalékoljuk a 2011. évben természetvédelemmel kapcsolatban megvalósítandó
feladataink ellátásához.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
Bevételek
Kapott támogatások
A Vadászszövetség a tárgyévben a Személyi jövedelemadó 1 %-ából 439.120 Ft-os (a
tartalékolás miatt az előírásoknak megfelelően tárgyévi mérlegünkben kötelezettségként
előírt) támogatásban részesült.
Pályázati úton elnyert támogatások
A Nemzeti Civil Alapprogram „Civil szervezetek működésének támogatására” című
pályázati program keretében szervezetünk 225 eFt-os támogatást nyert el, mely augusztus
hónapban bankszámlánkra be is érkezett. Az összegből 100 eFt-ot székházunk
üzemeltetéséhez (villamos energia, földgáz, takarítás), 100 eFt-ot kommunikációs
kiadásaink (postaköltség, vezetékes telefon, internet előfizetés) részbeni fedezéséhez, 25
eFt-ot a szükséges irodaszerek beszerzésére fordítottunk.
Tagdíjból származó bevételek
A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket, valamint a tagdíjhátralékokat mutatja be az
alábbi táblázat:
Megnevezés
eFt
Tárgyévi tagdíjból származó bevétel 5.395
Tagdíjhátralék
852
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Közhasznú tevékenység bevételei
Szervezetünk a tárgyévben közhasznú tevékenységének végzéséhez a 2010. május elsején
Putnokon megrendezett kiállítására 515 eFt-ot, a taktaharkányi vadásznapra és annak
kísérő rendezvényeire 617.800 Ft-ot, a szervezet alapszabály szerinti közhasznú
tevékenységeinek ellátásához 50 eFt-os, összességében 1.182.800 Ft-os adományt kapott.
Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt
nem realizált.
Vállalkozási tevékenység bevételei
A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
Tevékenység megnevezése
Realizált bevételek eFt-ban
Hivatásos vadász ruhák értékesítése
324
Könyvek, nyomtatványok, naptárak értékesítése
252
Fegyverszekrények értékesítése
414
Vadászati eszközök, elsősegélycsomagok értékesítése
102
Hirdetés, pályázati sikerdíj
92
Könyvvezetés
1919
Infrastruktúra bérbeadása
3120
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam
2167
Vállalkozási tevékenységre osztott kamatbevétel
54
Kerekítések
10
Kiadások
Cél szerinti juttatások
Az év folyamán megrendezett Vadásznapi rendezvényeinken 4 fő részére adtuk át az
általunk alapított BAZ. Megye Vadászatáért érdemérmet. Egyik alapító tagszervezetünk a
Gróf Nádasdy emlékplakettet vehette át. 5 fő részére adtuk át a Nimród Vadászérem, egy
fő részére a Hubertus kereszt arany fokozatát és egy fő részére a Magyar Vadászatért
Érdemérem kitüntetést.
Vezető tisztségviselők juttatásai
Kimutatás a vezető tisztségviselők 2010. évi juttatásairól:
Juttatás megnevezése
Összege eFt-ban
Cél szerinti juttatások (kitüntetések)
-Tiszteletdíjak
-Vállalkozási szervezési és koordinációs jutalék
353
Költségtérítések
286
Adott kölcsönök
--
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Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az
alábbi táblázat:
Megnevezés
Ráfordítások eFt-ban
Anyag és árubeszerzés
1 037
Személyi jellegű ráfordítások
4 740
Egyéb term. kez. kts. és ráford.
2 684
Természetbeni juttatások
75
Értékcsökkenési leírás
270
Kifiz., vásárolt készlet áll.vált.
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A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezetünk a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a
tárgyévben folyamatosan, következetesen végezte. Eredményként könyveljük el, hogy az
adományozók által juttatott támogatási összegekből sikerült két olyan kiemelkedő
rendezvényt megtartanunk (Vadásznapok), ahol megismertettük a nagyközönséget is a
vadgazdálkodás értékeivel, a vadászati kulturális örökséggel. Lehetőségünk nyílt azonban
arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink, hagyományaink fenntartására,
megőrzésére.
Az adományozók által szervezetünknek 2010. évben juttatott összeg 1.182.500 Ft-ot tett
ki. A putnoki vadászati kiállításra és vadásznapi rendezvényre érkezett adományok (515
eFt) céltámogatásként az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztársaság részére kerültek
átutalásra. A taktaharkányi vadásznapra érkezett adományok összege 617.800 Ft-ot tett ki,
ezzel szemben a vadásznap és a kísérő programok 795.945 Ft ráfordítással valósultak
meg. A szervezetünk működésének támogatására beérkezett 50 eFt-os adomány
ténylegesen a megnevezés szerint került felhasználásra. Előző évekről áthozott, tartalékolt
adományösszeg nem volt, a korábbi években kapott összegek felhasználásáról
szervezetünk e jelentés keretein belül, az adott években beszámolt.
6. Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük meg minden önkéntes segítőnknek mind anyagi, mind erkölcsi
támogatását, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy szervezetünk ismét egy sikeres, tartalmas
évet mondhat magáénak.
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének
2011. évi költségvetési terve
Összesítő
eFt
Megnevezés

Terv 2011

Nyitó pénzkészlet

3444

Bevételek
Szolgáltatások
Értékesítés
Szolgáltatás

8970
1300
7670

Működtetés
Tagdíj
Támogatások (szja 1 %, adományok)
Kapott támogatások (NCA, egyéb)
Visszatérített iparűzési adó előleg
Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat
Kerekítések

7320
5450
1600
200
0
60
10

Átfutó, kiegyenlítő

465

Bevételek összesen

16755

Kiadások
Anyag- és anyagjellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Egyéb igénybevett szolgáltatások

7280
2055
5010
215

Személyi jellegű
Szolgáltatásra
Működtetésre
Társadalombiztosítási járulék

8722
1690
5246
1786

Értékcsökkenési leírás

355

Egyéb ráfordítások

362

Beruházás jellegű kiadások

100

Átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

Kiadások összesen

16839

Záró pénzkészlet

3360
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Részletes
eFt
Megnevezés

Terv 2011

Nyitó pénzkészlet

3444

Bevételek
Értékesítés árbevétele
Hivatásos vadász ruhák
Könyv, nyomtatvány, naptár
Fegyverszekrény
Vadászati dolgok, felszer,lámpa, cipő, csapdák, rugó
Értékesítés árbevétele összesen:

325
255
420
300
1300

Szolgáltatás árbevétele
Pályázatkészítés, sikerdíj
Könyvvezetés
Infrastruktúra bérbeadása
Felkészítő tanfolyam
Hirdetés, reklám, költségtérítés (szalonka)
Szolgáltatás árbevétele összesen:

0
1950
3120
200
2200
200
7670

Díjbevételek
Szövetségi tagdíj
Díjbevételek összesen:

5450
5450

Egyéb bevételek, támogatások
Szja 1 %-a
Visszatérített iparűzési adóelőleg
Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)
Kapott támogatások (NCA, alapítványi)
Kerekítések
Egyéb bevételek, támogatások összesen:

400
0
1200
200
10
1810

OMVK BAZ.m-i hozzájárulásai (Vnap)

Pü-i műveletek bevétele, bankkamat

60

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

110
0
355
465

Bevételek mindösszesen:

16755
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Megnevezés
Kiadások

Terv 2011

Anyag- és anyagjellegű ráfordítások

7320

Szolgáltatásokhoz
Ért-re besz. Könyv, nyomtatvány, naptár

2055
150
380
200
250
305
750
20

Ért-re besz. Fegyverszekrények
Ért-re besz. Vadászati dolgok, felszer, cipő, lámpa, csapda

Ért-re besz. Hivatásos vadász ruhák
Könyvelőprogram bérleti díja
Felkészítő tanfolyam/lőgyak/lőszer/fénymás/lőtér/terem/ea.díj/jut
Hivatásos vadász szakbolt (szállítás, posta, szerviz,etikett)
Üzemeltetéshez
Irodaszer,szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok
Posta, telefon, internet
Áram, víz, gáz, szemétszállítás
Tisztítószer, takarítás
Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó és post
Tárgyi eszközök javítása, karbantartása
Távfelügyeleti dij
Egyéb (anyagok, fénymás, hirdetés)
Rendezvények költsége (Válaszmányi, elnökségi, Vnapok)
Rendezvények támogatása, térségi vadásznapok
Továbbképzés, konferencia
OMVV, regionális szövetségi tagdíj
Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh.
Alkalmazottak saját gj. használata
Vadászklub működtetése
Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló
Ifjúsági tábor költségei

5010
115
500
620
290
500
100
50
25
1200
100
50
205
350
680
100
25
50
50

Egyéb igénybevett szolgáltatások
Bankköltség
Biztosítási dij

215
130
85

Személyi jellegű ráfordítások

8722

Szolgáltatásokhoz
Könyvvezetés (megbízási díj és,koordinációs jutalék)
Bolti jutalék 2010
Tanfolyamok (szervezés, felkészítés, koord. jutalék)

1690
890
150
650

Üzemeltetéshez
Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja
Csekély értékű ajándékok
Reprezentáció
Alkalmazottnak internet előfizetés
Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO
Oklevelek, kitüntetések, érmék

5246
4950
20
40
0
36
200

Társadalombiztosítási járulék, EHO

1786

Kommunikáció, ismeretterjesztés, sajtóreferens, telefonkönyv
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Megnevezés

Terv 2011

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

355

Pü-i műveletek ráf., egyéb ráfordítások, adóbefizetések
Igazgatási díjak/illetékek/kerekítések

362

Helyi adó és előleg befizetése, elszámolása
Társasági adó befizetése

9
294
59

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások

100

Tárgyi eszközök, kisértékű eszközök immateriális javak

100

Átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

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

0
20
0

Kiadások, ráfordítások mindösszesen:

16839

Záró pénzkészlet

3360
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Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
2011. évi pénzügyi tervére
A javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.
2011. évi összbevételeinket 271 ezer forinttal kevesebb összegben tervezzük
megvalósítani, aminek az a legfőbb oka, hogy folyamatosan csökkennek azon értékesítési
lehetőségeink, ahol a kereskedő partner bizományosi formában rendelkezésünkre
bocsátaná a vadászati eszközöket. Ennek ellenére folyamatosan keressük azon
lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnának értékesítésből származó bevételünk
növekedéséhez. 2011. év elején elkezdtük lámpák és olasz lábbelik értékesítését, bízunk
benne, hogy ezek a termékek kedveltek lesznek a vadászok körében. A tagszervezetek
által korábban megismert szolgáltatásaink igénybevételére továbbra is számítunk,
úgymint könyvvezetés és egyéb igénytől függő oktatások, szolgáltatások.
Tervezett bevételeink mintegy 33 %-át teszi ki a tagdíjbevétel (5450 eFt), melynek
emelését nem tervezzük, de továbbra is odafigyelünk az ebből származó kintlévőség
csökkentésére, ezúton is kérjük tagszervezeteinket a negyedévente érkező számláink – a
lehetőségeikhez mérten – határidőben történő kiegyenlítésére.
2011. év folyamán is megrendezésre kerül a putnoki vadászati kiállítás és vadásznapi
rendezvény, mely egyben központi vadásznapunk is lesz. Bízunk benne, hogy a régió
vállalkozásai, tagszervezeteink ismét támogatják adományaikkal a már megszokott magas
színvonalú rendezvényünket és annak kísérő programjait.
Egyéb bevételek, támogatások tekintetében ismét számítunk az Szja 1 %-os
felajánlásokra. 2011. márciusában ismét pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz, bízunk benne, hogy pályázatunk ez évben is kedvező elbírálásra talál,
mely hozzájárul a működéssel kapcsolatos bevételeink növekedéséhez, egyben
költségeink finanszírozásához. Ezen összegek bevételeivel ugyan csak részben
számolunk, mert nem akarjuk torzítani a várható záró pénzkészletet, de reméljük, hogy e
jogcímen is növelni tudjuk majd bevételeinket.
Tervezett bevételeink 16755 eFt-os összegével szemben kiadásainkat – bizonyos váratlan
többletkiadások miatt a reális igényekhez igazodóan magasabb összegben - 16839 eFt-ban
irányoztuk elő. E negatív egyenleg mindenképpen a bevételek növelésének és a kiadások
napi monitoringjának igényét fogalmazza meg.
Az értékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódó anyag és anyagjellegű
kiadásaink az ezekhez kapcsolódó bevételi oldal figyelembevételével kerültek
megtervezésre. Az üzemeltetéshez kapcsolódó e kiadásainknál számolunk némi energia ár
növekedéssel, továbbá működésünk fenntartása mellett szeretnénk megvalósítani az
alábbi elképzeléseinket:
a Vadász Hírmondó megjelentetésének támogatása (500 eFt)
vadásznapi és egyéb rendezvényeink (küldöttgyűlés) (1.200 eFt)
saját rendezvényünk mellett támogatni kívánjuk a térségi vadásznapokat is
(100 eFt)
a továbbképzés, konferencia megtartását is tervezzük (50 eFt)
mind a tagszervezeteket, mind a nagyközönséget – közhasznúságunkból adódóan
is – a média útján szeretnénk a tárgyévben is tájékoztatni programjainkról, ezért
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kommunikációs költségeinket – bár az előző évinél kisebb összegben – 100 eFtban irányozzuk elő.
figyelembe véve az állandó üzemanyagárak emelkedését és a megnövekedett
mozgásigényt, a saját gépjárműhasználat költségtérítését megemelt összegben
irányoztunk elő,
támogatni kívánjuk a Vadászklub működését (25 eFt) és az ifjúsággal kapcsolatos
feladatainkra is 50 eFt ráfordítással számolunk

Személyi jellegű ráfordításoknál összességében tervezett 8.722 eFt-os összeg egy része
(1.690 eFt) a szolgáltatások eredményességéhez kacsolódó ösztönzőket, míg másik része
(5.246 eFt) a munkabéreket, reprezentációt, valamint a bérjellegű kifizetések adó,
járulékvonzatait (1.786 eFt). 2011-es évben bérfejlesztéssel nem számolunk. Az
alkalmazottak munkabérénél jelentkező magasabb összeg a tavalyi év második felétől
bekövetkezett béremelés hatásaként jelentkezik. Mint a beszámoló szöveges részében már
említettük, a tanfolyamszervezés jutaléka bérjellegű kifizetésként kerül rendezésre,
melynek megemelt, tervezett összegét, valamint adóvonzatát e ráfordításoknál
feltüntettük.
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását 355 eFt-os összegben terveztük meg.
Az egyéb ráfordítások soron 362 eFt fizetési kötelezettségeket irányoztunk elő. 2010. évi
eredmény-levezetésünknél már tájékoztatást adtunk arról, hogy a társasági adóról szóló
törvény egyik előírása alapján a kapott adományok bizonyos százalékával a társasági adó
alapját meg kell emelnünk. Ez és más törvény által előirt emelő tényezők hatására az
adóalapunk pozitív lett, a felhasznált, korábbi évek elhatárolható veszteségének
figyelembevétele ellenére is társasági adó és helyi iparűzési adó (adóelőleg) fizetési
kötelezettségünk keletkezik.
Beruházás jellegű kiadásokra mindössze 100 eFt-ot különítünk el, melyek vélhetően
fedezik majd szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi
eszközeinek beszerzési értékét.
Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a
Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan 3360 eFt-os összegben valósul meg,
mely 84 eFt-tal marad a nyitó alatt. Az év folyamán azonban törekszünk majd arra,
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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