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I. Bevezetés 
 

Tisztelt Küldöttek! 
 

Vadászszövetségünk életében az Egyesületi törvény és az alapszabály értelmében idén 

lezárul egy öt éves ciklus, amikor is a választott szerveknek - így Elnökségünknek is - 

számot kell adnia az elmúlt években végzett tevékenységéről, munkájának 

eredményeiről, hiányosságairól. 

 

Ennek jegyében, a tisztújító Választmányi ülésre készített beszámolónkban, mintegy 

rövid összefoglalóját szeretnénk adni végzett munkánknak, feladataink elvégzésének, 

szervezeti életünknek, működésünknek, vadászati közéletünknek, gazdálkodásunknak a 

fontosabb események, történések kiemelésével és a tendenciák bemutatásával. 

 

 

Szeretnénk, hogy a választmány tagjai minél szemléletesebb képet kapnának azokról az 

erőfeszítésekről, eredményekről, és természetesen problémákról, amelyek az elnökség és 

bizottságok munkáját jellemezték, meghatározták az elmúlt időszakban. 

 

A választmány meghatározó részese volt ennek a tevékenységnek döntéseivel és konkrét 

munkájával, de talán így összefoglalva az öt év történéseit, egy jobb áttekintést adhatunk 

a múltról és jelenről az elkövetkező időszak feladatainak kijelöléshez. 

 

Az elmúlt esztendők számos változást hoztak a szövetség életében, melyben talán a 

legmeghatározóbb, hogy Szövetségünk közhasznú társadalmi szervezetként végezheti 

munkáját, segítheti tagszervezeteinek működését.  

A közhasznúsággal úgy gondoljuk megteremtettük a feltételeit egy - a működés és 

finanszírozás lehetőségeit jobban szolgáló - korszerűbb és hatékonyabb szervezeti keretek 

kialakításának. 

 

Kiemelkedő fontosságú új tényező az is, hogy a Bíróság bejegyezte a Szövetség és a 

Kamara közösen létrehozott „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” elnevezésű 

közhasznú alapítványát. 

 

Az elmúlt évben lezajlottak a Vadászkamarai választások is. Nagy örömünkre szolgál, 

hogy ennek eredményeként továbbra is biztosított a megyei vadászati közélet, a megyei 

vadásztársadalom érdekképviseletének egysége, és tovább erősödik a két szervezet 

együttműködése. 
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II. A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei 

(2005-2009) 
 

 

Szervezeti élet 
 

A Vadászszövetség a BAZ megyei vadásztársaságok, vadászatra jogosult szervezetek 

független, demokratikus érdekképviseleti szövetsége, amely az egyesületi törvény alapján 

működik. A Szövetség szervei, tisztségviselői megbízatásukat ötévi időtartamra, 

választás útján nyerik el. 
 

Legutóbbi tisztújítását szervezetünk 2005-ben tartotta, ahol – alapszabályunk értelmében 

- a választmány 9 tagú elnökséget és 5 tagú ellenőrző Bizottságot választott.  

 

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetség 2005. május 

25-én megválasztott tisztségviselői: 

 

 Elnök:    Dr. Székely László 

 Elnökségi tagok:   Szaniszló Sándor 

    Szatmári Gyula 

    Babits László 

    Báthori Gábor 

    Ifj. Bűdi Sándor 

    Csuhai István 

    Kriston Nándor 

    Szabó László 

 

 Ellenőrző Biz. Elnök:  Lezák Zoltán 

 Tagok:   Gyurán János 

    Pálmai István 

    Varga Béla 

    Varga Barna 

 

A vezető testületek személyi összetétele a mai napig nem változott. 

 

- A 2005. november 8-án a Vadászszövetség ünnepi ülést tartott, melyen a szövetség 

megalakulásának 15. éves évfordulójáról emlékezett meg a tagság. 

A Választmány ez alkalomból határozatilag is rögzítette: a Vadászok és Vadgazdálkodók 

Észak-magyarországi Területi Szövetsége, mint önálló megyei Vadászszövetség 1990. 

évi megalapításának jelentőségét, elismerését és köszönetét fejezi ki az alapításban és 

működésben aktívan résztvevő valamennyi tagszervezeti vezetőnek. A választmány a 

Szövetség 15 éves tevékenységét, a megye és a magyar vadászat meghatározó 

tényezőjének tartva megerősítette a kialakított irányvonalat, s az Elnökség munkáját. 

Jóleső érzés számot vetni azzal, hogy Szövetségünk jelen pillanatban már a 20. évében 

jár.  

 

- 2006 év elején - bejelentésre - ügyészségi vizsgálat zajlott le szervezetünknél, melynek 

központi kérdése a tisztújító választás törvényessége és a működés jogszerűsége volt. A 
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B.-A.-Z. megyei Főügyészség a 2003-2004-2005. évek működési és felügyeleti 

vizsgálatát rendelte el, ill. folytatta le.  

A Vizsgálat lezárult és a főbb megállapításai a következők voltak: 

- az alapszabály törvényes, 

- a tisztújítás jogszerű volt 

- a vizsgált évek működése és gazdálkodása megfelelt a jogszabályok előírásainak 

 

- A fővadászi pozícióra az Alapszabály szerint pályázat került kiírásra, melynek 

eredményét az Elnökség értékelte és saját jogkörében eljárva döntött a munkakör 

betöltéséről, miszerint a Szövetség Fővadásza 2006. május 1-től Tóth Á. Dénes.  

Az új fővadász munkába állását követően, zökkenőmentesen megtörtént a munkakör 

átadás, majd ezt követően új ügyrend, iratkezelési szabályzat és számítógépes 

kommunikáció, rendszer került kialakításra. 

 

- Vadászszövetségünk testületei, figyelemmel az Alapszabályi előírásokra, és azok 

maradéktalan betartására, az ügyrendjük szerint, a szervezeti-működési rendszernek és az 

üléseken a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően az évek során megtartották 

üléseiket, azon igyekeztek a megye vadásztársadalma érdekében meghozni a döntéseiket.  

 

- Elnökségi ülést az öt év során 20 alkalommal tartottunk, melyeken az elnökség 115 

határozatot hozott. A teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:  

- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, feladatairól 

- ügyirat kezelési szabályzat 

- beszámoló az aktuális eseményekről 

  - ügyvezető titkár, fővadász pályázat kiírása  

- munkaköri átadás-átvétel 

  - elnökhelyettesek választása 

  - elképzelések, feladatok 

  - tagfelvételek 

  - tagsági jogviszony rendezése 

  - közhasznúsági feladatkörök 

  - működési-felügyeleti vizsgálat lezárása 

  - pályázati lehetőségek 

  - bizottsági elnökök tájékoztatója 

  - beszámolók és költségvetési tervek jóváhagyása 

  - választmányi küldöttgyűlés előkészítése 

  - vadászklub támogatása 

- vadász rádió beindítása 

  - általános tájékoztató a vadászterületek megújításával kapcsolatosan 

  - Vadászkamarával való együttműködés lehetőségei 

  - Megyei Vadásznap  

  - kitüntetések adományozása 

 - vadászkürtösök támogatása   

  - területkijelölések ismertetése 

- megyei vadászbál előkészítése  

  - feladatok értékelése, következő évi programok, elképzelések 

  - kommunikáció kiterjesztése 

  - vadászati törvény, végrehajtási rendelet, egyéb jogszabályok  

   módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése, véleményezése 
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A hozott határozatokat minden évben a Határozatok Tárában rögzítettük, azt a közhasznú 

szervezeteknél előírt kötelező módon vezetjük.   

 

Az Alapszabály 14. § 2/A pontja értelmében az Elnökség négy Szakbizottságot köteles 

működtetni. Az öt évvel ezelőtti tisztújító választmányi ülést követően megtartott 

Elnökségi ülésen döntés született a Szakbizottságok életre hívásáról. Az Elnökség úgy 

ítélte meg, hogy az egyes Szakbizottságok Elnökeit a megválasztott tagjai közül – 

mintegy reszort felelősként kéri fel – tagjait pedig az bizottsági elnökökkel egyetértésben 

választja meg.  

 

Ezen felül az Alapszabály 10. § 2.b pontja szerint „az Elnökség tagjai közül - legfeljebb 

két fő - elnökhelyettest választhat”. Az Elnökség élt ezzel a felhatalmazással és 

megválasztotta: 

- Szaniszló Sándort a Szövetség gazdasági területeket felügyelő általános 

elnökhelyettesének, egyben felhatalmazta a Vadászkamarával kapcsolatos 

jogviszonyokban a Szövetség teljes jogú képviseletére; 

- Szatmári Gyulát a Szövetség kommunikációs tevékenységét is felügyelő 

koordinációs elnökhelyettesének  

 

Szervezetünkben az Ellenőrző bizottságon túl Vadgazdálkodási és természetvédelmi 

bizottság; Hagyományvédő, oktatási és kulturális bizottság; Társadalmi kapcsolatok és 

kommunikációs bizottság és Pénzügyi, gazdálkodási bizottság működik.  
 

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetség bizottságai 

(2005-től): 

 

Babits László Vadgazd. és Természetvéd. biz. elnök 

Tóth Zsolt tag 

Kadlecsek János tag 

Dr. Damjanovits László  tag 

Nemes Sándor  tag 

Báthori Gábor Hagyományvédő, okt. és kult. biz. elnök 

Kismartoni Károly tag 

Heinemann Pál tag 

Dr. Lenár György tag 

Monos János tag 

Szatmári Gyula Társadalmi kapcs. És kommunikációs biz. elnök 

Kerchner József  tag 

Dr. Kratkóczky Ferenc tag 

Lovas Albert tag 

Szaniszló Sándor Pénzügyi, gazdálkodái. biz. elnök 

Molnár György tag 

Papp János tag 

Lázi János  tag 

Nagy István  tag 

 

Bizottságaink tekintetében is elmondható, hogy az ügyrendjük szerint, a szervezeti-

működési rendszernek és az üléseken a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően 

megtartották az üléseiket. A végzett munkáról az éves beszámolókon túl a választmányi 

ülés alkalmával is részletesen beszámoltak. 
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A Bizottságok üléseik során - összességében bemutatva -, kiemelkedően az alábbi 

témákkal foglalkoztak:  

    - ellenőrző bizottság hatáskörének körvonalazása, a szervezet 

     működésének vizsgálata  

   - költségvetés áttekintése, ellenőrzése 

   - költségvetési terv tárgyalása 

   - székház felújításának lehetőségei 

   - leltározás, selejtezés 

   - vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

   - sajtóreferensi tevékenység szükségessége 

   - Megyei vadásznap előkészítése 

   - Trófeakiállítás lehetőségei 

   - megyei vadállomány értékelése 

   - Aktualitások a vadgazdálkodásban 

   - Vadföldgazdálkodás, takarmányozás lehetőségei 

   - Fogoly Repatriációs Program értékelése 

   - NATURA 2000 program vizsgálata, jelentősége, 

     hatásai a vadgazdálkodókra 

   - regionális együttműködés lehetőségei 

   - a vadászati kultúra fejlesztése, kiállítások 

      és kulturális programok szervezése 

   - ifjúsági oktatás, képzés, vadászetikai ismeretek nevelése 

   - vadászklub tevékenysége  

     - vadászterület kialakítások megyénkben 

 

Éves rendes választmányi üléseit az előírásoknak megfelelően megtartotta szervezetünk. 

Ezen ülések során az általános ismertetők és programok tájékoztatásán, megvitatásán 

túlmenően minden évben elfogadásra került az Elnökség és Bizottságok éves 

beszámolója, a mérleg és eredménylevezetés, valamint a közhasznúsági jelentés is. Az 

ülések során a küldöttek 33 határozatot hoztak. 

 

A Választmányi üléseken alapszabály módosításra is sor került. Alapszabályunk ugyan 

jól funkcionált, viszont volt néhány olyan elem, amely az elmúlt években úgy ítéltünk 

meg, hogy bizonyos kiegészítést igényel.  

Ebben a leglényegesebb momentum az volt, hogy nem tartalmazta, azt a jogi helyzetet, 

hogy a szervezet törölheti tagjai soraiból azt a tagot, aki nem tesz eleget 

kötelezettségeinek, tehát csak a kizárás, a kilépés vagy a megszűnés volt a tagsági 

viszony megszüntetésére. 

 

Ennek megfelelően a választmány megszavazta az Alapszabály „törlési” kiegészítését. 

- 4. § 5. Megszűnik a tagsági viszony: 

d.) Az elnökség javaslata alapján a választmány törölheti azt a tagot, 

illetve tagszervezetet, aki egy éven túli tagdíjhátralékkal rendelkezik és 

hátralékát az elnökség felszólítását követő 30 napon belül nem rendezi. 

 

Ezen túl a bekerült a hagyományőrző rendezvények szervezése, vadászjelöltek képzése, a 

pályázatok készítésében való közreműködés az alapcélok közé, továbbá módosításra 

került a közhasznúsági jelentésünk közzétételének módja: a Nimród havilap helyett „írott 

sajtó” került megfogalmazásra az alapszabályban, és nem konkrét újság.  
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Az alapszabály módosításával lehetőség nyílt a tagjegyzék pontosítására és tagsági 

jogviszonyok rendezésére is. Ennek megfelelően a vadászszövetség választmánya 

tudomásul vette egyes társaságok kilépését, míg másokkal szemben törlést 

kezdeményezett.  

   

Az ellenőrző bizottság ellenőrzésén túlmenően, a korábbi évekhez képest új elemként 

minden évben 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, minden esetben 

hiánytalannak tartotta. 

A gazdálkodás szabályszerűségéről a könyvszakértő meggyőződött, amelyet aláírásával is 

megerősített. 

 

Az elmúlt időszakban és a közeljövő feladataiban is a megyei vadászati közélete, a 

„folyamatosság és megújulás” gondolatsorának következetes érvényesítését igényelte és 

igényli mai nap is. Emellett továbbra is előtérbe helyezzük azt, hogy nagyobb teret kell 

kapnia a fiatalok bevonásának a vadászati közéletbe, valamint a szervezet életébe.  

 

A vadászterületek megújítása meghatározó kérdés volt az ötéves ciklus első felében. 

Vadászszövetségünk úgymond jószolgálati közvetítőként kiemelt szerepet vállalt, segítve 

a vadászatra jogosultakat ebben a kérdésben. Ennek elősegítése érdekében több olyan 

dokumentumcsomagot adtunk ki, melyben megkíséreltük összefoglalni a hatályos, 

vonatkozó jogszabályokat. A vadászatra jogosultakon keresztül segítettük a 

földtulajdonosokat, illetőleg a földtulajdonosi közösségek kialakítását egy komplett 

anyag kiadásával. 

 

Országosan és Borsod megyében is a területmegújítások kapcsán lényeges tapasztalat, 

hogy jelentős módon az előzetes várakozásokkal ellentétben nem növekedett a 

vadászterületeknek száma. Azonban a vadászatra jogosultak tekintetében lényegesen 

eltérő a kép, mert jelentős számban, a vadászatra jogosultaknak a személye változott, 

földtulajdonosi közösségek illetve más vadásztársaságok kerültek valamilyen formában 

vadászatra jogosulti körbe. Ebben van egy jelentős átfedés, mert a vadászok egy része 

más feltételrendszerben, társaságban vagy vadászati közösségben vadászik, ami 

mindenképpen egy új helyzetet teremtett a Vadászszövetség számára is. Éppen ezért 

feladatunk volt, hogy ezzel szembenézzünk és így segítsük az új vadászatra jogosultak 

megkapaszkodását, tevékenységének megszervezését és a vadgazdálkodás színvonalának 

a fenntartását. Szövetségünk első helyen hátteret kívánt biztosítani a vadászatra 

jogosultaknak a különféle feladatok megoldása kapcsán, pl. a jogi segítségnyújtás, a 

különböző szolgáltatások, könyvvezetés, informálás, szaktanácsadás tekintetében. 

 

Az elmondottak hatására is az öt év során jelentősen átalakult a szövetség tagságának 

összetétele. Több tagszervezetünk életében a területkialakítás kapcsán változások 

történtek. (megszűnés, átalakulás stb.) Emellett azonban új területek alakultak és az 

átalakult szervezeti rendszernek köszönhetően több vadászatra jogosult is belépett 

szervezetünkbe. Az évek során tagfelvételi kérelmet terjesztett elő 32 vadgazdálkodó, 

mely kérelmeket az Elnökség egyetértő javaslatát támogatva egyhangúlag elfogadta a 

Választmány. Ezzel párhuzamosan viszont több társaság kilépett a szervezetből, valamint 

az alapszabály vonatkozó pontja alapján több, tagdíjhátralékkal rendelkező vagy éppen 
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feloszlott gazdálkodót töröltünk tagszervezeteink közül. Ezzel a Szövetség tagjainak 

száma jelenleg 78. 

 

Az alábbi táblázat a szövetség tagszervezeteinek alakulását mutatja 2005-ös évtől 

kezdődően: 

 

 Tagszervezet 

(összesen) 

Vadásztársaságok Földtulajdonosi 

Közösség 

Egyéb 

vadgazdálkodó 

2005 82 76 1 5 

2006 86 79 1 6 

2007 105 92 7 6 

2008 82 71 8 3 

2009 79 65 11 3 

2010 78 64 10 4 

 

 

Szervezeti életünk szempontjából fontos döntésünk volt, hogy a B.-A.-Z. Megye, Heves 

Megye, Nógrád Megye Vadászszövetségei az Egyesületi és a Közhasznú szervezetekről 

szóló törvények alapján, - önállóságuk megtartása mellett - egy Regionális Szövetséget 

hoznának létre. Az egyeztető tárgyalások és az együttműködés aláírása már megtörtént, 

azonban különféle – nem rajtunk múló - problémák miatt a kialakítás mindezidáig nem 

realizálódott.  

 

Közhasznú tevékenység 
 

 

2005. december 19-én, mint azt a bevezetőben is említettük a Megyei Bíróság 

Szövetségünk közhasznúsági jogállását bejegyezte. A közhasznúsági jogállás a 

Szövetség működése szempontjából meghatározó jelentőségű, mivel erősíti a szervezet 

civil státuszát, lehetővé teszi a hazai és nemzetközi pályázatokon való fokozott 

részvételét, és elősegíti a vadászati közéletben való eredményesebb közreműködését.  

 

Szövetségünk tartós közérdekű céljai: 

- az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás 

értékeinek megőrzése, a vadászat kulturális örökség megóvása 

- 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 

- mindezen céljainak megvalósításával kapcsolatos nevelési, oktatási is 

ismeretterjesztési feladatok ellátása 

 

Szervezetünk az évek során fentiek, és a létesítő okiratában meghatározottak szerint 

közhasznú tevékenységét folyamatosan, következetesen végezte. 

  

Minden 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 
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örökséggel. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet természeti értékeink, 

hagyományaink fenntartására, megőrzésére.  

 

A vadászat bemutatása, ismertetése, a balesetvédelmi előírások fokozott betartására való 

figyelemfelhívás volt a témája azoknak az apróvad bemutató vadászatoknak, melyet 

már két alkalommal is megvalósítottunk a rádió, Tv, sajtó és ezáltal a nagyközönség 

számára. Ugyanígy újságírók részére szarvasbőgés idején tanulmányutat, bemutatót 

szerveztünk. Bízunk benne, hogy az elsődleges célkitűzésünk célba ért és a vadászokon 

túl, a számos híradáson keresztül a nem vadászó emberek számára is bemutattuk a 

vadászat szépségét, szükségességét, olykor nehézségeit és legfőképpen megpróbáltunk 

változtatni a társadalom egyes rétegeinek negatív megítélésén.  

 

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat a Vadász Hírmondó – mint állat és 

természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére 

fordítottuk. Emellett ebből az összegből védett madárfajokat bemutató plakátokat is 

készítettünk. 

 

A magyar vadászati kultúra értékeinek megóvása és fejlesztése, a magyar 

vadgazdálkodási, vadászati kulturális örökség védelme érdekében kiállításokat, szakmai 

rendezvényeket szervezetünk, úgy, hogy azt ne csak tagjaink, hanem bárki igénybe 

vehesse, megtekinthesse. 

 

Minden évben rendszeresen, az éppen aktuális témában vadgazdálkodói konferenciákat 

hirdettünk. Nagy érdeklődésre tartott számot a területmegújítások kapcsán szervezett 

értekezletünk, vagy akár a vadkár és megelőzése témájában meghirdetett szakmai 

konferencia éppúgy, mint a vaddisznóhajtást bemutató gyakorlati és elméleti megyei 

tanácskozás. 

 

Támogatjuk a Diana Klub tevékenységét, melynek köszönhetően a vadászhölgyek 

vadásznapokon valamint hivatásos vadászok napján a gyermekprogramok 

megszervezése mellett számos összejövetelt és találkozót is megvalósítottak. 

 

2008-ban a Vadászati Kulturális Egyesülettel közösen 2008-ban Telkibányán 

szarvasbőgő ifjúsági tábort szerveztünk, 30 gyermek részvételével. Ezt 2009 júliusában 

egyhetes nyári vadásztábor, majd szeptember 18-20-ig Szögligeten egy szarvasbőgő tábor 

követte. 

 
„Élet a Tisza mentén” címmel, szervezetünk támogatásával valósult meg az a 

fotókiállítás, melynek a Taktaharkányi Takta Vadásztársaság adott otthont. A kiállítás 

során bemutatásra került a Tisza élővilága. A látogatók a kiállítás megtekintését követően 

érdekes előadásokat hallhattak a Bükki Nemzeti Park munkatársaitól. 

Ezen felül minden évben a vadászati kiállítások mellett festmény, fotó és könyvkiállítást 

valósítottunk meg. 

 

Tevékenyen részt vettünk Magyarország vadászati emlékhelyeinek megyei 

feltérképezésében. Az időközben elkészült kiadvány, tisztelgést jelent a múlt, elődeink 

tettei előtt, bővíti a szakirányú történelemismeretet, szolgálja a hagyományápolást. 

 

A közhasznú tevékenységet erősíti és segíti  Vadászkamarával közösen 2005-ben 

létrehozott „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásáért” Alapítvány amelynek 
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bírósági és egyéb hatósági bejegyzései, nyilvántartásba vétele megtörtént; ennek 

megfelelően mind támogatások fogadására, mind támogatás nyújtására is készen áll.  

Az Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult a vadászati kulturális közélethez a 

vadászkürtösök, rendezvények, kiállítások, és a Vadász Hírmondó anyagi támogatásával. 

 

A Szövetség szolgáltatási tevékenysége 
 

 

Szövetségünk folytatta évtizedes hagyományát és tagszervezetei részére sokirányú 

szolgáltatási tevékenységet biztosított (könyvvezetés, üzemtervezés, pályázatok írása, 

különböző jogi információk, hírlevelek stb. fenntartása) Emellett az évek folyamán olyan 

új szolgáltatásokat, termékértékesítéseket is sikerült tagszervezeteinkkel és a vadászokkal 

megismertetnünk, melyeknek nagy sikere volt e célzott körben. 

 

Fegyelmezett és tudatos gazdálkodással az apparátus és a vezetés erőfeszítései nyomán 

sikerült jól kihasználni az elmúlt időszak nyújtotta lehetőséget, amik elősegítették a 

Szövetség gazdasági helyzetének stabilitásának fenntartását is. 

 

Jelenleg 28 Vadásztársaság részére végzünk 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.  

 

Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. E tevékenységünknek a legfőbb 

célja nem kizárólag csak az üzlet, hanem elsősorban az, hogy a vadásztársaságok által 

foglalkoztatott szakszemélyzetnek egy helyen, jó minőségben, méretre készítetten a 

jogosult be tudja szerezni a kötelező egyenruhát. A formaruhán kívül számos, más 

terméket is forgalmazunk, melyek szintén bevételt jelentenek Szövetségünknek. 

 beíró könyvek, nyomtatványok értékesítése  

 fegyverszekrény értékesítése 

 egyéb értékesítés (pl. naptárak, dísztárgyak, elsősegélycsomag) stb. 

 

Szintén szép eredménynek könyvelhetjük el, hogy felújítottuk, újjáépítettük az udvaron 

található melléképületeket, melyből az egyik, az értékesítés feltételeinek javítása 

érdekében, illetőleg a berendezést követően a vadászok boltjának ad helyet.  

És ha már felújításról van szó, természetesen számot kell adnunk a Tass utcai székház, a 

Vadászok Házának felújításáról is. A rendkívüli módon elhanyagolt, elvadult udvar 

parkosítása 2006-os évben a külső épületek (garázs, bolthelyiség) rendbetételével 

közösen történt. Ezt követően a 2007-es évben komplett belső felújítást valósítottunk 

meg, amikor is nem csak egy tisztasági festés történt, hanem központi fűtés került 

kialakításra, a teljes villamos hálózat kicserélésre került, megvalósult egy számítógépes 

hálózat kiépítése, és megteremtettük a lehetőségét az épület klimatizálásának is. A 

későbbiekben amennyiben külön egységeket vásárolunk, akkor már csak a gépeket kell 

felszerelni, a vezetékelés, és a páraelvezetés is ki lett alakítva.  

2008-ban a felújítás zárásaként a külső homlokzatot és a kerítést is felújítottuk.  

Nagy öröm, hogy mindezt a Szövetségnek saját erőből, hitel nélkül sikerült 

megvalósítana. Napi likviditási menedzselési programmal egy kiegyensúlyozott pénzügyi 

helyzetet tudtunk teremteni és az éveken keresztül vitatott felújítási munkát jó 

színvonalon el tudtuk végezni, aminek az eredményeként nemcsak hogy pénzügyi 
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helyzetünket stabilizáltuk, hanem tulajdonképpen vagyonunkat is gyarapítottuk, 

megőriztük a Vadászok Házát és értéknövelő tevékenységet folytattunk úgy, hogy közben 

mind a szövetség, mind a kamara ügyfélforgalma és munkája zökkenőmentesen zajlott.   

 

A székház felújítás a Szövetség működéséhez valamint a Kamaránál, mint bérlőnél a 

vadászjegy megújítás lebonyolításához a korábbiaknál nagyságrenddel jobb feltételeket 

teremtett, és a megújult külsővel kulturáltabbá is vált, betölti azt a funkcióját, mellyel 

méltán nevezhetjük a Vadászok Házának. 

 

A már évek óta jól bevált un. hírlevél/körlevél tájékoztatást folyamatosan végeztük. 

Kiemelt jelentőséggel bírtak a vadászterületek kialakítását, illetőleg annak elősegítését 

célzó tájékoztatóink, illetve a vadászatra jogosultakon keresztül a földtulajdonosok 

segítése, informálása is.  

Az elmondottakon túl 2008 elejétől bővítettük ezt a szolgáltatást és megindítottuk az un. 

Szövetségi 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 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. 

 

2005, 2006 és a 2008-as év fontos szolgáltatása volt a vadgazdálkodási pályázatok 

készítése. Számos vadászatra jogosult élt az általunk nyújtott lehetőséggel, aminek 

következtében a szűkös megyei keret ellenére jelentős összeggel tudtuk segíteni a megye 

vadgazdálkodóit. Sajnálatos, hogy a 2007-es évben kiírt élőhelyfejlesztési támogatással - 

egy-két kivételtől eltekintve -, nem tudtak élni megyénk vadgazdálkodói, mivel a határidő 

lejárta előtt, a terület átalakítások miatt még nem voltak nyilvántartásba véve. A 2009-es 

évtől kezdődően ilyen jogcímen nem került kiírásra vadgazdálkodási pályázat. 

 

A 2007-es év kiemelkedő szolgáltatása volt a 10 éves vadgazdálkodási üzemtervek 

készítése, mely során 31 vadászatra jogosult élt az általunk nyújtott lehetőséggel, és 

készíttette el velünk a jogszabály által előírt terveket.  

 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, (2009-től regisztrált felnőttképzési 

intézményként, KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) az 

öt év során 17 esetben, 364 fő részvételével tartottunk. 

A tanfolyamok során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-

vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, 

illetve készülhetnek fel a vadászvizsgára.  

 

Több esetben szerveztünk vadászkürtös tanfolyamot, egyhetes bentlakásos formában. A 

résztvevők, napi 6-8 órában ismerhették meg, illetve sajátíthatták el a vadászkürtölés 

alapjait. Emellett a képzést színvonalas programokkal, meghívott előadókkal is 

színesítettük a résztvevők számára. Büszkén mondhatjuk, hogy ma már nem csak nálunk, 

hanem a szomszédos megyékben is hallhatóak a vadászatokon, rendezvényeken az 

általunk képzett vadászkürtösök szignáljai. Ebben nagy segítségünkre van az egyesületi 

formában működő Borsodi Vadászkürt Egyesület is. 
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Felismerve a társasvadászatokon résztvevő vadászatvezetők képzésének szükségességét 

Szövetségünk szervezése alatt két esetben valósult meg kihelyezett képzéssel a Diana 

Vadász Szakképző Iskola és a Vadászati Kulturális Egyesülettel által kidolgozott 

„Vadászatvezető tanfolyam” képzési rendszere. Az egy hetes konzultáció 9 modulból 

tevődött össze, majd a vizsga az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának 

részvételével zajlott.  

 

 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés 
 

 

A vadászati érdekérvényesítésnek országosan van meg a lehetőség arra, hogy a 

jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson. Ennek eredményessége az elmúlt 

időszakban az elvárásnál gyengébb színvonalú volt. Az érdekképviselet álláspontjának – 

az OMVV részéről - egy sokkal markánsabb megjelenítésére lenne szükség, erre jobban 

igénybe kellene venni az országos médiákat is.  

 

Ettől függetlenül Vadászszövetségünk, mint a helyi vadgazdálkodók érdekképviselete 

az elmúlt években több kérdésben hallatta hangját és megkísérelte érvényesíteni a tagok 

igényeit.  

 

E tevékenység keretében több esetben véleményeztük a vadászati törvényt, valamint a 

végrehajtási rendeletében kezdeményezett változásokat. A véleményezéseket követően 

határozati formában hívtuk fel az illetékes szervezeteket valamint az OMVV-t a 

vadásztársadalom érdekében kifogásolható pontokra, paragrafusokra.  

A vadászkamarával közösen kialakítottunk egy közös véleményt, mely szerint a vad 

maradjon továbbra is állami tulajdon, a vadászterületek minimális mértéke maradjon 

3000 ha, és a haszonbérlet jelenlegi szabályozása ne változzon. Részünkről történt 

kezdeményezés volt, hogy kerüljön be a törvénybe a vadászterületek határainak 

kijelölésénél az, hogy kötelezze a törvény a Vadászati Hatóságot, hogy a terület 

kijelölések során a szakhatóságok mellett kérje ki a megyei érdekvédelmi szervek 

véleményét is.  

Ezen felül fontos a közút fogalmának pontosítása, a rendőrség egyes helyeken történő 

eltérő értelmezése miatt, valamint a gazdasági társaságok haszonbérleti jogosítványainak 

kérdése, hogy külföldi tulajdonú gazdasági társaságok ne válhassanak haszonbérlőkké.  

 

Fontos feladatnak tartottuk az üzemtervek szükségességének megfontolását. Nagyon 

lényeges a polgári bűncselekmények miatt a vadászjegy bevonásával kapcsolatos 

visszásság. Úgy ítéljük meg, hogy tisztázatlan vagy túl erőteljes szabályozást módosítani 

szükséges.  

 

A lőfegyverekről szóló törvény és korm. rendelet tervezet is folyamatos egyeztetések 

alatt állt. A több esetben megfogalmazott megyei határozati felhívásaink, majd a központi 

érdekképviseleti tevékenység következtében tett ígéretek szerint az Európai Parlament e 

tárgykörben várható végszavazásának elemei kerülnek majd beépítésre, melynek 

rendelkezései ránk nézve is kötelezőek, de egyben kedvezőbbek lesznek.  

Gondot jelentett, hogy az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére valamennyi 

sportvadász számára kötelezővé akarták tenni a pszichológiai vizsgálatot, melynek 

megalapozatlansága miatt tiltakozásunkat fejeztük ki. Ez az indokolatlan elképzelés 
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egyébként ellentétes az Európai Unió gyakorlatával is. Az érdekképviseleti munkának is 

köszönhetően a pszichológiai vizsgálatot „csak” az új vadászok részére tették kötelezővé.  

 

Mint ahogyan már az előzőekben is említettük, szolgáltatási munkánk egyben 

érdekképviseletet is jelent, melynek keretében számos jogi-gazdasági 

dokumentumcsomagot adtunk ki, melyben megkíséreltük összefoglalni a hatályos, 

vonatkozó szabályokat.  

Emellett az OMVV jogtanácsosának részvételével területmegújítás kapcsán szakmai 

konferenciát tartottunk. Tanácskozást szerveztünk vadkár kérdésében is, mely 

témakörrel állandó rovatban a Vadász hírmondóban is foglalkozunk. 

 

Együttműködési megállapodást írtunk alá a Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ez a 

megállapodás az elmúlt éveket követően tényleges, érdemi együttműködés feltételeit 

teremti meg. Rögzítettük azt, hogy 45 nappal a fegyvertartási engedély lejárata előtt, 

telefonon vagy írásban a rendőrhatóság felhívja a vadász figyelmét, hogy határidő 

mulasztás esetén milyen konzekvenciákkal kell számolni. Hasonlóképpen tartalmazza a 

megállapodás, hogy vad gépjárműütközés esetén a vadászatra jogosult képviselőjét 

értesíteni kell. Kölcsönösen, írásban is garanciát, kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 

egymást testületi ülésein, illetve továbbképzésein biztosítjuk a részvételt.  

Kiemelkedő, hogy valamennyi városi kapitányság az adott térségben működő vadászatra 

jogosultakkal is átalakította ezt az együttműködést napi együttműködéssé. Ez különösen 

fontos az orrvadászat visszaszorítása területén. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísértük és kísérjük a vaddisznó-állományokban, klasszikus 

sertéspestis megelőzés alapján kijelölt megfigyelési zónában folyó tevékenységet, és 

minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az abban a térségben gazdálkodó vadászatra 

jogosultak, vadászok munkáját megkönnyítsük. 

Több országos, regionális és megyei értekezleten vettünk részt, melyből a regionális 

értekezlet a mi kezdeményezésünkre valósult meg. Több beadványt is készítettünk, mind 

az FVM, mind az Állategészségügy, mind az OMVV felé. Ennek eredményeként és 

persze az Állategészségügyi hatóság pozitív hozzáállásának, valamint a szervezeteink 

között lévő napi kapcsolatnak köszönhető elmondhatjuk, hogy Pest, Nógrád, Heves és 

Borsod megyék közül talán minálunk a legkonszolidáltabb a helyzet, ugyan némi plusz 

munkával, de megoldható a zónában előírt tevékenységek, kötelezettségek megvalósítása. 

 

A természetvédelem terén a Nemzeti Park Igazgatóságokkal tartjuk a kapcsolatot, 

emellett napi, rendszeres kontaktust tartunk fenn a Vadászati hatósággal.  

 

A napi operatív munka jelentős hányadát tette, valamint teszi ki jelenleg is a vadászatra 

jogosultak, vadgazdálkodók személyes megkeresésére adott válaszok, ami örvendetesen 

jelzi Szövetségünk szükségességét.  

 

Többszöri felvetés, majd jogszabály módosítás eredményeként újra életbe lép a megyei 

Vadgazdálkodási Tanács, melyben lehetőségeink szerint az éppen aktuális téma 

kapcsán aktívan részt veszünk. 

 

A hatékony érdekképviselet alapja, ill. biztos háttere mindenkor a vadásztársadalom 

egységes fellépése. Nagy hangsúlyt fektettünk ezért a megyei Vadászkamarával való 

együttműködés erősítésére, az egységes fellépésre. Ezt vártuk el országosan is a 

Vadászkamara és a Vadászati Védegylet működésének összehangolását segítve. 
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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. 

 

 

Vadászati közélet 
 

 
A Szövetség életében az elmúlt időszakban megindult, elkezdődött a megye vadász 

közéletének felfrissülése, megújulása, melynek kapcsán működésünk társadalmi bázisa 

kiszélesedett, fiatalabb korosztály kapcsolódott be a tevékenységekbe.  

 

Tudtuk, hogy sok egyéb mellett igény és érdeklődés van nagyon sok új elemre, új 

színfoltra, mely a korábbiakban nem valósult meg. Ez vezérelt minket a különféle 

rendezvények megvalósítása kapcsán, és az, hogy a megye összes vadásza részére 

nyújtsunk szakmai programot, különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást. 

 

Mindenképpen aktív közös tevékenységet, egy dinamikus, sokszínű, aktív közérdeklődést 

kiváltó vadászati közéletet próbáltunk biztosítani, aminek alapvetően úgy gondoljuk, 

hogy sikerült is megfelelni különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák 

vagy a bemutató vadászat, a vadászklub élet, vadászat vezető képzés és egyéb fontos 

rendezvénysorozatok megteremtésével. 

 

A 20 éves hagyományokkal rendelkező megyei vadásznapokat is minden évben a megye 

más-más helyszínén rendezünk meg a vadászó és nemvadászó társadalom számára. 2006-

ban Miskolc-Lillafüreden, 2007-ben Mezőkövesden, 2008-ban Putnokon, 2009-ben pedig 

Szerencsen tartottuk a megyei vadásznapokat. Megyei vadásznapjaink mellett kistérségi 

vadásznapok rendezésére is sor került.  2008-ban Taktaharkányban volt a Taktaközi 

vadásznap, 2009-ben Putnokon nemzetközi vadásznapot is rendeztünk.  

A megyei vadásznapok programjai nagyon színesek, az ünnepélyes megnyitót követő 

zászlószalagozás, új vadászok avatása, valamint a délutáni szabadprogramok nagyban 

elősegítik a jó hangulatot. Ilyen alkalmakkor mindenki részese lehet a vadászruha 

divatbemutatóknak, tánc-, ének-, népi hangszer-, vadászkürt vagy éppen a szarvasbőgés, 

solymász, vadászkutya bemutatóknak, a vadételfőző versenynek, vadásztársasági 

találkozóknak, vagy megtekintheti a vadászvásárosok portékáit, a bemutatott terepjárókat 

vagy kipróbálhatja az íjászatot. 

 

A vadásznapok állandó és kísérő programjai mellett már hagyományosan minden évben 

(2007, 2009-ben két helyszínen is) 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.  

A kiállítások a térség vadgazdálkodói, vadásztársaságai, s természetesen a nagyon sok 

hivatásos és sportvadász segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, ezért ezúton is 

köszönjük önzetlen segítségüket. 

 
Vadászati közéletünk fontos részévé váltak nemzetközi kapcsolataink a Szlovákiai 

vadászati szervezetekkel. Ennek megfelelően együttműködési megállapodásunk van a 

Tőketerebesi és a Rozsnyói Vadászszövetségekkel. A Rozsnyói szövetséggel ápolt jó 

kapcsolat elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül létrehoztunk egy 
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vadásztagozatot is, melynek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvédelem 

nemzetközi tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek szerepének 

társadalmi elismertetése valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat 

elmélyítése. 

 
A 25 évvel ezelőtt, - 1983. december 14-én a MAVOSZ megyei Intézőbizottságának 

kezdeményezésére - megalakult Miskolci Vadászklub működését továbbra is 

támogatjuk. Havi rendszerességgel követik egymást a rendezvények. Változatos és magas 

színvonalú szakmai, társadalmi, művészeti programok sokasága formálja, fejleszti s 

irányítja a hallgatóság igényeit, ízlésvilágát. A vadászati kultúra, a vadászetika, a 

vadászerkölcs ápolása, bemutatása, elemzése az elsődleges téma. A negyedévszázados 

működésre ünnepi külsőségek között és egy kiadvány megjelentetésével is 

megemlékeztünk. 

 

Vadászati közéletünk meghatározói a Diana Vadászhölgy klub tagjai, és az általuk 

segített gyermek rendezvények is. A gyermektáborok szervezésén túl pl. a hivatásos 

vadászok napja mellett több esetben meghívást kaptak a gyermekek is a továbbképzésre, 

hogy édesapjuk mellett ők is képet kapjanak szüleik munkájáról, és azért, hogy külön 

foglalkozás keretében összemérjék tudásukat. Ezeken és a vadásznapokon is ügyességi, 

megfigyelési gyakorlatok, teszt, íjászat és légpuska lövészet, valamint állatkép-felismerés 

egyaránt szerepelt a gyerekek feladatai között. A nap végén minden gyerek emléklapot és 

ajándékkönyvet kapott, s az első hat helyezett még külön jutalmat is hazavihetett. 

 
2008-ban, az NCA támogatásával, kétnapos szakmai tanulmányutat szerveztünk 28 

megyei vadászati vezető részére, amikor is a delegáció Sopronba utazott a Soproni 

Tájegységi Szövetséghez, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemre és a Fertő-

Hanság Nemzeti Parkba. 

 

Minden év júniusában szervezetünk védnöksége alatt a helyi önkormányzat 

szervezésében kerül megrendezésre a Sátoraljaújhelyi Vadételfőző Verseny. Ezen 

rendezvény fő célja is az, hogy a minden korosztály számára színvonalas kikapcsolódást 

nyújtó kulturális programok mellett népszerűsítse a vadászatot, a vadászati turizmust bel- 

és külföldön egyaránt.  

 

A vadászkamarával két alkalommal hirdettünk fotó- és irodalmi pályázatot a Vadász 

Hírmondóban vadon élő állatok, a természet, továbbá a vadászat témakörében. Sajnálatos 

módon a második alkalommal szervezett pályázat érdeklődés hiányában nem került 

lebonyolításra. 

 

Újra felélesztettük, és minden év februárjában megrendezzük nagysikerű megyei 

vadászbálunkat, melyet 2007-ben országos rendezvényként közösen valósítottunk meg 

az Országos Diana Vadászhölgy Klubbal.  

 

Már hagyományosan részt veszünk az Észak-magyarországi régió településein élő és 

tevékenykedő erdészek és vadászok bor, pálinka és vadételfőző versenyén. 
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Tájékoztató tevékenység 
 

 

A korábbi években sokszor és jogosan említett vadászati kommunikációs hiányosságaink 

javítását is fő feladatainknak tekintettük.  

 

Sikerült abba az irányban elmozdulni, hogy a Szövetség a vadászat társadalmi 

elfogadtatása érdekében is tegyen lépéseket. Itt elsősorban a sajtómunkára, a 

közvélemény különböző fórumain való megjelenésre, az állandó rádióműsor 

biztosítására, népszerűsítő rendezvényekre gondolunk. 

 

A megye vadásztársadalmának tájékoztatására a megújult, a Vadászkamarával közösen 

kiadott kibővített lapterjedelmű Vadász Hírmondó újságunk szolgál, melyet évente 

három alkalommal, színes hírekkel, a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal jelentettük 

meg, április, szeptember és december hónapokban, ingyenesen eljuttatva a megye 

valamennyi vadászához.  

 

A 85 ezer példányszámú Minap című magazinban, mely Miskolcon és vonzáskörzetében 

ingyenes jelenik meg, két-három hetente Vadászkürt címmel vadászati témájú rövid 

hírekkel, aktualitásokkal, figyelemfelhívással jelentkezünk. 

 
Sajtóreferensünk kapcsolatot tart a helyi sajtóorgánumokkal, szervezi a 

sajtótájékoztatókat, lehetőségeket keres a helyi médiákban a közérdeklődésre számot 

tartó hírek, információk megjelentetésére.  

 

A tájékoztatási tevékenység még további előtérbe helyezéséért szerződést kötöttünk a 

Magyar Rádió ZRt-vel is, rádióműsor közös gyártása és sugárzása tárgyában. A 

„Vadászkürt – Dianák és Hubertusok” című műsorsorozatban, beszélgetéseket, 

riportokat magába foglaló, aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével 

megvalósuló, hiteles, sokoldalú tájékoztatást kívántunk adni a vadászok, vadgazdálkodók 

és természetesen a civil lakosság számára. Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 

Nógrád megyében volt fogható a Kossuth rádió hullámsávjain.  

Sajnálatos módon azonban ezt már csak múlt időben említhetjük, mert a szerződésünket, 

amely 2010 áprilisában lejárt, nem sikerült meghosszabbítanunk.  

 

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

szaklapokban és interneten számos alkalommal jelent meg híradás rólunk. 
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III. A Szövetség ötéves gazdálkodása 

 

 
Az elmúlt öt évben is a szövetség működésének létkérdése a kiegyensúlyozott pénzügyi-

gazdálkodási tevékenység volt. Az, hogy ezt sikerült fenntartanunk annak eredménye, 

hogy folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdálkodásra, likviditásra, melyet – 

a nehezebb időszakokban – napi likviditásmenedzseléssel biztosítottunk.  

 

Gazdálkodásunkat a ciklus idején is a Választmány határozatai alapján és a Felügyelő 

Bizottság felügyelete mellett folytattuk.  

 

Első alkalommal a 2006. évi beszámolót könyvvizsgálóval is ellenőriztettük, aki azóta 

minden évben könyvszakértői véleményt készít egyszerűsített beszámolónkról, 

közhasznúsági jelentésünkről, működésünk szabályozottságáról és a pénzeszközök 

kezeléséről. A felkért szakértő minden évben pozitívan értékelte gazdálkodásunkat, 

vagyis megállapította, hogy a gazdálkodás szabályszerű volt, a Vadászszövetség 

egyszerűsített beszámolója a szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetéről 

megbízható és valós képet mutat.  

 

A gazdálkodási tevékenység során kiemelt figyelmet fordítottunk a bevételek 

megszerzésére. Szervezetünk bevételének nagyobb hányadát a vállalkozási tevékenység 

bevételei teszik ki, amely a sokrétű értékesítési, szolgáltatási tevékenységek 

eredményeként alakult ki. E tevékenységeink a kezdetektől folyamatosan bővültek, 

melyek mára már tagszervezetek részéről elismertté váltak.  

 

2006-től szervezetünk közhasznú társadalmi szervezeti besorolást nyert, mely a 

közhasznú tevékenység végzésének fontossága mellett más irányú bevételi források 

lehetőségét is megnyitotta, mint pl. adományok gyűjtése, Nemzeti Civil Alapprogram 

pályázati lehetőségei, személyi jövedelemadó 1 %-os bevétele. 

 

A kiadások tekintetében is elmondható, hogy azt mindenkor a Választmány határozatai 

szerint eszközölte a szervezet. A fő figyelmet a szövetség likviditásának megőrzésére 

helyeztük, amit céltudatos, takarékos, hatékony gazdálkodással el is értünk, sőt meg is 

erősítettünk.  

Kiadásainkat alapvetően a működtetés és a szolgáltatási tevékenység determinálta, de 

folyamatosan támogatni tudtuk a vadászati közélet rendezvényeit és a forrásoldalról is 

támogatott közhasznú célokat.  

 

Az elmúlt öt év nagy eredménye a Tas utcai székház teljes felújítása, melyet a 

választmány vonatkozó határozata szerint hajtottunk végre több ütemben, csak saját 

forrásból, hitelfelvétel nélkül.  

Ennek alapvetően az üzemterv készítési szolgáltatásunk teremtette meg a forrásait.  
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Szervezetünk elmúlt öt évben realizált bevételeinek összetételét az alábbi ábrán 

szemléltetjük: 

 
 

Az ábrán jól látszódik, hogy a ciklus alatt a szolgáltatások (értékesítések, 

tagszervezeteknek nyújtott különféle szolgáltatások) képviseltek nagyobb részarányt az 

összbevételen belül. E tekintetben is kiemelkedőnek mondható a 2007-es év, amikor is az 

üzemtervek készítéséből származó árbevétel miatt szembetűnő az emelkedés. A 

működtetés (tagdíj, adományok, támogatások) bevételei az évek során közel azonos 

mértéket tettek ki. Köszönhető ez egyrészről a tagszervezetek rendszeres 

tagdíjbefizetésének, másrészről a magánszemélyek és a megyei vállalkozások 

adományainak, amelyeket közhasznúságunkra tekintettel működésünkhöz, programjaink 

megvalósításához juttattak. Bár nem minden évben nyertünk el forrást, de a pályázatok 

útján elnyert támogatásokat is meg kell említenünk (Nemzeti Civil Alapprogram, FVM), 

hiszen ezek is hozzájárultak működésünk zavartalanságához, kitűzött feladataink 

megvalósításához. Működési bevételeink alakulását, összetételét a következőkben 

illusztráljuk: 
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Az ábrából látszódik, hogy a működési bevételeink jelentős hányadát a tagdíjbevétel tette 

ki, amely - köszönhetően a tagság rendszeres tagdíjfizetésének - a ciklus alatt közel 

azonos szinten volt.  

 

A kiadások megoszlását a következő diagramon keresztül mutatjuk be: 

 
Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 

Anyag- és anyagjellegű 6492 9876 12082 9758 9504 

Személyi jellegű 8852 8080 9966 8732 7853 

Értékcsökkenés 327 289 292 328 462 

Egyéb ráf, alapító vagyon átadás 0 601 147 670 58 

Beruházások 510 1674 3982 1372 654 

Átfutó 11 296 26 28 40 

 

Kiadások tekintetében is elmondható, hogy a 2007-es év volt az időszak meghatározó 

éve, hiszen az üzemtervek készítésével kapcsolatban a bevétel mellett természetesen 

költségeink is keletkeztek, ezek megnövelték szervezetünk átlagos kiadásainak mértékét, 

amely az ábrából is egyértelműen leolvasható. Ez az év volt a beruházások éve is, hiszen 

ebben az évben került sor a székház belső átalakítására, korszerűsítésére, míg a külső 

festés a következő évben valósult meg. 

 

A Szövetség pénzügyi helyzete a ciklus során kiegyensúlyozott volt. Így volt ez a 

beruházások éveiben is, mert a kifizetések szigorúan csak a likviditási tervben 

meghatározottak szerint történhettek.  
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Az öt éves időszak záró és nyitó pénzkészletének értékét a következő diagramban 

foglaltuk össze.  

 
 

A diagramon  – de a beszámoló számszaki részében  is – látható, hogy a Vadászszövetség 

2427 eFt-os nyitó pénzkészlete a ciklus végére közel 42 %-os emelkedést ér el, mely így 

3439 eFt-ban realizálódott. Összességében elmondhatjuk, hogy szervezetünk elmúlt öt 

éve mind az elért eredmények mind az elvégzett feladatok tekintetében sikeresnek 

mondható.  
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A következő táblázatok a pénzügyi beszámolók és az éves mérlegadatok fő sorai alapján 

átfogó képet adnak a gazdálkodás egészéről. 

 
      

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségének 

2005-2006-2007-2008-2009. évi pénzügyi beszámolója 

Ö s s z e s í t ő  

      

Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Nyitó pénzkészlet 2427 2793 3523 4746 2667 

      

Bevételek      

Szolgáltatások 9538 13608 19172 9614 11198 

Értékesítés 3298 4819 3516 2030 2533 

Szolgáltatás 6240 8789 15656 7584 8665 

      

Működtetés 6615 7630 8226 8642 7284 

Tagdíj 5444 5233 5760 5448 5448 

Támogatások (szja 1 %, adományok,NCA, FVM, egyéb) 1124 2367 2373 2756 1632 

Biztosító térítése káresemény miatt 0 0 0 395 0 

Pénzügyi műv. bankkamat 47 30 93 43 204 

       

Átfutó, kiegyenlítő 405 308 320 553 861 

       

Bevételek összesen 16558 21546 27718 18809 19343 

      

Kiadások      

Anyag- és anyagjellegű 6492 9876 12082 9758 9504 

Szolgáltatásra 3156 4758 7825 3288 3827 

Működtetésre 3173 4942 4048 6285 5484 

Egyéb igénybevett szolgáltatások 163 176 209 185 193 

       

Személyi jellegű 8852 8080 9966 8732 7853 

Szolgáltatásra 1926 1653 3055 1699 1471 

Működtetésre 5085 4711 4878 5201 4990 

Társadalombiztosítási járulék 1841 1716 2033 1832 1392 

       

Értékcsökkenési leírás  327 289 292 328 462 

       

Egyéb ráfordítások 0 0 147 670 58 

       

Beruházás jellegű kiadások 510 1674 3982 1372 654 

       

Alapító vagyon, pénzeszköz átadása 0 601 0 0 0 

       

Átfutó, kiegyenlítő kiadások 11 296 26 28 40 

       

Kiadások összesen 16192 20816 26495 20888 18571 

       

Záró pénzkészlet 2793 3523 4746 2667 3439 
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Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére 

 

   1000 HUF 2005 2006 2007 2008 2009 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    3870 5081 8409 8557 8396 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                   8 0 0 0 202 

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      3862 5081 8409 8557 8193 

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        0 0 0 0 0 

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     5287 6724 7135 4192 4651 

06. I.  Készletek                                                                                                            364 262 252 209 205 

07. II. Követelések                                                                                                          2130 2939 2137 1316 1007 

08. III. Értékpapírok                                                                                                         0 0 0 0 0 

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         2793 3 523 4746 2667 3439 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           9157 11805 15544 12749 13046 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            6341 8703 12838 10950 11201 

12. I.  Induló tőke / Jegyzett tőke                                                                                          1647 1 647 1647 1647 1647 

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              4482 4790 6318 11415 9282 

14. III. Lekötött tartalék                                                                                                    0 0 0 0 0 

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből)                                                      
-753 441 3469 224 184 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből                                                                        
965 1678 1404 -2336 88 

17. D.  Tartalék                                                                                                             1895 2606 1841 952 469 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                        0 0 0 0 0 

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         921 643 865 847 1376 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                      0 0 0 0 0 

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       921 643 865 847 1376 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN 

(11+17+18+19. sor)                                                                                     
9157 11805 15544 12749 13046 

 

 

 

A mérlegadatokból látható, hogy a szövetség mérlegfőösszege a kezdeti 9157 eFt-ról 

13046 eFt-ra emelkedett, mely egyrészről a befektetett eszközök, másrészről a 

pénzeszközök értéke emelkedésének köszönhető.  

 

Összességében megállapítható, hogy a Vadászszövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott 

volt az öt év során. Vagyona gyarapodott, működési feltételei hosszútávon biztosítottak a 

szolgáltatási – vállalkozási – közhasznú tevékenységek jól összehangolt bevételi 

struktúrája eredményeként. 

Reméljük, hogy a jelen időszak krízisei továbbra is elkerülik szövetségünk 

gazdálkodását, ill. bízunk abban, hogy megfelelő likviditás menedzsmenttel úrrá lehet 

lenni azokon. 
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IV. 2010. évi feladatok, célkitűzések 
 

 
Az elkövetkezendő időszak feladatait az elmúlt időszak eredményeire alapozva lehet és 

kell meghatározni. Úgy ítélhető meg, hogy a megye vadászati közélete egyértelműen 

megjelöli fő irányokat, melynek mentén szükséges a vadásztársadalom cselekvő 

aktivitását megszervezni. 

 

Szövetségünknek, mint a vadgazdálkodók érdekképviseletének első helyen továbbra is 

hátteret kell biztosítania a vadászatra jogosultaknak a különféle feladatok megoldása 

kapcsán, jogi segítségnyújtás, szolgáltatások, könyvvezetés, informálás, szaktanácsadás 

tekintetében.  

 

Ezzel együtt mindenképpen folytatni kell azt a törekvést, ami aktív közös tevékenységet, 

egy dinamikus, sokszínű, aktív közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet próbál 

biztosítani a különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák vagy a bemutató 

vadászatok, a vadászklub élet, vadászat vezető képzés és egyéb fontos 

rendezvénysorozatok megteremtésével.  

 

Nagyon fontos, hogy a Vadászkamarával közösen a Szövetség a vadászat társadalmi 

elfogadtatása érdekében is folytassa a megkezdett lépéseket. Itt elsősorban a 

sajtómunkára, a közvélemény különböző fórumain való megjelenésre, népszerűsítő 

rendezvényekre kell gondolni. 

 

Mindehhez meghatározó jelentőségű feltétel a megyei vadásztársadalom egységének 

fenntartása. Éppen ezért ennek megfelelően kell meghozni a döntéseket is.  

 

 

 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés 
 

 

A Szövetség munkája során kiemelt hangsúlyt kell fektetni a vadásztársaságok és 

földtulajdonosi vadászati közösségek, a tagszervezetek munkájának segítésére, a 

földtulajdonosok és vadászatra jogosultak érdekegyeztetéseinek koordinálására.  

 

Ezen túl, természetesen továbbra is el kell látni mindazokat a „hagyományos” 

érdekképviseleti feladatokat, mint eddig. 

 

Jogszabály módosítás eredményeként újra életbe lépett a megyei Vadgazdálkodási 

Tanács szerepe, melyben lehetőségek szerint az éppen aktuális téma kapcsán aktívan 

részt kell venni. 

 

Szükség van ezen felül a különféle társszervezetekkel, hatóságokkal kötött 

együttműködési megállapodások értékelésére, szükség szerinti aktualizálására.  

 

Minden fórumon azon kell lenni, hogy a kezdeményezett törvénymódosító javaslatok 

megvalósításra kerüljenek, különösen igaz ez a fegyvertörvény anomáliájából fakadó 

problémák kiküszöbölésére. 
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A Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásunkat az év 

elején értékeltük. A kiértékelést és áttekintést követő megállapodás az elmúlt éveket 

követően még érdemibb együttműködés feltételeit teremti meg.  

 

A sertéspestis miatt kialakult helyzetet továbbra is szem előtt kell tartani, illetőleg 

folyamatosan megtenni azokat az intézkedéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket, 

amelyeket a feladat, és képviselet igényel. 

 

 

Közhasznú tevékenység 
 

 

Kiemelt közhasznú tevékenységek 2010-ben is az Alapszabályunkban megjelölt fő célok 

elérésére szervezendők: 

 

Oktatás, nevelés, ismeretterjesztés területén van meg a legszélesebb körű végrehajtás 

lehetősége. A tervek között szerepelni kell hasonlóképpen az elmúlt évekhez a 

legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatását, képzését is. Ennek 

megvalósítása érdekében a tavalyi év nagysikerű bentlakásos ifjúsági táborát, valamint a 

kamarai hivatásos vadászok napja melletti gyermekképzéseket is meg kell valósítani.  

A vadászati kultúra, a természetvédelem megismertetése, az erdő-mező állatvilágának 

bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének 

kialakítását. 

 

Oktatás tekintetében folytatni kell a vadász jelöltek képzését, vizsgára felkészítését, 

regisztrált felnőttképzés keretében. A regisztrációra azért volt szükség, mert így még több 

irányú képzést, oktatást lehet megvalósítani a jövőben. 

 
Ismeretterjesztés vonatkozásában a már jól működő belső és külső kommunikációt is 

folytatni szükséges a Vadász Hírmondó további megjelentetésével és az egyéb 

médiákban időszakos, alkalmankénti hírműsor megjelenésével. 

 

Vadászati kulturális örökség védelme érdekében a több, mint 25 éves Vadászklub és új 

térségi vadászklubok működésének segítése, koordinálása fontos feladat. 

 

Természetvédelem és vadgazdálkodás összhangjának megteremtésére irányuló munkát a 

BNPI, és az ANPI – vel kötött együttműködési megállapodások keretein belül, szükség 

szerint ezeknek a megállapodásoknak a megújításával kell megvalósítani. 

 

Tagszervezeteket segítő szolgáltatások 
 

 

A hagyományos szolgáltatásokat továbbra is biztosítani kell kedvezményes díjtételekkel 

minden tagszervezet számára. 

 

Mindenképpen szükséges folytatni 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 
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bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredmény-levezetés 

elkészítését.  

 

Továbbra is végezni kell a pályázatfigyelő szolgáltatást és igény esetén - tanácsadóként 

– közreműködni a pályázatok megírásában.  

 

A kereskedelemi tevékenység folytatása is fontos feladat (hivatásos vadász ruha, 

fegyverszekrények, egészségügyi csomagok, nyomtatványok, szakkönyvek értékesítése 

stb.) megvizsgálva kiegészítésük, megújításuk lehetőségeit. Folyamatosan keresni kell a 

lehetőségét más forgalmazóval ezen tevékenység bővítésére. 

 

A tanácsadó tevékenységet továbbra is jellemzően szakmai, gazdasági és jogi 

tanácsadásra kell koncentrálni. 

 

A megújított Szövetségi Hírlevél szolgáltatást továbbra is folytatni szükséges, minden 

hónap végén egy egységes szerkezetű kiadvány formájában, mely valamennyi 

tagszervezethez el kell juttatni az alábbi témakörökben: 

 - aktuális teendők 

 - gazdálkodás 

 - jogi infók 

 - hírek, információk 

 - szövetségi hírek 

 - mire szabad vadászni 

A hírlevél mellékleteként csatolni kell - amikor szükséges - a tagszervezetek 

tevékenységéhez szükséges legfontosabb (jogi, APEH, stb.) dokumentumokat. 

 

 

Vadászati közélet 
 

 

A Vadászszövetség fontos feladata – együttműködve a Vadászkamarával - az is, hogy a 

napi munkák mellett a vadászati közélet minél színesebb, tartalmasabb legyen, a nem 

vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

Február 4-én került sor az Észak-Magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és 

vadászok bor- és pálinkaversenyére Mátrafüreden. Ezen programot egy regionális 

főzőverseny is követett, melyen megyénket három csapat képviselte: Északerdő Zrt, 

Vászonvölgyi Vadászklub(Bükkzsérc) és a Borsod megyei Vadászkamara csapata. 

 

Február 20-án tartottuk Megyei Vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. Az 

ünnepélyes megnyitót követően a Borsodi vadászkürtösök egy műsorral kedveskedtek a 

vendégeknek. A vacsora elfogyasztása után pedig Erdei Sándor humorista szórakoztatta a 

megye különböző területéről érkezett közel 150 résztvevőt. A már mondhatni, hogy jól 

összeszokott törzsgárdának, a jó társaságnak köszönhetően a mulatság hajnalig tartott. 

 

Vadásznapok rendezésében a 2010-es év során továbbra is aktív szerepet kell vállalni. 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. 
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A Vadászkamarával közösen pályázatot hirdettünk kistérségi vadásznapok szervezésére, 

ami alapján egy-egy térség vadászatra jogosultjainak, vadgazdálkodóink összefogását 

kívánjuk támogatni, patronálni különféle vadászati kiállítások, találkozók, vadásznapok 

megvalósításával. 

Ennek köszönhetően az Aszalói Vadásztársaság szervezésében március 15-én az aszalói 

Tájházban helyi vadászok által elejtett trófeabemutatót, régi vadászati emléktárgyakból 

készített kiállítást és gyermekek által készített vadászati témájú rajzokat tekinthettek meg 

az érdeklődők. 

 

A Gömör-Expo részeként már három év óta megvalósuló Vadászati és trófeakiállítást 

május hónapban ezévben is megszervezzük. A kiállítás mellett a térség vadászati 

szervezetei együttműködve a szlovák vadgazdálkodókkal régiós nemzetközi vadásznapot 

is megvalósítanak.  

A látogatók hasonlóan az elmúlt évekhez több napon keresztül a gömöri tájegység 

vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is 

megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár és 

egész napos filmvetítés is színesíti a programokat. 

 

A Megyei vadásznap helyszíne ugyan még nem dőlt el, azonban abban már biztosak 

vagyunk, hasonlóképpen az elmúlt évekhez több napon keresztül nyitva tartó vadászati- 

és trófeakiállítással, festmény- és fotókiállítással, könyvbemutató-vásárral kedveskedünk 

majd az érdeklődőknek. A vadásznapon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, 

és az új vadászok avatásán túl a vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, 

terepjáró bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és 

jónéhány program teszi majd érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók 

számára. 

 

Vadászkürtös tanfolyamot idén is meg kellene valósítani, bár szerencsésebb lenne az 

előző évektől eltérő módon, nem egyhetes, hanem inkább rövidebb, de többszöri 

foglalkozások szerint. A tanfolyam során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök 

segítségével a jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés 

alapjait.  

 

Az elsoroltakon túl célok, tervek között kell szerepeltetni még az év második felében egy 

vadászati-vadgazdálkodási konferencia lebonyolítását is. 

 

A Vadászklubos foglalkozásokat ezévben is szükséges támogatni. 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. 

 

 

Tájékoztatási tevékenység 
 

 

A 2010-es évben hasonlóan az előző évekhez a Vadász Hírmondó újságunkat az 

aktualitások függvényében, négyhavonta, április, szeptember és december havi 

megjelentetésben kívánjuk a megye vadászai számára elérhetővé tenni. 
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A korábbi években a sajtó és média megjelenésben elért sikereket továbbra is fenn kell 

tartani a kommunikáció terén is. 

 

Sajnálatos módon mint, ahogy azt már jeleztük a Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor 

közös gyártásában és sugárzásában kötött szerződésünket, amely 2010 áprilisában lejár, 

nem sikerült meghosszabbítanunk.  

Az MR Miskolci stúdiójának vezetőivel folytatott egyeztetés alapján reményünk van arra, 

hogy ugyanakkor  - 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.  

 

A kialakult helyzetben célszerű a sajtómunkát újra értékelni, mely tekintetben nagyobb 

feladat hárul majd az új vezetésre, ill. a sajtóreferensre, nagyobb figyelmet kell fektetni a 

kistérségi, regionális médiákra és írott sajtóra. 

  
 


