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I. 
 

2016 

 
A Szövetség működése, végzett munkája és eredményei 

 

 

Vadászszövetségünk alapszabálya szerint, illetve a vonatkozó jogszabályok értelmében minden 

évben számot kell adnunk az elmúlt időszakban végzett tevékenységekről, munkánk 

eredményeiről, valamint az idei év terveiről, elképzeléseiről.  

 

Alapszabályunkban rögzített célrendszerünk szerint, szervezetünknek elsődleges feladata a 

vadgazdálkodók segítése. Mindennek a gerincét az elmúlt évben éppen ezért az új vadászati 

törvény alkalmazásából adódó, illetve legfőképpen a vadászterületek kijelölésével, a 

vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők határozták meg. 

Bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére megfelelő hátteret biztosítottunk a különféle 

feladatok megoldásával a jogi segítségnyújtás, a szolgáltatások, az informálás és 

szaktanácsadás tekintetében.  

 

Mindezek alapján az elmúlt időszakban, a szövetségi feladatok értéksorrendje is változott. Első 

helyre került az érdekképviselet, a szakmailag helyes és elvárható jog- és 

érdekérvényesítés és ehhez kapcsolódott a Szövetség szakmai, szolgáltatási és tájékoztatási 

tevékenysége és ennek rendelődött alá a vadászati közélet programsorozata is. 

 

Ezek biztosításához meghatározó jelentőségű a megyei vadásztársadalom egységének 

fenntartása, valamint a Szövetség és a Vadászkamara megyei szervezete közötti zavartalan és 

hatékony együttműködés is. A két szervezet kölcsönösen együttműködik a vadászat és 

vadgazdálkodás terén a leghatékonyabb érdekérvényesítés érdekében és együttesen lép fel e 

célok megvalósítása, a megyei vadászati közélet színvonalának emelése érdekében.  

 

Mindezeknek megfelelően a beszámolóban összefoglalóját kívánjuk adni feladataink 

elvégzésének, szervezeti életünknek, működésünknek, vadászati közéletünknek, 

gazdálkodásunknak és a fontosabb eseményeknek. Ezáltal egy szélesebb képet is szeretnénk 

bemutatni azokról az eredményekről, és természetesen problémákról, amelyek az elnökség 

munkáját jellemezték illetve meghatározták az elmúlt időszakban. 

 

 

S z e r v e z e t i  é l e t  
 

Vadászszövetségünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásztársaságok, vadászatra jogosult 

szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezete, mely demokratikus szabályok szerint 

megválasztott képviselettel rendelkezik.  

 

Az elmúlt évben mind az elnökség, mind az apparátus a törvényi és az Alapszabályi 

előírásoknak megfelelően és azok maradéktalan betartásával végezte munkáját.  

 

A testületek az év során a szabályoknak megfelelően megtartották üléseiket. 

 



 

 

 
 

4 

* Az Elnökség az év során négy alkalommal (április 13; július 20; október 11; december 21) 

ülésezett.  

Ezeken az üléseken a szervezet napi ügyeinek megoldásában hozott döntéseket ill. a hosszú 

távú feladatait igyekeztünk előkészíteni, a teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:  
  

- tájékoztatás a szövetség tevékenységéről, az elmúlt időszak eseményeiről 

- fővadászi beszámolók  

- beszámoló az aktuális eseményekről 

- elképzelések, feladatok 

- beszámolók és költségvetési tervek jóváhagyása 

- választmányi ülés előkészítése 

- megyei vadgazdálkodási helyzet értékelése 

- megyei vadgazdálkodói konferencia előkészítése 

- megyei vadásznap,  

- szakmai tanulmányút előkészítése 

- megyei vadász honlap fenntartása   

- vadászati jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése 

- térségi vadásznapok támogatása 

- vadászklub támogatása 

- Vadászkamarával való együttműködés lehetőségei 

- kitüntetések adományozása 

- megyei vadászbál előkészítése 

- külső-belső kommunikáció, együttműködési megállapodások lehetőségei 

- szalonka monitoring program 

- vadászati hagyományok feltárásának, ismertetésének lehetőségei 

- a vadászati kultúra fejlesztése, kulturális programok szervezése 

- az új vadászati törvény hatályosulása 

- vadászterületek kijelölése 

- földtulajdonosi gyűlések lebonyolítása 

- vadászatra jogosultak nyilvántartásba vétele 

 

 

* Szakbizottságaink a 2015-ös tisztújításkor elfogadottaknak megfelelően továbbra sem 

kerültek külön kialakításra, elnökségünk a vadászkamarai szakbizottságok munkáját segíti, 

illetve veszi igénybe, hasonlóan az ország többi megyéjéhez. 

 

 

* A Választmány a Szövetség legfőbb szerve, amely hivatott a szervezet céljainak 

meghatározására, az éves beszámolók elfogadására, s valamennyi olyan döntésre, amely a 

hosszú távú fő irányokat is meghatározza. 

 

A Szövetség éves, rendes Választmányi ülésére, 2016. április 27-én került sor.  

 

Az ülésen az elnökség beszámolt a Vadászszövetség 2015. évi tevékenységéről és a 2016. évi 

feladatokról. Tájékoztatót adott a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2016. évi 

pénzügyi előirányzatról. Ezek után következett a 2015. évi mérleg, eredmény levezetés 

elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója. 
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* A Szövetség gazdálkodásának felülvizsgálatára független könyvvizsgálót is felkértünk, aki 

hiányosságokat, problémát nem tárt fel, gazdálkodásunkat kiegyensúlyozottnak, 

példaértékűnek minősítette. 

 

A választmányi ülésen, fentieken túlmenően az alábbi lényeges témák is megtárgyalásra 

kerültek: 

 

* Megyei vadászterületek kialakításának menete, szükséges tudnivalók ismertetése.  

 

(Az alábbiak ugyan már nem érintik a gazdálkodókat, viszont az akkori fontosságukra 

tekintettel röviden jelen beszámolónkban is felelevenítjük) 

 

- A vadászterület határaira vonatkozóan az utolsó üzemtervi év március 31-ig a vadászati 

hatóság ajánlást tett közzé, amely tartalmazta a vadászterület térképi megjelölését is a 

szomszédos területekkel együtt.  

- Az ajánlásban érintett, kijelölt vadászterület földtulajdonosai 2016. május 15-ig módosító 

javaslatot tehettek a vadászterület határaira, vagy új vadászterület kialakítására. 

Ez a módosító javaslat legalább 300 ha egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre 

vonatkozhatott. A módosításban szereplő terület 1/3 része más földtulajdonos tulajdonában 

is lehetett! (Vagyis a módosítást benyújtóknak az érintett terület legalább 2/3-ával 

rendelkezniük kellett.) 

- Amennyiben a módosító javaslatok a vadászterületek átfedésére irányultak, a vadászati 

hatóság július 15-éig egyeztetést tartott az érintettekkel az átfedésre vonatkozó területre.  

- A tulajdonosi gyűlés csak a vadászterület határát megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követően volt összehívható. A tulajdonosi gyűlést a vadászterület összes 

tulajdonosának tulajdoni hányada arányában számított 1/5-öde kezdeményezhette! 

- A gyűlésen a megjelent vagy a képviseletről gondoskodó földtulajdonosok vagy 

képviselőik szavazattöbbséggel határoztak. A meg nem jelent tulajdonosoknak – ha nem 

adtak képviseletükre másnak meghatalmazást – nem volt képviseletük; sem a jegyző, sem a 

TAB nem képviselte a távolmaradó tulajdonosokat. 

- Társult vadászati jog esetén csak haszonbérlet útján hasznosítható a vadászati jog, vagyis a 

földtulajdonosok is csak egyesület vagy gazdasági társaság formájában gyakorolhatják 

vadászati jogukat.  

- További fontos változás, hogy nem lehet a tulajdonosi közösség képviselője az a személy, 

aki annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség 

a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt. 

 

* Az ülésen elhangzott továbbá, hogy:  

- a Vadászszövetség nem lobbyszervezet, tehát így nem tud a helyi érdekeknek úgymond a 

kijárója lenni. De minden olyan szakmai kérdésben állunk a tagszervezeteink 

rendelkezésére, legyen az akár vadásztársaság, akár földtulajdonosi közösség, amiben a 

vadászati törvény alkalmazásában, végrehajtásában segítünk.  

A másik dolog, amire mindenképpen utalnunk kell, ez a haszonbérlet kérdése. Vadászati 

jogot csak haszonbérlet útján lehet - üzemi terület kivételével - megszerezni. Ebben egyik 

lényeges momentum az előhaszonbérlet kérdése, ahol az új vadászterület legalább 50 %-ban 

a régi haszonbérlő vadászati joggal rendelkezett. Persze a jogszabály lehetőséget ad az 

előhaszonbérlet kizárására is, ezért amennyiben a jelenlegi vadászatra jogosult 

meghatározott területen "biztosra" szeretne menni, akkor a vadászterület teljes 

földtulajdonosi többségének a támogatását kell valamilyen módon egyezségben vagy 

meghatalmazásban bírnia. 
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- fontos dolog továbbá a földkönyvek kérdése. Az elmúlt időszakban volt egy belső 

intézkedés a Földhivatalok felé, amiben kizárták annak a lehetőségét, hogy a földtulajdonosi 

képviselő, vagy a földtulajdonoson kívül valaki megkaphassa a földkönyvet. Ezzel 

kapcsolatosan az a kérés a Védegylet részéről, hogy amennyiben hivatalosan beadják a 

kérelmet az adott területre vonatkozó földkönyv iránt, és az elutasításra kerül, azt rövid 

úton, rajtunk keresztül a Védegylethez juttassuk el, hogy ebben intézkedést tudjanak tenni.  

 

- az elkövetkezendő időszakban abba a helyzetbe kerülünk, hogy ha valamilyen olyan új 

információ áll rendelkezésünkre, ami befolyásolja majd valamilyen módon a vadászatra 

jogosult tagszervezeteink továbblépéseit, abban az esetben körlevél vagy hírlevél 

formájában rövid úton mindenki felé fogunk tájékoztatást adni.  
 

- a területkialakítások mellett, ami lényeges és említésre méltó, azon túlmenően, hogy 

nagyon mozgalmas és szerteágazó tevékenység volt az elmúlt évi, az az, hogy szervezeti 

életünkben a közhasznúság megszűnése lényeges változásokat hozott. Az oktatási 

munkában jelentős elmozdulás volt a vadászképzésben. Emellett kürtös tanfolyamot 

szerveztünk. A fiatalok programja hosszú oldalakon keresztül szerepel a beszámolóban. 

Szeretnénk erre ráirányítani a figyelmet. Fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy a 

szakmai szolgáltató tevékenységünk is mindazokban a témákban, amelyek a 

tagszervezeteink számára meghatározóak voltak, igyekeztünk az elmúlt évben is megfelelő 

időben is és részletességben is olyan segítséget nyújtani, amiben 8 alkalommal volt olyan 

körlevél, jogi infó kiküldve a tagszervezeteknek, amely tulajdonképpen, helyzetbe hozását 

segítette mindannyiunk számára. A vadászati közélet, az példaszerűen, előző éveknek 

megfelelően nagyon sokrétű és színes volt.  

 

- szeretnénk különösen kiemelni az elmúlt évi munka kapcsán, a Vadászati Almanach 

második kiadását, amely az elmúlt 15 évről szól és a Kamara koordinálásában jelent meg, 

ami egy rendkívüli, dicséretes, nagy munka volt. Sokak közreműködésével készült. Külön is 

kiemelendő Tóth Á. Dénes megyei fővadász tevékenysége ennek a szerkesztésében és 

nagyon sok részének a személyes megalkotásában is.  

 

- A 2016-os év egy sorsfordító esztendő minden vadászatra jogosult számára. A vadászatra 

jogosultság újraszervezésével egy 20 éves új vadászati ciklus indul a vadgazdálkodási 

tevékenységben, mely kívánjuk, hogy maradjon azon a színvonalon és etikus módon, ahogy 

az elmúlt években is volt és ez ne legyen negatív hatással a vadállományra. Továbbá nagyon 

fontos, hogy a vadászati közélet egységét és erőt tükröző stabilitása is fennmaradjon.  

 

 

A  S z ö v e t s é g  s z a k m a i,   s z o l g á l t a t á s i  t e v é k e n y s é g e 
  

Szövetségünk alapkoncepciójának megfelelően sokirányú szakmai szolgáltatást végez. A 

gazdálkodás során az elmúlt évben is sikerült kihasználni - apparátusunk és az elnökség 

erőfeszítései nyomán - az elmúlt időszak által kínált lehetőséget. Mindezeknek köszönhetően, 

Szövetségünk gazdasági helyzete továbbra is stabil. 

 

Tevékenységeink tekintetben meghatározóak az oktatási, szakképzési, ifjúság nevelési, 

vadászati kultúra és örökség védelmi, természet és vadvédelmi, kommunikációs és 

ismeretterjesztési tevékenységek, a könyvvezetési szolgáltatás és a vadászati cikkek 

kiskereskedelme.  



 

 

 
 

7 

 

- Oktatási tevékenység tekintetében legkiemelkedőbb és legfontosabb szakmai 

szolgáltatásunk – a felnőtt képzés keretében - a vadászvizsgára felkészítő akkreditált 

tanfolyami képzésünk, amelyet az elmúlt évben, három turnusban 92 fő végzett el és már az 

idén is indítottunk egyet 39 hallgatóval, sőt május 27-ére egy új képzést is hirdettünk. 

 

Mint azt már mindannyian tudják, a vonatkozó rendelet a vadászvizsga előtt kötelező 

tanfolyamot ír elő, annak időtartamát pontosan 100 órában határozza meg. A 70 elméleti 

órának legfeljebb 20 százalékáról lehet hiányozni, a 30 gyakorlatiról – amelyeken egyszerre 

legfeljebb 30-an vehetnek részt – egyáltalán nem. A gyakorlati képzésnek része a lőgyakorlat, 

valamint igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület 

vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján.  

A gyakorlati vizsgán (lövészet) nagygolyós fegyverrel is kell lőni, valamint sörétes esetében 

gurított nyúlkorongra is. Az írásbeli elméleti vizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell kitölteni, 

emellett 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírni. Az elmondottakon túl a 

szóbelin van képfelismerés és tételhúzás. 

 

Mindezekre a tanfolyam hallgatóit kiváló felkészültségű – felsőfokú képzettségű - oktatókkal, 

nagy odafigyeléssel és lelkiismeretesen készítjük fel. A megyében több helyszínen (Miskolc, 

Putnok, Mezőkövesd, Edelény, Sárospatak) van engedélyünk a tanfolyam indítására, három 

lőtérrel (Szerencs, Nagybarca, Füzesabony) és öt vadásztársasággal (Miskóc-IKR Vt., Négy 

Évszak Vt., Mezőkövesdi Matyó Vt., Sárospataki Kossuth Vt., Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt.) 

van megállapodásunk a gyakorlati képzésre. 

 

Mindettől függetlenül a vidéki képzéseinkre igen csekély az érdeklődés, így az elméleti órákat 

a tavalyi évben kizárólag Miskolcon, két esetben a Tas utcai székházunkban, egy alkalommal 

pedig a Rendészeti Szakközépiskola bérelt tantermeiben valósítottuk meg. 

 

- A vadászok és vadgazdálkodók szakmai képzése is kiemelt feladatunk.  

Ennek részeként a megyei vadászkamarával közösen vadgazdálkodási szakmai napot 

szerveztünk Szerencsen. A program első felében, délelőtt a Rákóczi vár színháztermében 

gyűltek össze a szakma képviselői, azért, hogy tevékenységük gyakorlásához, annak 

elősegítése érdekében és az aktuális információk megismerésével bővítsék ismereteiket a 

továbbképzésen. 

 

Az első előadást az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Szabó Ádám tartotta, 

részben a nagyragadozók, főként a farkas térhódításáról, részben a térinformatika használatáról 

a vadászatban, vadgazdálkodásban. 

Őt követte Horváth Ákos a Nemzeti Nyomozóiroda alezredese, aki a mérgezésekre, azok 

hatásaira és a szankciókra hívta a fel a hallgatóság figyelmét.  

Harmadik, és egyben a délelőtti továbbképzés utolsó előadójaként a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság részéről Maklár Péter szólt a vadállomány kezelésével kapcsolatos 

természetvédelmi szempontokról.  

 

A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren hivatásos vadászok részére folytatódott a 

program, ahol megyei verseny lebonyolítására került sor, sajnálatosan igen kevés, de annál 

inkább a szakma iránt elhivatott és hozzáértő versenyzővel. 

A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati feladatok, felismerések és trófeabírálat valamint 

kisgolyós és sörétes lövészet során kellett számot adni a hozzáértésről, felkészültségről és 

természetesen a lőtudományról. 
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- Kommunikációs tevékenységünk részeként Szövetségi Hírlevél tájékoztatásunkat - 

a korábbi évek gyakorlata szerint - továbbra is minden hónapban folytattuk. Ezen levelünket 

minden tagszervezetünk részére megküldtük.  

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

gazdálkodókhoz, vadásztársaságokhoz, ezért több esetben nem vártuk meg a hó végét, hanem 

körlevél formájában (un. különszámban) azonnal továbbítottuk az információkat 

tagszervezeteink vezetőihez. 

   Hírleveleink nagyon sokirányú szakmai, gazdálkodási, jogi, adóügyi, pályázati, munkaügyi 

és más általános témákban is tartalmaztak információkat, melyek a tagszervezetek működését 

segítették. Állandó rovatai: Aktuális teendők, Gazdálkodás, Jogi info, Hírek, információk és 

Szövetségünk hírei. 

    

- A természetvédelmi tevékenység részeként tevékenyen részt vettünk és idén is részt 

veszünk a szalonka monitoring programban is. Az érdekképviselet és a résztvevő vadászatra 

jogosultak a vállalt feladataikat elvégezték, a programba bevont kutatóintézetek kiértékelték a 

beérkezett adatokat, melyből igazoltnak látszik a Madárvédelmi Irányelv által előírt tavaszi 

vadászatra vonatkozó derogációs kritérium.  

 

- Az ifjúság természet közeli nevelése fontos részét képezi alaptevékenységeinknek. 

2016-ban is - hasonlóan az előző évekhez – a vadásztáborok és egyéb rendezvények 

szervezését segítettük, melyekről részletesebben a vadászati közélet fejezetben számolunk be. 

 

- A Vadászati hagyományok ápolása, a vadászati kultúra segítése kiemelt 

feladatunk. Ezt a tevékenységet a Vadászkamarával közös Bizottságunk munkájának 

segítésével, támogatásával valósítjuk meg: 

Szövetségünk ebben a tavalyi évben is felhívást intézett megyénk sport és hivatásos vadászai 

felé, a vadászkürtölés alapjainak elsajátítására. A vadászkürtös tanfolyamon résztvevők 

számára az előadásokat Szekeres Tamás trombita szakos tanár és Bótáné Batta Olga a 

Hagyományőrző és Kulturális Szakbizottság elnöke tartotta. A tanfolyam részét képezte az 

egységes szakmai és etikai elvek összefoglalása, valamint összefogása azon csapatoknak, 

illetőleg magánszemélyeknek, sport- és hivatásos vadászoknak, akik elhivatottságot éreznek e 

nemes hagyomány megóvására és továbbadására.  

A jelentkezők - az utolsó alkalommal sikeres vizsgát tettek Dr. Székely László elnök és Tóth 

Á. Dénes megyei fővadász előtt, kiktől egy elismerő oklevelet vehettek át.  

A tanfolyam zárásakor - hagyományteremtő szándékkal - meghívást kaptak a megye kürtösei 

is, akik szép számmal képviseltették magukat. Közösen megállapodtak, hogy évente egyszer 

egy szakmai napot szerveznek a megyében, lehetőséget teremtve tapasztalatcserére, együtt 

kürtölésre. Ezen találkozó is bizonyította, hogy a közös cél összehozza az embereket, 

barátságok születnek, és együtt sokkal érdemesebb egy nemes célért - a vadászati 

hagyományok ápolásáért - küzdeni. 

 

    * A tavalyi évben, immáron harmadik alkalommal szerveztek természetfestő tábort (Szabó 

György koordinálásában) a festői szépségű Arlói tó partján. A tábor művészeti vezetését 

Csiszár József CIC különdíjas és Aranyecset díjas festőművész, Seres József Nimród díjas és 

Kalas András szintén neves vadfestő vállalta el.  

A résztvevő művészek 3-5 képet készítettek a kép munkaigényének függvényében.  A jó 

hangulatban, vidámságban és sok munkával eltöltött napokat egy záró kiállítással fejezték be a 

résztvevők, ahol egy festményt adományoztak a megyei vadászszervezetek részére. 
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- A szolgáltatási tevékenység szakmai munkánk jelentős részét teszi ki.  

 

* Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét. Sajnálatos módon, a hivatásos vadász 

formaruházat iránti igény mára teljesen beszűkült, melyet esetleg a későbbiekben kialakítandó 

új ruházat változtathat meg. A jelenlegi keresleti hiányt azonban kiegyenlíti a más jellegű árú 

készletünkből jelentkező bevételnövekmény. Beíró könyveket, nyomtatványokat, 

fegyverszekrényt, könyveket, DVD-ket, nyalósót és egyéb tárgyakat (pl. naptárak, dísztárgyak, 

eü. csomag stb.) értékesítünk. 

 

* Teljes körű könyvvezetési szolgáltatást végzünk vadásztársaságok részére, mely tartalmazza 

a pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves 

bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb 

kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredmény 

levezetés elkészítését is. A tavalyi évben 30 Vadásztársaság vette igénybe ezt a szolgáltatást. 

 

* Az elmondottakon túlmenően továbbra is biztosítottuk a vadgazdálkodáshoz szükséges 

különféle nyomtatványokat, szabályzatok elkészítését, vadgazdálkodási szaktanácsadást, 

jogszabályfigyelést stb. a tagszervezeteink igényeinek megfelelően.  

 

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

természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány – egy-egy számának részbeni fedezetére 

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

hagyományaink fenntartására, megőrzésére. 

 

* Az elmúlt évben is jelentős adományt könyvelhettünk el, így az adományozók által juttatott 

támogatási összegekből sikerült több olyan kiemelkedő rendezvényt, vadásznapot, kiállítást 

megtartanunk, ahol megismertettük a nagyközönséget is a vadgazdálkodás értékeivel, a 

vadászati kulturális örökséggel.  

  

 

É r d e k k é p v i s e l e t ,  é r d e k é r v é n y e s í t é s  
 

 

Alapcél szerinti tevékenységünk közül a legfontosabb az érdekképviselet, érdekérvényesítés. 

E tevékenységünkben részben a jogalkotás, részben az együttműködések területén volt az 

elmúlt évben is többirányú tennivalónk. 

 

- Vadászszövetségünk vezetése jó kapcsolatot ápol a rendőrhatósággal, a megyei és városi 

rendőrkapitányságokkal. A két szervezet közötti információáramlás és a tájékoztatás teljes, 

jól működő volt. Az elmúlt év során a rendőrhatóság részéről jó néhány alkalommal hajtottak 

végre vadászat ellenőrzést és számos esetben tartottak akciókat a vadászattal kapcsolatos 

jogsértések felderítése érdekében. Az ellenőrzések, akciók és a közúti ellenőrzések során több 

szabálytalanság is felszínre került. Vad-gépjármű ütközések száma sajnálatos módon jelentős 

volt. Több esetben a rendőrhatóság éjszakai ellenőrzésein mi is részt vettünk.  

 

- A Nemzeti Park Igazgatóságokkal is folyamatos volt a kapcsolat, emellett napi, rendszeres 

kontaktust ápoltunk a Vadászati Hatósággal is. A Szövetség Elnöke, a Vadászkamara Elnöke 

és a megyei Fővadász tagja a B.-A.-Z megyei Vadgazdálkodási Tanácsnak ahol a vadászatra 

jogosultak érdekeit képviseljük. Sajnálatos módon e szervezet az elmúlt időszakban továbbra 

sem volt igazán aktív. 
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- Mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy a vadászati érdekérvényesítésnek leginkább 

országosan van meg a lehetősége arra, hogy a jogalkotás kodifikációjába bekapcsolódhasson. 

Ehhez kapcsolódóan szervezetünk az elmúlt évben is azon volt, hogy javaslataival tevékenyen 

képviselje a vadásztársadalom érdekeit.  

 

* * * 

 

Mint ismeretes, 2015. november 26-án, a Magyar Közlöny 182. számában jelent meg a vad 

védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény, amely meghatározó pontjaiban négy 

lépcsőben módosította a Vadászati törvényt, melynek az utolsó szakasza 2017. március 1-jén 

lépett hatályba. 

 

Az alábbiakban a törvény legfontosabb változásait emelnénk ki: 

 

- A haszonbérleti ciklus 10-ről 20 évre nőtt. 

- A vadászterületek minimális nagysága 3000 hektár maradt. 

- A törvény előírásai szerint a társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag 

haszonbérlet útján lehet hasznosítani. A vadászati jog haszonbérlője lehet a vadászjeggyel 

rendelkező tagokból álló egyesület (vadásztársaság) és a Magyarországon bejegyzett gazdasági 

társaság, szövetkezet, erdő birtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át 

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő gazdasági 

tevékenység céljából használja. 

- A haszonbérleti díjnak 90%-át a vadászati év kezdetét megelőző év december 1-ig be kell 

fizetniük a vadászatra jogosultaknak, máskülönben a hatóság törli őket a nyilvántartásból. 

- A vadkárt a gazdálkodók a bekövetkezett kár 10 százalékáig lesznek kötelesek viselni, 

amennyiben az előírások szerint részt vesznek a megelőzésben, ugyanakkor ha a vadászatra 

jogosult nem teljesíti a vaddisznó vagy a gímszarvas lelövési terveket, akkor a következő 

évben a kár 100 százalékát lesz köteles viselni. 

- Cél, hogy a vadkárbecslés egzakt felméréssé váljon, ezt segíti egy rövidesen elkészülő, 

egységes becslési protokoll. 

- A törvény kötelezi a vadgazdálkodókat egy vadkár alap létrehozására, amelyet első 

alkalommal 2018. november 1-jével kell képezni. Az alap összege mindig az adott évet 

megelőző vadászati évben kifizetett vadkár összege lesz. Amennyiben egy vadászatra jogosult 

nem hozza létre az alapot, a hatóság törli a nyilvántartásból. 

- Vadászterületenként egy, majd minden megkezdett nettó 4000 hektárra még egy hivatásos 

vadászt kell alkalmazni. Ők csak főállásban, teljes munkaidőben és munkaviszonyban lesznek 

alkalmazhatók, így kiszorulhatnak a rendszerből a tényleges munkát nem végző 

„papírvadőrök”. 

- Ugyancsak a szakmaiságot erősíti, hogy a vadászatra jogosultaknál, a hivatásos vadászok 

szakmai irányítását végző személynek legalább középfokú szakirányú végzettséggel kell 

rendelkeznie. 

- Az a személy, aki a vadásztársaságnál felelős személy, e vadásztársaságnál nem lehet 

hivatásos vadász. 

- Bevezetésre kerül a tájegységi vadgazdálkodás. Az országosan körülbelül félszáz tájegység 

élén tájegységi fővadászok állnak, (megyénket 4 fő tájegységi fővadász érinti) akik segítik, 

támogatják a vadgazdálkodók munkáját. Ők az FM-hez tartoznak és az állam fizeti őket. 

- Változik a trófeabírálat rendszere: a korábbi mínusz pontos rendszer átdolgozva tér vissza. 

A szankciók nem lépnek érvénybe az első tévedésnél, és nem az egyéni vadászt, hanem a 

vadászatra jogosultat sújtják majd.  
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- 2017. március 1-jétől a vadászati engedélyeket a külföldi bérvadászoknak a hatóság helyett 

az OMVK adja ki. 

- Ugyancsak 2017. márciusától megszűnt az egyéni lő jegyzék. 

 

* * * 

 

* A vadásztársaságok, mint civil szervezetek, egyesületi formában működnek. A Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény egyértelműen meghatározta, hogy a civil szervezetek a Ptk. 

2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladékot kaptak arra, hogy 

alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák, működésüket annak hatálya alá helyezzék. 

A kétéves határidő 2016. március 15-ével járt volna le. 

      Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) azonban tájékoztatta a kormányt arról, hogy 81 000 

magyarországi civil szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a – a határidő lejárta előtt - még 

nem hajtotta végre az előírt változtatásokat, aminek eredményeként 2016. március 15-e után a 

kötelezettségüknek eleget nem tevő szervezetek működése jogellenessé vált volna. 

    Minderre tekintettel az Országgyűlés a 2016. március 15-ei határidőt 1 évvel 

meghosszabbította 2017. március 15-éig. Ez az egyéves hosszabbítás rendkívül méltányos 

döntés volt, hiszen 2 év már idáig is rendelkezésére állt az egyesületeknek.  

 

* Az elmúlt évben Vadászkamarai törvény módosítás is történt, amely értelmében 2017. 

január 1-jétől ismét kötelezővé vált a vadászkamarai tagság a sportvadászok számára. Aki 

ekkor rendelkezik érvényes vadászjeggyel, de nem tagja a szervezetnek, annak a törvény 

hatályba lépését követő 30 napon belül be kell nyújtania a tagfelvételi kérelmét.  

Ez azonban mondhatni, hogy megyénkben formaság, hiszen mind a hivatásos vadászok, mind 

a sportvadászok - évenként változó, kb. 4000 - 4200 fő - teljes létszáma, tehát 100%-a, 10 év 

óta kivétel nélkül tagja a megyei szervezetnek! 

 

Emellett a jogszabály rögzíti az Országos Magyar Vadászkamara feladataként a külföldi 

vadászok vadászati engedélyének kiadását is. Ennek köszönhetően jóval egyszerűbbé válik az 

ügymenet, hiszen mindent egy helyen, készpénzben, hétfőtől péntekig folyamatosan rendezhet 

az ügyfél, nem kell időpontot egyeztetnie, két szervezethez, valamint a befizetés miatt még 

postára is mennie. 

 

A vadászati engedélyek kiadását 2017. március 1-jétől végzi az OMVK, ekkortól nő a 

költségvetés is az ebből befolyó összeggel. A bővülő költségvetés egy része az érdekképviselet 

tervei szerint a vadgazdálkodás fejlesztését szolgálhatja majd, ismét létrejöhet a 

Vadgazdálkodási Alap. 
 

* Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a vadegészségügyi kérdésekre. A tavalyi évben 

folyamatos volt a megye vaddisznó állományának afrikai sertéspestis (ASP) és klasszikus 

sertéspestis (KSP) fertőzöttségre irányuló, monitoring rendszerű laboratóriumi ellenőrző 

vizsgálata, amely az elejtett vaddisznók meghatározott egyedszámára vonatkozik. 

 

Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti tagállamaiban 

(Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelországban, valamint a hazánkkal közvetlenül 

szomszédos Ukrajnában továbbra is kedvezőtlen, mert számos esetet állapítottak meg 

vaddisznókban és házisertés-állományokban. 

 

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) ASP-vel kapcsolatban közzétett 

tudományos szakvéleménye, valamint az Európai Bizottság szakértőinek Magyarországon 
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2016 júniusában végzett ellenőrzései szerint kiemelten fontos az elhullva talált, a betegség 

tüneteit mutató, valamint az országúton elütött vaddisznók szerveinek laboratóriumi vizsgálata 

az ASP kizárása, illetve annak korai felismerése céljából. Az ASP Magyarországra való 

behurcolásának kockázata nagy, ezért a betegség korai felismerését célzó ellenőrző/felügyeleti 

program keretében jelentősen növelni kell a fentiekben részletezett okok miatt elhullott, 

illetve elejtett vaddisznók mintavételeinek és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatainak számát. E 

vizsgálatok ugyanolyan fontosak, mint az emberi fogyasztás céljából elejtett vaddisznók vér- 

és mandulamintáiból végzett monitoring vizsgálat.  

A növelt számú ASP vizsgálattal egyrészt bizonyítani tudjuk megyénk vaddisznó 

állományainak e betegségtől való mentességét, másrészt egy váratlan behurcolás esetén 

lehetőséget ad a betegség korai megállapítására.  

A program pontos végrehajtása nem csak állat-egészségügyi, hanem vadászati és 

vadgazdálkodási érdek is, ezért a megyei állategészségügyi hatóság kéri az érintett vadászatra 

jogosult társaságok további együttműködését. 
 

* Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is folytatódott a rókaimmunizálási program, a 

Hubertus Kft koordinálásában. 

Az előírásnak megfelelően a vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát kell 

beszállítaniuk a hatósági állatorvoshoz az immunizálás hatékonyságának vizsgálatára.  

 

* A kéknyelv-betegség (BT) alapvetően a házasított kérődzők orbivírus okozta és 

törpeszúnyogok terjesztette fertőző betegsége. Dél- és nyugat-európai tapasztalatok szerint a 

BT vírusa megfertőzheti a kérődző vadakat (gímszarvast, dámvadat, őzet és muflont) is. Olyan 

régiókban, ahol a legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok, valamint a gímszarvas 

populáció sűrűsége nagy, ott számolni lehet a BT vírusfertőzés oda-vissza történő átvitelével.  

A megyei állategészségügyi hatóság ezért kérte, és jelenleg is kéri a vadászatra jogosultak 

együttműködését abban, hogy jelentsék a területileg illetékes járási főállatorvosnak, ha 

vadászterületükön a kérődző vadak között szokatlan megbetegedéseket, elhullásokat vagy 

állománycsökkenést tapasztalnak. A BT kizárására, illetve megállapítására irányuló 

laboratóriumi vizsgálatok állami költségen történnek.  

 

* Az elmúlt évben több vadfaj vadászati idénye is módosult: 

– a szarvasborjú szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lőhető, illetve megszűnt az április 1. 

és június 30. közötti időszakra megállapított vadászati idény; 

– a dám bika október 1-jétől február utolsó napjáig lőhető, bevezették az érett bika kategóriáját, 

amely október 1-jétől november 30-áig lőhető, a tehén és az ünő idénye október 1-jétől január 

31-éig tart, a dámborjú idénye nem változott; 

– a muflonkos vadászati idénye szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart, a juh és a jerke 

idénye szeptember 1-jétől január 31-éig tart, a muflonbárány idénye nem változott. 

– az üregi nyúl egész évben lőhetővé vált. 

 

* Nemzetközi kapcsolatok terén a Szlovákiai vadászati szervezetekkel ápolt jó kapcsolat 

elmélyítését szolgálva a Sajó-Rima Eurorégión belül működő vadásztagozat tevékenysége is 

jól működő. Ennek fő célja a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi 

tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztése, mindezek szerepének társadalmi elismertetése 

valamint a két régió vadászszervezetei közötti baráti kapcsolat elmélyítése. 

 

* Vadászszövetségünk a napi munkák részeként az elmondottakon túl is mind az Országos 

Magyar Vadászati Védegyletnél, mind más szervezeteknél folyamatosan képviselte a 

tagszervezetei érdekeit.  
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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. 

 

 

T á j é k o z t a t á s i  t e v é k e n y s é g  
 
Szövetségünk kiemelt feladata tagszervezeteink megfelelő tájékoztatása. Ennek legfontosabb 

eleme a már korábban is említett Szövetségi Hírlevél szolgáltatásunk, melyet minden hónap 

utolsó hetében, illetve fontos hírek esetében azonnal eljuttatunk az érintetteknek. 

 

Emellett a megye vadászai részére biztosítottuk ingyenesen a Vadász Hírmondó újságunkat 

is. Ez a 27 éves múltra visszatekintő, a Vadászkamara megalakulása óta közösen kiadott 

lapunk színes kivitelben, évente három alkalommal, hírekkel, a vadásztársadalmat érintő 

aktualitásokkal 4200 - 4300-as példányszámban jelent meg, május, szeptember és december 

hónapokban, s kapta meg minden megyénkben regisztrált vadász.  

 

Tájékoztató tevékenységek között mindenképpen meg kell említeni, hogy több éve működik a 

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

vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, információ megtalálható. A 

forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy jelentős az oldal látogatottsága, 

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

hogy továbbra is folyamatosan frissítsük az oldalt és legalább heti-kétheti rendszerességgel 

közöljünk mindenki számára hasznos és érdekes információkat. 

 

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

szaklapokban, az interneten, a megyei sajtóanyagokban az elmúlt évben számos alkalommal 

jelent meg híradás a megyei tevékenységről.  

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  
 

A megyei vadászati közélet aktív segítését, szervezését a szakmai szolgáltató és tájékoztató 

tevékenységünk mellett a tavalyi évben is fontosnak tartottuk. Ennek megfelelően a különféle 

rendezvények megvalósítása kapcsán a megye összes vadásza részére szakmai programot, 

különféle eseményt, vagy éppen kikapcsolódást kívántunk nyújtani s emellett a nem vadászó 

környezet számára bemutatni vadászati kultúránkat, hagyományainkat. 

 

Az elmúlt évi fontosabb eseményekről az elkövetkezőkben kissé részletesebb képet kívánunk 

bemutatni; ami azok számára, akik ott voltak egy jó alkalom a visszaemlékezésre, akik nem 

vettek részt azoknak pedig információ arról, hogy mit hagytak ki. 

 

** Több mint két évtizedes hagyomány, hogy minden évben megyei vadásznapokat 
tartunk, amikor is ünnepi külsőségek között a vadászok bemutatkoznak környezetüknek, a nem 

vadászó társadalomnak és megemlékeznek vadászati hagyományaikról. 

2016. május 28-án, Miskolcon, I. Nagy Lajos király várában, a Diósgyőr várban került 

megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadásznap, mely számtalan érdeklődőt és 

látogatót vonzott a rendezvény helyszínére. 
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Az alsó udvarrészben és a várárokban mindennek megvolt a helye, amely mellett a Bükk festői 

szépségű hegyei, a zöldruhás Dianák és Hubertusok és a látogatók sokasága önmagában is 

ünnepélyessé tette az eseményt. 

 

Délelőtt a Bükki Kürtösök gyülekezőre hívó szignálját, majd az ökumenikus istentiszteletet 

követően, - melyet Mikolai Vince pápai prelátus, diósgyőri római katolikus plébános és Antal 

Mariann vasgyári református lelkész celebráltak - Tóth László műsorvezető szólította 

színpadra a rendezvény díszvendégeit, Demeter Ervin kormánymegbízott urat, a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal vezetőjét, Mecsei József rendőralezredes urat, a 

megyei Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetőjét, Kiss Gábor urat, Miskolc 

megyei jogú város alpolgármesterét, Berta Béla urat, a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal, 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási főosztályvezető-helyettesét, Zay Adorján urat, az 

Északerdő ZRt. vezérigazgatóját, Dr. Székely László urat, az Észak-magyarországi 

Vadászszövetség elnökét, Kriston Nándor urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara 

elnökét, Tóth Á. Dénes urat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara ügyvezető 

titkárát, megyei fővadászt és Gyurán János urat a Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozatának 

elnökét. 

 

Ezek után a Borsodi induló szignálja alatt, a megyei vadászok zászlajának bevonulása 

következett Diana Vadászhölgyek kíséretében. Mindeközben a zászlót kísérve a térség 

vadgazdálkodói egy őzbakot is terítékre helyeztek, amikor is az Utánkeresők Baráti Körének 

tagjai vérebeikkel adták meg a végtisztességet a vad ravatala előtt.  

 

Ezen ünnepélyes pillanatokat követően a vadásznap vendégeit Dr. Székely László, majd 

Kriston Nándor és Kiss Gábor köszöntötte, akik beszédükben kiemelték az ilyen jellegű 

rendezvények szükségességét, pozitív hatásait, valamint a vadászat és természetvédelem közös 

céljainak megvalósulását, erősítését. Az ünnepi beszédeket Demeter Ervin zárta és egyben 

megnyitotta a 2016. évi megyei vadásznapot. 

 

A délelőtti hivatalos program ezek után ünnepélyes pillanatokkal, zászlószalagozással, 

kitüntetések, elismerések átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új vadászok avatásával, 

esketésével folytatódott, illetve zárult. 

 

A délutáni műsorok során elsőként a Bükki Kürtösök borzongatták meg a látogatókat, hiszen 

kevesen voltak olyanok, akiknek ne futott volna végig a hideg a gerincén, amikor a várfal 

tetejéről, a csodás akusztikát kihasználva fújták a csapat tagjai a különböző szignálokat. Őket 

követték az István Nádor Rend elhivatott borlovagjai, amikor is a bort kedvelő vendégek is 

tanúi lehettek a szőlővirág szentelésének. 

Volt ezután színpadi műsor a Sebaj színház, majd állathang utánzó és szarvasbőgés imitációs 

bemutató Molnár Renátó szarvasbőgő európa bajnok előadásában. Őket követte a várárokban 

az Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző műsora, majd egy vadászkutyás bemutató, 

agarászokkal és vérebesekkel, vadászjelenetes lovasíjászat, majd solymászbemutató. A 

röptetés után újra egy kis hagyományőrzés majd az Agyagbanda zenekar szórakoztatásában - 

az egész napos sátrak közti zenélést követően - egy táncház következett. 

 

Az est programjai között, a vár szervezésében, rendezésében a Lovagi Tornák terén 

könnyűzenei kínálat is szerepelt, így a nap zárásaként Jubileumi Demjén koncert szórakoztatta 

a kilátogatókat.  
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Azonban a programok az elmondottakkal korántsem voltak teljesek, hiszen a vadásznap 

kísérőprogramjai egész nap zajlottak. A vadásztársasági sátrak között-mellett szabadtéri 

trófeakiállítás várta az érdeklődőket. A Kulturális bizottság munkásságát dicsérve, vadászati 

kulturális kiállítást is megtekinthettek az látogatók, emellett a Diana Vadászhölgy Klub 

jóvoltából gyermek képzőművészeti foglalkozás és a Mályi Madármentő Állomás jóvoltából 

madársimogató is gondoskodott a gyermekek időtöltéséről. Vadászvásárosok is szép számban 

képviseltették magukat, számos vadászati cikket, portékát árusítva, sőt a terepjárók szerelmesei 

jónéhány átalakított és különféle kiegészítőkkel felszerelt Land Rover típusú autót csodálhattak 

meg. 

 

Reméljük vadászok és nemvadászok, hivatásosok vagy éppen szimpatizánsok, gyermekek és 

felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a szép, koranyári napon, amelynek szervezéséért, 

rendezéséért ezúton is köszönjük a támogatók, közreműködők lelkes segítségét, önzetlen 

munkáját! 

 

* * * 

 

A megyei vadásznap mellett - részben kamarai és vadászszövetségi támogatással és 

védnökséggel - szerte a megyében igen sokszínű, sokakat érintő vadászati közélet aktivitást 

sikerült kialakítani a térségi vadásznapok megszervezésével. A megyei vadásznap mellett 

a megye több kistérségében jó néhány vadásznap került megszervezésre, az ott élő vadászok és 

vadásztársaságok aktivitását, elhivatottságát dicsérve. 

 

* Jubileumot ünnepelt a Putnok térségi vadásztársadalom, hiszen 10. alkalommal került 

megrendezésre a Gömör Expo társrendezvényeként a Nemzetközi Gömöri vadásznap. 

A hagyományokhoz híven a szombati rendezvény mellett természetesen nem maradhatott el a 

péntektől vasárnapig, három napon keresztül nyitva tartó vadászati és trófeakiállítás sem, mely 

ásványkiállítással, valamint hüllőkiállítással is kiegészült. 

 

A vadásznapi program a Bükki Kürtösök üdvözlő szignáljával vette kezdetét, amely alatt, állva 

tisztelegtek a megjelentek a vadászok zászlaja és a terítéken fekvő őzbak előtt. Ezután 

Hubertus Ökumenikus istentisztelet, majd az ünnepélyes köszöntők, üdvözlések következtek.  

Az ünnepi beszédekben többen külön kihangsúlyozták, ahogyan a vad, úgy a vadászok 

barátsága sem ismeri az országok határait. Szépen példázza ezt a találkozó is, amelynek 

immáron hagyományai vannak, és szépen példázza az egyre erősödő kapcsolat is a szlovák és a 

magyar vadászok között.  

 

A nemzetközi vadásznap mindezeken túl alkalmat adott arra is, hogy jutalmakat, kitüntetéseket 

adjanak át a vadgazdálkodás, természetvédelem terén elért vadászok munkájának 

elismeréseként.  

A délutáni műsorok során a színpadon Peter Sramek műsorát és Nótár Mary szereplésével egy 

nagy gömöri lagzit hallhattak, láthattak a vendégek.  

Emellett a sportpályán fogathajtó verseny és vadászkutya bemutató zajlott, miközben a 

bográcsoknál szorgoskodó szakácsok már a vadételfőző verseny eredményhirdetésére vártak, 

mely a nap záróeseménye volt. 

 

S hogy valamennyi étek jól sikerült, annak bizonysága volt, hogy a délutáni órákban már 

bizony kóstoló sem maradt egyikből sem. Maradt viszont „záróráig” a jó kedv, a vidámság, a 

szlovák-magyar vadászok közös nótázása, mely remélhetően jövőre is szerepel majd a 

nemzetközi vadásznap programjában. 
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* Időben a következő rendezvény május 21-én zajlott a megye egy másik szegletében, 

Fűzérradványon.  

 

Fűzérradvány új nevén rendezte meg a helyiek és a térség vadászai által várt hagyományos 

eseményét, a VII. Vadételfőző Fesztivált és Vadásznapot. 

Az ünnepélyes megnyitó elején a Borsodi Dianák, - a Bükki vadászkürtösök szignáljára - a 

Mikóháza és Környéke FTK. területén elejtett saroglyára helyezett őzbak ravatalával vonultak 

be. Ezt követően a vadászokat, a Szlovákiából, Szerbiából, Romániából is idelátogató 

vendégeket és mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, elsőként Pandák Pál 

Füzérradvány polgármestere, majd Paszternák István létesítményvezető köszöntötte.  

 

A megnyitó után kezdetét vették a különbféle bemutatók, programok, valamint a vadételfőző 

verseny résztvevőinek a regisztrálása, mely 21 főzőcsapatot tett ki. A nap folyamán az 

érdeklődők többek között megtekinthették, a Károlyi kastély csavaros termében Monostori 

László dioráma kiállítását, a szabadban Molnár Renátó szarvasbőgő Európa bajnok előadását 

valamint Dávid Gábor, a Magyar fakitermelő válogatott tagjának bemutatóját. Ezen felül 

vadászvásárosok és magyar kézműves termékek vására is várta az idelátogató vendégeket. A 

számtalan program mellett az emődi Tehéntánc zenekar szórakoztatta az eseményre 

kilátogatókat, melynek köszönhetően az egész napos jó hangulatban zajló eseményről, 

mindenki elégedetten és élményekkel gazdagon térhetett haza. 

 

* Tokaj-Hegyalja és a Zempléni térség legnagyobb gasztronómiai rendezvénye két napon, 

2016. június 17-én és 18-án várta a gasztronómia és az igényes kulturális programok kedvelőit 

Széphalmon - Sátoraljaújhely társtelepülésén.  

 

A szombati főzőverseny előestéjén Sátoraljaújhely sétáló utcáján felvonulással indult útjára az 

eseménysorozat, melyet R. Kárpáti Péter, Gyebnár Csekka és Várkonyi András vidám 

hangulatú műsora követett a Rendezvénytéri színpadon. A Latabár Moziban a „Tüskevár” 

című mozifilmet tekinthették meg az érdeklődők, majd a No Techno Country Band zenekar 

koncertje zárta a napot.  

 

Szombaton kiváló hangulatban töltötték meg a széphalmi Kossuth-kertet a XIV. Nemzetközi 

Vad- és Halételfőző Verseny és Térségi Vadásznap résztvevői: főzőcsapatok, kézművesek, 

vásárosok, és nem utolsó sorban több ezer érdeklődő a nap során. Aki kilátogatott a 

rendezvényre, az biztosan talált kedvére való programot a gazdag kínálatban. A rendezvény 

megnyitóját a Garagulya Gólyalábas Kompánia hívogatója előzte meg. A rendezvényt 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 

képviselő, és Dr. Bárándy Péter ügyvéd, az OMVK Etikai Bizottságának elnöke nyitotta meg.  

Ezután került lebonyolításra a népszerű, immár ötödik alkalommal megrendezésre került 

Favágó Verseny, ahol vidám hangulatban mérték össze tudásukat a fanyüvő hölgyek és urak.  

 

Ebédidőben Bognár Gyula harmonikás szolgáltatta a zenét, majd a Garagulya Gólyalábas 

Kompánia vidám vásári komédiáin derültek jókat kicsik és nagyok. A színpadon Domokos 

László vezetésével – aki egyébként a főzőversenyben is megmérette magát - TV sztárok adtak 

műsort „Retroperett” címmel. Őket a Dupla Kávé zenekar, majd Nádas György műsora 

követte. Az ismert színész, humorista szenvedélyes amatőr szakácsként a Mátyás Rudolf 

Oscar-díjas mesterszakács vezette zsűri munkáját is segítette. Műsora után elérkezett az 

izgalommal várt eredményhirdetés ideje: a legjobb pálinkák, vad- és halételek megkapták 

méltó jutalmukat. A színpadon fellépett még az igényes élő zenét játszó Karmapirin zenekar. 
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Ezután Gasztonyi Dániel vadászmadár bemutatója következett, sokakat elbűvölve madaraival. 

A tombolasorsolást követően Singh Viki sztárfellépő varázsolta el hangjával a nagyérdeműt, 

majd retro diszkó zárta a napot.  

 

A kiegészítő programok között fő látványosság volt a „Vadászok utcája”, ahol trófeakiállítás 

várta az érdeklődőket. Megrendezésre került a „2016 Célzóvize” pálinkaverseny, volt vadászati 

témájú képzőművészeti kiállítás, vadászgörény simogató, íjászat, póni lovaglás, játszóház. Aki 

ellátogatott a rendezvényre, az nem maradt éhesen, az „Ízek udvarában” megkóstolhatta a 

főzőversenyen készült gasztronómiai remekműveket. A nap háziasszonya a ClassFM rádió 

népszerű bemondónője, Vágó Piros volt, aki már második alkalommal érezte magát remekül a 

rendezvényen.  

 

A főszervező Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ számos támogatójának és 

együttműködő partnerének köszönhetően olyan rendezvényt szervezett, ahol az érdeklődők és 

résztvevők számára minden feltétel adott volt a felhőtlen kikapcsolódásra.  

 

* Augusztus 13-án immáron hetedik alkalommal került megrendezésre az Északerdő Zrt. 

Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a VII. Zempléni Családi lövésznap, sport és 

hivatásos vadászoknak, erdészeknek, valamint először a profi lövők részére is.  

 

A 10 órakor kezdődődő megnyitó után Buday Péter ismertette a lövészet menetét, majd 

kezdődhetett először a gyakorlás, utána pedig a megmérettetés a különböző versenyszámok 

tekintetében. A programok között elmaradhatatlan volt a gyermek légpuskás lövészet is 10 év 

alatti és feletti kategóriában, Czibere Lajos barátunk, törzsvendég vezetésében. 

 

Sajnos az időpont kiválasztása nem volt túl szerencsés, mert a környező falvakban több helyen 

is falunapi rendezvény zajlott, ami nagymértékben megosztotta a résztvevőket, így mindössze 

34 regisztrált lövő jelent meg e jeles napon.  Akik viszont kilátogattak kellemesen tölthették 

idejüket, a puskacső mögött vagy az üst körül, ahol Müller Attila szakács finom halászlével 

tisztelte meg a vendégeinket. 

 

* Augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércen zajlott az VI. Regionális favágó verseny és 

vadásznap 

     

A vadászkürtösök szignálját követően, a meghitt alaphangulatot Hubertus - ökumenikus 

istentisztelet indította, és a rendezvény folytatásaként a Megyei vadászok zászlajának 

bevonulását, három terítékre helyezett őzbak kísérte saroglyán. 

A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének megnyitója után, Tállai András Nemzetgazdasági 

Minisztérium Miniszterhelyettese méltatta az erdőt, a fát és a természetszerető embereket. Ezt 

követően Gémesi József, az Andreas Stihl Kft. munkatársa folytatta a résztvevők köszöntését, 

majd Kriston Nándor, a B.-A.-Z. megyei Vadászkamara elnöke emelte ki a rendezvény 

fontosságát és megnyitotta a rendezvényt. 

A megnyitót követően került sor a kitüntetések átadására, ahol országos, és megyei 

kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemesnek ítélt vadásztársak. A vadászati elismerések 

mellett itt került kihirdetésre a négyfordulós megyei koronglövő verseny összesített 

végeredménye is egyéni és csapatversenyben.  

Sor került az új vadászok eskütételére is, amikor is Kriston Nándor, a hagyományok szerinti 

szertartáson avatta őket vadásszá. A favágó csapatversenyen több fordulóban kombinált 

darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás versenyszámokban 

mérhették össze tudásukat, ahol is a favágóknak nemcsak a motorfűrész és a balta súlyával, 

https://hu.wiktionary.org/wiki/34
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hanem a 30 fokos hőmérsékletben, verőfényes napsütésben, kellemesnek nem nevezhető 

védőfelszerelések viselésével is meg kellett birkózniuk. A feladatot mind a 14 elindult csapat 

becsülettel és legjobb tudása szerint teljesítette, és az időeredmények alapján kialakult a 

végleges eredmény.  

Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen nevezett 14 vadászatra 

jogosult, az Északerdő ZRt, az Egererdő ZRt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és 9 nem 

vadászó civil csapat sátrai alatt több mint 30 bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a 

finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból és/vagy erdőn készült ételek. 

 

A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor kavalkádja Stihl gépbemutató, 

TimberSports bemutató, Rönkátvágó verseny, Aprítékoló gépbemutató, Zsérci Summás 

Énekegyüttes, Zsérci Meszes Néptáncegyüttes szórakoztatta az ide érkezőket. A rendezvény 

részeként egésznap Vadász-vásárosok kínálták termékeiket és a kiállított Toyota terepjáró 

autókat is élőben szemlélhették meg az érdeklődők.  

 

A nap kezdetén egy óriási méretű rönkből Kiss István faszobrász láncfűrész használatával 

kezdte el egy, nevezetesen Tas vezért megformáló monumentális faszobor elkészítését, ami 

kora délutánra el is készült a helyszínen, mindenki nagy-nagy örömére. Az évek alatt 

Bükkzsércen elkészült vezéreinket ábrázoló óriás faszobrok csoportja kiállításra került a 

településen. Az este folyamán pedig sztárvendégként a Honeybeast együttes koncertje pörgette 

fel a hangulatot az ezt követő hajnalig tartó utcabálhoz.   

 

* * * 

 

A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával újra megrendezésre került 

megyénkben a vadászok, erdészek részére meghirdetett négyfordulós korongvadász verseny. 

A cél a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és baráti 

kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt. 

A négyfordulós verseny megyénk négy helyszínén került megrendezésre, Nagybarcán 

Pálházán (Koplaló), Szerencsen és Hercegkúton. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett 

színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet mind 

a három lőtér vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az 

érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lő készség fejlesztésének 

lehetősége iránt. 

 

* * * 

 

Természetesen a bemutatott események mellett tavaly sem maradhatott el a hagyományos 

megyei vadászbál, melyre tavaly február 6-án került sor a miskolctapolcai Park Hotelben.  

A megnyitó előtt – melyen Kriston Nándor és Dr. Székely László elnökurak köszöntötték a 

résztvevőket - a vadászhimnuszt hallgathatták meg, majd ezt követően, még a vacsora előtt a 

Bükki Kürtösök szórakoztatták a vendégeket. 

A minden igényt kielégítő, fenséges svédasztalos vacsorakínálatot követően Badár Sándor az 

utánozhatatlan karakterű humorista, számtalan film szereplője alapozta meg a jó hangulatot az 

est további részére, melyet a későbbiekben Fazekas Sándor miniszter úr is megtisztelt 

jelenlétével. 

Természetesen az éjfél utáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény és számos vadkilövés 

talált gazdára. A Nimród módon elkészített töltöttkáposzta elfogyasztása után éjfélig tartó tánc 

és mulatság következett. 
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* * * 

 

A vadászati közélet szerves részévé tettük a már említett Ifjúsági programokat is, 

melynek elhivatott gazdái és szervezői a Kulturális Bizottság tagozatának tagjai. Megyei 

szervezeteink közös elhatározása, hogy különféle események, táborok szervezésével és 

támogatásával a természetet szerető, a vadászat iránt érdeklődő gyermekek számára rendszeres 

programokkal kedveskedjünk. Ennek megfelelően több helyszínen és időpontban is zajlottak a 

változatos ifjúsági programok. 

 

* III. Baskói Vadásztábor 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Baskói Vadásztábor, a Dél-Zemplén szívében 

fekvő csendes, kis zsákfaluban. A környezet gazdag élővilágával, változatos domborzatával 

ideális helyszíne ennek az intenzív programsorozatnak.  

A táborozó gyerekek között sokan voltak, akik már harmadik alkalommal vettek részt a 

táborban, ezzel családias légkört teremtve az újonnan érkezők részére is, akik már az első 

napokban felszabadultan élvezhették a nyári szünet e különleges, vadászattal átitatott hetét.  

A felkészült előadók gondoskodtak a gyerekek tudásszomjának kielégítéséről. Nagy 

érdeklődés kísérte a vérebes utánkeresést, terepjárós túrával összekötött erdészeti előadást, 

lőtérlátogatást, íjászversenyt, és az azt követő előadásokat a ragadozó madarakról és 

solymászatról, térképészetről, elsősegélynyújtásról, nagy vadjainkról és a vadászetikáról.  

A hét folyamán más értékes elemek is színesítették a programot, mint a Diana Vadászhölgy 

Klub szervezésében létrejött játékos erdei vetélkedő, továbbá sportfoglalkozások, számháború, 

horgászat, madáretető készítés, alkonyati vadles, a Vizsolyi Biblia megtekintése, gombázás és 

az airsoft fegyverek kipróbálása.  

A gyermekek csapatokban tevékenykedtek a foglalkozások folyamán, és az így született 

eredményeket ajándékokkal jutalmaztuk.  

Úgy gondoljuk remek, élményekben gazdag hetet adhattunk a gyermekeknek, akiket meleg 

szívvel várunk vissza jövőre is, új és tartalmas programokkal.  

 

* Szarvasbőgő hétvége 
Szeptember hónapban, Répáshután a Bükk- hegységben várta a gyerekeket egy pár napos 

hétvége. A táborhely és környéke igazi vadászparadicsom, melytől jobbat egy ilyen 

rendezvény nem kívánhat magának. Mindezek mellett felbecsülhetetlen az a támogatás, amit 

elsősorban Erdős Tamás polgármester Úrnak, az ÉSZAKERDŐ ZRT-nek és a Bükki Nemzeti 

Parknak köszönhetünk. 

 

Az ifjoncok a foglalkozások, programok során számtalan érdekes tevékenységet kipróbáltak, 

trófeát bíráltak, állathangokat utánoztak, kürtöltek, kirándultak, hajnali és esti leseken vettek 

részt, terítéket készítettek. A napi program szerinti foglalkozások mellett sokszor az élet maga 

írta meg a tábor programját. 

 

A pénteki nap folyamán, mivel a suliból természetesen senki nem hiányozhat „csak” egy esti 

leselkedésre futotta az időből. Az esti elmaradhatatlan tűz körüli beszélgetésnél Makár Pétert 

köszönthették köreikben. Érdekes előadásában, ami inkább egy interaktív beszélgetés volt sok 

mindent megtudhattak a táborhelyet körülölelő területről. Természetesen, mint mostanában 

más megszokottnak mondható, a legnagyobb érdeklődést a bükki farkasok elterjedése kapta. A 

gyerekek közösen megszavazták, hogy következő közös hétvégénk egy „Farkas üvöltés 

hallgató” hétvége legyen 2017 januárjába. 
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Szombaton a Kisgyőri VT két tagjának, Borbély Istvánnak és Borbély Gábornak köszönhetően 

minden Ifjú Nimród nekilátott a saját bőgőkürtjének elkészítéséhez, szürkemarha szarvból. Ez 

az esti leselkedésig kitöltötte idejüket. 

 

Vasárnap délelőtt a Répáshuta mellett található ősember lakta barlanghoz túráztak, ahol a 

kísérő Regős József volt. Rengeteg érdelességet tudhattak meg egészen a Bükk hegység 

kialakulásától az ősemberek ideéig, az ebben az időszakban élt állatokról, az ősemberek 

vadászati szokásairól, életmódjukról. A résztvevő gyerekek olyan tudásanyaggal lettek 

gazdagabbak, melyeket könyvekben nem olvashatnak, csak egy szenvedélyes archeológus 

élménybeszámolójából tudhatnak meg.  

Tisztelet és köszönet azoknak az embereknek, akik munkájukkal és tudásukkal hozzájárulnak a 

fiatalok "vadásszá válásában"! 

 

* * * 

* Kisvasúttal a vadászati kultúráért! 

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) hazánk egyik legnépszerűbb erdei kisvasútja, melyre 

évente mintegy 220 ezer utas vált menetjegyet. A tavalyi évben egy több elemből álló 

elképzelést valósított meg a LÁEV, melynek keretében négy alkalommal szerveztek vadászati 

tematikus vonatozásokat. Ezek a „Szalonka Varázs Expressz”, „Kittenberger Kálmán 

Különvonat” és a „Lutra Expressz” nevet kapták, míg a legutolsót „Őzbakcserkelés a 

Hegyközben” címmel illették.  

 

A szervezők – köztük a kulturális bizottság tagjai - a kisvasutas élmények mellé szakmai és 

természetismereti programokat is biztosítottak, melynek során a résztvevők előadásokat 

hallhattak az utánkeresésről, a hagyományos vadászati módokról, illetőleg a vadászati 

kultúráról és etikáról is. A rendezvényeknek minden esetben részét képezte a Bükki Kürtösök 

vadászkürtös előadása és vadétel-kóstoló, valamint vadhúsból elkészített ebéd is.  

 

Az eseményeknek fontos és maradandó eleme volt továbbá az a két, tematikus vadászati vasúti 

kocsi, amely belső kialakításában a vadászházak hangulatát idézi. Ezekben trófeákat, 

fafaragásokat és különféle ismeretterjesztő táblákat helyeztek el. A tablókon keresztül az 

utasok ízelítőt kaphatnak a hazai apró- és nagyvadfajok életéből, de a vadászatetika alapelvei 

mellett ezek részletesen szólnak például a „vadásznyelv” sajátosságairól is. A vadászkocsik 

menetrend szerinti forgalomban is közlekednek, az első, igazán stílszerű útjukat szeptember 

24-én, a hagyományos szarvasbőgés-hallgató vonatozás keretében tették meg a mahócai 

szárnyvonalon.  

* * * 

 

* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara, az Észak-magyarországi 

Vadászszövetséggel közösen október hónapban, - a szervezetek támogatásával, de főként a 

résztvevők finanszírozásában - szakmai tanulmányutat szervezett. A - részben önköltséges - 

kiránduláson a két szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek részt. 

      

A kiránduláson 29 fő vett részt, akik a buszon, a jó hangulatnak köszönhetően észre sem vették 

az idő múlását, így vidáman és jókedvűen érkeztek meg a déli órákban a Nógrád megyei 

Bárnára, a Bárna-Vad Kft-hez, ahol a házigazda Csörgő Dániel és neje, Csörgőné Halasi 

Erzsébet fogadta szívélyesen a borsodi delegációt. 

A szálláshelyek elfoglalását, majd a Kft, mint vadaskertet üzemeltető cég bemutatkozóját 

követően került sor az igen tartalmas ebéd elfogyasztására, majd ezt követően az Utánkeresők 

Baráti Körének szakmai előadására. Külön öröm volt, hogy a nagyszerű és kivétel nélkül 
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mindenki számára igen érdekfeszítő tájékoztatót, élménybeszámolókkal, fotókkal és videókkal 

színesített programot Szabon Gábor és Kosztra Csaba, mint Borsod megyei vérebesek 

vezényelték le. 

 

Az előadást követően ki terepes autóval, ki gyalogosan a vadaskertben tekinthette meg a 

különféle vadászati, vadgazdálkodási berendezéseket, illetve a vadállományt is. Többen voltak 

olyan szerencsések, akik betelepített Dávid szarvasokkal is találkozhattak a területbejárás 

során. 

 

Másnap reggel a kis csapat meglátogatta a gyönyörűen felújított, hatvani Grassalkovich-

kastélyt, mely 2014 óta ad otthont a Magyar Vadászati Múzeumnak, mely egyedülálló, 

modern, látogató- és gyerekbarát kiállításaival, a kastélyparkban létesített élményelemekkel 

igazi élményközponttá varázsolja a város közepén álló létesítményt. 

 

A tárlatvezetéssel megtekintett kiállítóhelyiségek után, mintegy levezetésként még egy előadás 

is várta a tanulmányút résztvevőit. Wallendums Péter a Magyar Vadászlap felelős vezető-

szerkesztője igen részletesen és kivételesen szólt életútjáról, pályájáról, vadászati élményeiről, 

aminek köszönhetően a sűrű programok miatt ekkor már megfáradt csapat mégis teljes 

figyelemmel kísérte a beszédet és fotókkal tarkított bemutatót.  

A késői ebéd elfogyasztását követően hasznos ismeretekkel és információkkal, 

tapasztalatszerzéssel indult haza a Borsod megyei vadászok csapata, azzal, hogy megosszák 

élményeiket az otthonmaradt vadásztársaikkal. 

 

* * * 
 

Az Északerdő Zrt. a tavalyi évben VIII. Trófeamustráját a Jósva-Tornai Erdészeti 

Igazgatóság Szelcepusztai Turistaház környezetében tartotta, az általa működtetett 

vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból. A 

bemutatón vadászati szervezeteink delegációja is részt vett. 

Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház közeli füves részen voltak elhelyezve a bírálati 

lapok bemutatásával egyidejűleg. 

Külön kiemelendő, hogy több vadászatra jogosult is részt vett a bemutatón, olyan formában, 

hogy kiállította a területén elejtett idei gímszarvas bikák trófeáit. 

 

* * * 

 

Ugyan nem Vadászszövetségi kezdeményezés, azonban a nemes cél miatt mindenképpen 

említést érdemel az, hogy október 29-én az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei területi szervezete és a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság közösen 

jótékonysági apróvad vadászatot szervezett. 

 

A vadászat során – miként az elmúlt évben is – a legfőbb törekvés nem a minél nagyobb teríték 

elérése, hanem egy nemes cél, a Megyei Kórház Gyermek-egészségügyi Központjának, 

támogatása, eszközkészletének bővítése volt 

A jótékonykodni kívánó vadászok önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a 

részvételért. Az így befolyt összegből – a szervezési díjak levonását követően – valamint a 

kamarai költségvetésben erre elkülönített összeggel együttesen 500e Ft-os támogatás került 

átadásra december 21-én a gyermekközpont számára. 
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Úgy véljük, hogy a megyei kamara - a jelenlévő média és sajtó képviselőinek segítségével - a 

nemvadászó társadalom számára is be tudta mutatni azt, hogy a vadászat nem pusztán a vad 

elejtéséről szól, hanem barátok közös időtöltéséről, embertársainkról való törődésről, valamint 

a közös és nemes célok megvalósításáról is. Mindennek egy igen jeles eseménye volt ez a 

jótékonysági céllal egybekötött apróvad társasvadászat. 

Köszönjük mindehhez a nagy segítséget és támogatást! 

 

* * * 

 

 

 

 

 

II. 
 

 2 0 17 .   é v i   f e l a d a t o k ,  c é l k i t ű z é s e k 
 

Az előttünk álló új vadászati-vadgazdálkodási ciklus, és ezen belül is a 2017-es év feladatait az 

elmúlt időszak eredményeire alapozva, az új vadászati törvény alapján megújult 

vadászatra jogosult közösség megerősítése határozza meg. Úgy ítélhető meg, hogy a megye 

vadászati közösségi élete egyértelműen megjelöli a fő irányokat, melynek mentén szükséges a 

vadásztársadalom aktivitását megszervezni. Mindezekhez az elmúlt évtizedek, tapasztalt 

elnökségünk, jól felkészült apparátusunk jó útmutatást és segítséget ad. 

 

Alapszabályunkban rögzített célrendszerünk szerint szervezetünknek elsődleges feladata a 

vadgazdálkodók segítése. Továbbra is megfelelő hátteret kívánunk biztosítani a különféle 

feladatok megoldásával a jogi segítségnyújtás, a szolgáltatások, könyvvezetés, az informálás, 

szaktanácsadás tekintetében. Fő feladatainkon túl mindenképpen folytatjuk az aktív vadászati 

közéletet segítését a különféle rendezvények és programsorozatok feltételeinek 

megteremtésével. 

 

A 2017-es évben, főként annak első felében, - ugyanúgy, mint ahogy 2016-ban is - feladataink 

gerincét nyilvánvalóan a vadászterületek kijelölésével, a vadászatra jogosultak bejegyzésével, 

új gazdálkodásával kapcsolatos feladatok és teendők segítése, támogatása jelenti, illetve 

jelentette. 

 

Ezzel együtt mindenképpen folytatni kell azt az aktív, közös tevékenységet, ami egy 

dinamikus, sokszínű, továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletet próbál biztosítani 

a különböző kiállítások, vadásznapok, szakmai konferenciák és egyéb fontos rendezvények 

megteremtésével.  

 

 

É r d e k k é p v i s e l e t ,  é r d e k é r v é n y e s í t é s  

 
Érdekképviseleti tevékenységünk során – mint azt az előzőekben a 2017. évi célkitűzésekben 

is megfogalmaztuk - a tagszervezeteink munkájának segítésére, a vadászatra jogosultak 

érdekegyeztetéseinek koordinálására nagy hangsúlyt fektetünk.  

 



 

 

 
 

23 

Az év elején ez főként a különféle hatóságokkal történő egyeztetések jelentették, melynek 

köszönhetően tagszervezeteinket folyamatosan aktuális teendőkkel, hasznos információkkal 

tudtuk ellátni.  

 

Mindezek nagyrészt ugyan már a beszámolónk készítésekor a mögöttünk álló feladatokat 

jelentik, azonban fontosságukra tekintettel néhány gondolatot az alábbiakban 

felelevenítünk belőlük. 

 

* Általános forgalmi adó (Áfa) - Alanyi adómentesség - 2017 

Az alanyi adómentesség választására - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - abban 

az esetben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott 

naptári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt értékhatárt. Tekintettel 

arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 6 millió Ft, az új 

jogszabály szerint 2017-re azonban 8 millió Ft-ra emelkedik, a törvény átmeneti 

szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió Ft-os árbevételt meghaladó, de a 8 

millió Ft-os árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség 

választásának lehetőségével. 

Amennyiben tehát egy vadásztársaság 2017. évre jogosult az alanyi mentesség választására 

(tagdíjbevétel nélküli árbevétele a 8 millió forintot várhatóan nem fogja elérni) és ezzel élni 

is kíván, ezt a tényt az adóhatósághoz 2016. december 31-ig be kellett jelenteni. 

 

* Az ÁFA törvény másik fontos változása az, hogy 2017. január 1-jétől a belföldi adóalany 

részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a 

számlában áthárított adó – az ÁFA összege - a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja.  

A hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan a törvény 

átmeneti rendelkezése kimondja, hogy az a számla is teljesíti az adólevonási jog 

gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még a 2016-ban bocsátottak ki, de abban 

2017. évi teljesítési időpont szerepel, 100 ezer forintot el nem érő áthárított adót – áfát - 

tartalmaz, és (még) nem szerepel rajta a vevő adószáma. 

 

* A vadászati hatóság - a kérelmek függvényében - folyamatosan adta ki a vadászatra 

jogosultak nyilvántartásba vételéről szóló határozatokat. A nyilvántartásba vételt az 

alábbiak szerint kellett lefolytatni: 

 

Az új vadászatra jogosult - amely természetesen lehetett a régi is, - a Vhr. 1. számú 

mellékletének B. pontjában meghatározott adattartalommal, a haszonbérleti szerződés 

megkötését követő 60 napon belül (lehetőleg a földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba 

vételét követően) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kellett, hogy benyújtson a vadászati 

hatósághoz.  
 

A nyilvántartási vétel iráni kérelemhez mellékelni kellett: 

- a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait 

magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (Helyi 

szabályzat, Házi-szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát – 2 

tanúval hitelesített (lakcím, szig. szám) 

- a megkötött haszonbérleti szerződést,  

- az újabb 20.000-Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről készült igazolást,  

- civil szervezet (vadásztársaság) esetében a bírósági bejegyzés másolati példányát, 

- ha a vadászatra jogosult gazdasági társaság, akkor nyilatkoznia kell, hogy a vadászterület 

minimum 25%-át erdő-, mező-, vagy vadgazdálkodási célból használja (teljes bizonyító 

erejű magánokiratban, két tanúval hitelesítve), 
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- vadásztársasági tagnévsor, címmel, vadászjegy számmal együtt (legalább tíz 

vadászjeggyel rendelkező személynek kell lennie az egyesületben) 

 

* 2017/2018 évi vadállománybecslés és vadgazdálkodási terv; 2016/2017 évi 

vadgazdálkodási jelentés 

 

- Azon jogosultak, akik 2017. március 1-jétől továbbra is haszonbérlők a területen, 

természetesen mindhárom, illetve a vadelhullás dokumentumot is – a feltüntetett határidőkig 

- be kellett, hogy nyújtsák a hatóság részére. 

- Azon vadgazdálkodási egységek, akik a következő ciklusban nem szerepelnek 

haszonbérlőként, a becslés és tervnyomtatványt nem kellett, hogy leadják, hiszen az 

okafogyottá vált. Természetesen a többi dokumentum leadása az ő számukra is kötelező 

volt! 

- Azon vadásztársaságok pedig, akik teljesen új haszonbérlőként indultak az új ciklusban, a 

nyilvántartásba vételükkel együtt, illetve – akik pl. már januártól be vannak jegyezve - 

kérésükre kapták meg a nyomtatványcsomagot. 

 

* Vadazonosító jel 

 

Február 28-ával bezárólag az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztették 

Mindezért, illetve a tíz éves ciklus lezárásaként is, minden gazdálkodó vadászatra 

jogosultnak kötelezően el kellett számolni a vadászati hatóság felé, az esetleges megmaradt 

krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával.  
 

Az új jelek, - kizárólag a vadászatra jogosultként nyilvántartásba vett gazdálkodók részére - 

voltak igényelhetőek!  

 

* Egyéni és társas vadászati naplók 

 

A vadászati naplókkal is kötelezően el kellett számolni minden, a korábbi ciklusban 

gazdálkodó jogosultaknak! Mindehhez az összes egyéni- és társas vadászati naplót lezárásra 

– szintén előre egyeztetett időpontban - be kellett vinni a felügyelőségre.  

Az új ciklus indulásakor, tehát 2017. március 1-jétől (ha a terület és vadászatra jogosult nem 

változott, akkor is!) új naplókat kell alkalmazni, használni! 
 

* Hivatásos vadász nyilvántartás 

 

Megyénk területén jó néhány helyen történt a hivatásos szakszemélyzet tekintetében is 

változás. Mint mindenki számára ismert a nyilvántartásba vétel folyamata, - a 

vadászkamaránál történő bejelentés, valamint a vadászati hatóságnál történő nyilvántartásba 

vétel és a rendészeti vizsga letétele mellett - a rendőrség hatáskörébe is tartozik. Ennek 

megfelelően több esetben, teljes átfogó anyagot is kiadtunk, amely a hivatásos vadászokkal 

volt kapcsolatos. Ezen tájékoztatókat terjedelmükre tekintettel jelen beszámolóban már nem 

szerepeltetjük. 

 

* A módosított vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati engedélyt a 

bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján 2017. március 1-jétől az Országos 

Magyar Vadászkamara megyei szervezete állítja ki. 
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Az engedélykiváltás menete a korábbi alapokon nyugszik, de van benne néhány változás: 

 

- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély iránti 

kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.  

- A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a megyei 

Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, vagy 

meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a vadászatra 

jogosulttal megkötött szerződést is. 

- A korábbi gyakorlattal ellentétben az engedély nem hónapokra, hanem 30 napos időszakokra 

váltható ki (a legrövidebb időtartam 30 nap). Természetesen továbbra is lehetőség van az éves 

(365 napos) engedély kiváltására is. 

- A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által aláírva 

és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki! 

- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft 

- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft; 6- 

12 hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás 

pillanatától érvényes. 

- Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben 
 

Fontos emellett, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a vadászat 

megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie az érintett 

vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett természeti terület esetében a 

természetvédelmi hatósághoz.  

 

* A vadgazdálkodási törvény rendelkezése szerint a miniszter a fenntartható és szakszerű 

vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat tájegységenként felsőfokú 

szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező - tájegységi 

fővadászok útján látja el.  

Ezen fővadászi munkakörök pályáztatása megtörtént, amelynek köszönhetően megyénkben az 

alábbi személyek kerültek kinevezésre: 

 

 - 203-as számú, Bükki tájegység fővadásza: Csirke László 

- 204-es számú, Cserehát-aggteleki tájegység fővadásza: Takács Gábor 

- 205-ös számú, Bükkalja-taktaközi tájegység fővadásza: Ludman Árpád 

- 206-os számú, Zemplén-bodrogközi tájegység fővadásza: Godzsák Tibor 

 

* 20 éves vadgazdálkodási üzemterv 

A vonatkozó jogszabályok szerint a 20 éves vadgazdálkodási üzemtervet a tájegységi terv 

kihirdetését követő hat hónapon belül kell benyújtani!  

 

* A vadászati törvény végrehajtási rendelete (Vhr.) a jelen beszámoló elkészítéséig nem 

jelent meg!!!  

 

 

 

* * * 

 

Az elmondott, illetve ismertetett információkon felül az év további részében továbbra is 

kiemelt figyelmet fordítunk a különféle előírásokra, és megfelelő időben nyújtunk azokról 

tájékoztatókat. 
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A  S z ö v e t s é g   s  z a k m a i,   s z o l g á l t a t á s i   

 t e v é k e n y s é g e 
 

A 2017-es év során az előző évek gyakorlatának megfelelően az alábbi kiemelt 

tevékenységeket kívánjuk végezni: 

 

- Továbbra is a terveink között szerepel a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek 

természet közeli nevelése, tájékoztatása, képzése. Az idén is azt szeretnénk, hogy a 

táboroztatás, hétvégi- valamint az iskolai programokba való becsatlakozás megvalósuljon.  

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

bemutatása segítheti a helyes szemlélet, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének 

kialakítását. 

- Szövetségünk alaptevékenységei között – mint arról az előző évről szóló beszámolóban is 

írtunk - kiemelt helye van az oktatási tevékenységnek, a vadászok továbbképzésének és a 

vadászjelöltek képzésének. 

Oktatás tekintetében, - a 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletnek megfelelően ebben az évben is 

folyamatosan szervezzük a 100 órás kötelező tanfolyamokon a vadászvizsgára jelentkezők 

képzését, vizsgára felkészítését. Az eddigi tapasztalatokat feldolgozva finomítani kívánjuk a 

tematikát és tovább fejlesztjük a technikai feltételeket. 

Örömmel mondhatjuk, - mint arról már fentebb is írtunk - hogy idén már 39 fő jelentkezett be a 

képzésünkre és végezte el sikeresen a vadászvizsgára előkészítő tanfolyamot. Ezen felül – a 

megnövekedett igényeknek megfelelően – május 27-től újabb kurzust hirdetünk. 

 

- Szakmai továbbképzések keretében tervezzük tagszervezeteink tisztségviselői számára a 

vadászatra jogosultak klf. vezetési területeinek (civil szervezetek működési kérdései, 

vadászmesteri tevékenység, gazdálkodási feladatok, stb) szakmai kerekasztal összejövetelek 

keretében, jól felkészült előadókkal való áttekintését; igény esetén klf. segédletek kiadását. 

  

- Vadászati kulturális örökség védelme érdekében többirányú tevékenységet folytatunk.  

A vadászati közélet kiemelkedő eseményei:  

- vadásznapok,  

- vadászati kiállítások szervezése  

- különféle kiadványok kiadása 

- emlékhelyek felkutatása, támogatása 

- kitüntetések adományozása és  

- a Vadászklub működésének további segítése, koordinálása.  

Ebbe a körbe tartoznak a különféle szakmai konferenciák, tanulmányutak és képzések is, 

amelyekre folyamatosan nagy figyelmet szentelünk. Az év során az éppen aktuális témában és 

időben kívánjuk ezeket megtartani, mivel ezek fontos feladataink.  

 

- Ismeretterjesztő  tevékenységünk részeként négy havonta, a kamarával közösen továbbra is 

megjelentetjük Vadász Hírmondó újságunkat, melyet a megye valamennyi vadászához 

továbbra is díjmentesen juttatunk el.  

 

- A közhasznú ismeretterjesztést szolgálja a www.borsodivadasz.hu címről elérhető 

hírportálunk, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, 

információ a legszélesebb nyilvánosság számára is megtalálható.  
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-  A bűnmegelőzés fontos eleme az orvvadászat visszaszorítása, amelyet a vadászterületeken a 

vadgazdák és a rendőrhatóság együttműködésének koordinálásával, a rendészeti feladatok 

ellátásának szervezésével és támogatásával kívánunk elősegíteni.  

Emellett, mint ahogyan már az elmúlt évben is tettük, idén is rendszeresen végezzük majd az 

éjszakai, közös területellenőrzéseket. 

 

 

A hagyományos szolgáltatásainkat továbbra is biztosítjuk kedvezményes díjtételekkel 

tagszervezeteink számára: 

 

- Továbbra is végezzük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat és igény esetén - tanácsadóként – 

közreműködünk megjelenő pályázatok megírásában. Bízunk benne, hogy e tekintetben a 

vadászkamarai tervek szerinti Vadgazdálkodási Alap bevezetésével változás fog történni és 

az elkövetkezendő időszakban lesz erre lehetőség, segítve ezzel a megye vadgazdálkodóit. 

 

- Folytatjuk - kedvezményes térítés ellenében – tagszervezeteink részére a könyvvezetési 

szolgáltatást, amely tartalmazza a bizonylatok teljes körű könyvelését, a havi és az éves 

bevallások, adatszolgáltatások elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredmény-

levezetés elkészítését. Örömmel mondhatjuk, hogy számos új társaság igényelte a szolgáltatást, 

így már 40 vadgazdálkodó szervezetnek végezzük a könyvelést. 

 

- A tájegységi tervek megjelenését követően vállaljuk a húsz éves vadgazdálkodási 

üzemtervek elkészítését, hatósághoz történő benyújtását. 

 

- Tovább folytatjuk, kereskedelemi tevékenységünket is (fegyverszekrények, könyvek, DVD-

k, nyalósó, egészségügyi csomagok, nyomtatványok, szakkönyvek, vadászati eszközök 

értékesítése, stb.)  

 

- Tanácsadó tevékenységünket továbbra is jellemzően szakmai, gazdasági és jogi 

tanácsadásra kívánjuk koncentrálni. 

 

- Folytatjuk a díjmentes Hírlevél szolgáltatást, melyet idén is minden hónap végén egy 

egységes szerkezetű kiadvány formájában juttatunk el valamennyi tagszervezetünkhöz az 

alábbi témakörökben: - aktuális teendők, - gazdálkodás, - jogi infók, - hírek, információk, - 

szövetségi hírek, - mire szabad vadászni. 

A hírlevél mellékleteként - amikor szükséges és aktuális - csatoljuk tagszervezeteink 

tevékenységéhez szükséges legfontosabb (jogi, NAV, TB, stb.) dokumentumokat. 

 

 

T á j é k o z t a t ó  t e v é k e n y s é g  

 
* Tájékoztató tevékenységeink között, mai világunkban talán elsőként kell megemlíteni a 

mindenki számára nyilvános, nagyon jól működő internetes honlapunkat is, amelyet a 

www.borsodivadasz.hu címről érhető el. Ez a hírportál a Vadászkamara és Vadászszövetség 

közös oldala, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos híradás, 

valamint a vadászati szervezetek információi is megtalálhatóak. Szeretnénk, ha minél több 

szervezetünk venné igénybe e közös honlap adta nyilvánosság lehetőségét. 

 

* Az előzőekben már említett Vadász Hírmondó újságunkat továbbra is elérhetővé tesszük a 

megye vadászai számára. 
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Fentieken túl idén is jelentős erőfeszítéseket teszünk a sajtó és média megjelenésben elért 

sikerek továbbvitelére a kommunikáció terén is. Ennek sokszor az a hibája, hogy a 

kereskedelmi médiák részéről, mindenféle erőfeszítésünk ellenére minimális az érdeklődés a 

vadászat, vadgazdálkodással kapcsolatosan. Ettől függetlenül igyekszünk, hogy továbbra is az 

aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk 

adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.  

 

Ehhez kérjük a tagszervezetek aktívabb közreműködését is. 

 

 

V a d á s z a t i  k ö z é l e t  
 

Fontos feladat, hogy most, a vadászatra jogosultakat érintő jelentős változásokat eredeztető és 

első időszakban a vadászati közélet továbbra is minél színesebb, tartalmasabb legyen és segítse 

a kapcsolatok további mélyítését, a nem vadászó társadalom számára is nyújtson szórakozási, 

kikapcsolódási lehetőségeket. 

 

* A Vadászkamarával közösen február 4-én tartottuk megyei vadászbálunkat. A fenséges 

étkek és italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás 

élménye, továbbá a kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó 

nagyszerű hangulathoz és mulatsághoz. 

 

** Vadásznapok megvalósításában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2017-es év során is. 

A különböző vadásznapok, hagyományőrző, kulturális rendezvények, a már hagyományossá 

vált, minden évben megrendezésre kerülő vadételfőző versenyek, kiállítások mind-mind a 

kapcsolatépítést és a vadászat kedvezőbb társadalmi megítélését teszik lehetővé.  

 

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapot idén Sátoraljaújhely-

Széphalomban valósítjuk meg június 24-én.  

 

* Ezen felül az idén is jó néhány, egyéb vadásznapi program, vadétel főző verseny várta és 

fogja várni az érdeklődőket. 

- április 29-én   Fűzérradvány, vadételfőző verseny és térségi vadásznap  

- május 13-án   Putnok, Gömör Expo és nemzetközi vadásznap 

- júniusban   Kács, Nemzetközi vadételfőző verseny 

- augusztus 26-án Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny  

- októberben  Ózd, Vadász-rendőr találkozó, térségi vadásznap 

 

* Az elmondott eseményeken túl idén is pályázatot hirdetünk más kistérségi vadásznapok 

további szervezésére is, ami alapján egy-egy térség vadászatra jogosultjainak, 

vadgazdálkodóink összefogását kívánjuk támogatni, patronálni különféle vadászati kiállítások, 

találkozók, vadásznapok megvalósításával. Várjuk a jelentkezőket! 

 

* Ez évben – folytatva az elmúlt évben megkezdett eseményt - a sport és hivatásos vadászok 

részére a Koplalói lőtér családi lövésznapján túlmenően, a kamarával közösen több helyszínen 

újra koronglövő versenyeket szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ezáltal minél 

szélesebb körben teret nyer egy bizonyos lövészmozgalom, aminek hatására akár külön tagozat 

létrehozása is felmerülhet, akik segítségével még több, hasonló lő készség fejlesztő, 

biztonságos fegyverkezelést elősegítő foglalkozásokat is meg lehetne szervezni.   
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* A terveink között szerepel továbbá, - mint ahogyan már a szolgáltatási tevékenységek között 

ezt is említettük - a legfiatalabb korosztály, az iskoláskorú gyermekek tájékoztatása, képzése 

is. Ennek magvalósítása érdekében a tavalyi évek nagysikerű bentlakásos és napközis ifjúsági 

táborait szeretnénk megvalósítani, támogatni.  

 

* Az aktualitás függvényében terveink között vadászati-vadgazdálkodási konferencia, 

konferenciák lebonyolítása is.  

 

* A Vadászklubos foglalkozások esetében, minden hónap utolsó csütörtökjén, a Miskolci 

Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) továbbra is várjuk az érdeklődőket! 

 

 

Bízunk benne, hogy elképzeléseink, terveink, valamint információink,  

programjaink mindenki számára egy aktív, közös tevékenységet, egy sokszínű,  

dinamikus vadászati közéletet és nem utolsó sorban egy konfliktusoktól mentes 20 éves 

vadgazdálkodási cikluskezdést fognak biztosítani! 
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III. 2016. évi pénzügyi beszámoló 
 

- 2016. évi pénzügyi beszámoló szöveges ismertetése 

- pénzügyi beszámoló 2016. terv-tény 

- 2016. évi egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása, 

közhasznúsági melléklete 

 

 

 

IV. 2017. évi költségvetési terv 
 

- 2017. évi költségvetési terv szöveges ismertetése 

- 2017. évi költségvetési terv 
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Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetségének 2016. évi gazdálkodásáról 
 

 

A korábbi években már tájékoztattuk Önöket arról, hogy szervezetünk a könyvvezetését a 

kettős könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti.  

Jelen pénzügyi beszámolónk a Szövetség úgynevezett pénzáramlását mutatja be, vagyis a 

nyitó pénzkészletből indul ki, bevételi oldalon a ténylegesen beérkezett összegeket, míg 

kiadási oldalon a tényleges kifizetéseket mutatja be és jut el a záró pénzkészletig.  

 

A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.  

 

Szervezetünk összbevétele 2016. évben 13,8 %-kal vagyis 3.138 eFt-tal a tervezett felett 

realizálódott, ebből következően elmondhatjuk, hogy a Szövetség a 2016. évi bevételi tervét 

teljesítette. 

Az összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik eltérés, átrendeződés. 

 

A cél szerinti bevételek összességében 87 eFt-al alacsonyabb a tervezettnél. Ezen belül a 

tagdíj 92 eFt-tal maradt az előirányzat alatt. Az itt jelentkező 1,6 %-os elmaradás ellenére 

azonban elmondható, hogy a tagszervezetek fizetési morálja megfelelő, mely arra is enged 

következtetni, hogy szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik.  

 

A közhasznú megnevezésű bevételek összességében 2.565 eFt-tal a tervezett felett valósultak 

meg. Részleteiben nézve látható, hogy a felkészítő tanfolyam bevétele 2.158 eFt-tal haladta 

meg a tervezettet. A vadásznapok szervezésére kapott támogatások 450 eFt-tal magasabb 

összegben realizálódtak, de az Szja 1 %-ból származó bevétel 43 eFt-tal alacsonyabb összeget 

tett ki. 

 

A vállalkozási tevékenységünk bevételei 675 eFt-tal haladják meg az előirányzatot. 

Elmondhatjuk, hogy a vadászati dolgok értékesítésének (-34 eFt) bevételén kívül mindegyik 

tevékenységünk plusz bevételt hozott, úgymint: könyvek, nyomtatványok (363 eFt), 

fegyverszekrény (106 eFt) értékesítése, míg a szolgáltatások (könyvvezetés, 

továbbszámlázások, bérbeadás, hirdetés) 240 eFt többletbevételt eredményeztek.  

 

Egyéb bevételeink összességében 11 eFt-tal maradtak a tervezett alatt, hiszen a kamatbevétel 

21 eFt-os elmaradást mutat, régi tárgyi eszközeink értékesítése viszont 10 eFt-os többletforrást 

hozott. 

 

Az átfutó bevételek közel a tervezett szinten alakultak. 
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2016. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

 
 

 

A bevételek 13,8 %-os emelkedése mellett Kiadásaink a tervhez képest 5 %-kal, 1.151 eFt-tal 

magasabb összeget tettek ki.  

Cél szerinti kiadásaink 132 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódtak, mint látható az e 

főcím alatt felsorolt kiadásaink mindegyike a tervezett összeg alatt maradt, úgymint a testületi 

ülések, képzések (kürtös tanfolyam), OMVV tagdíj, kitüntetések, kommunikációs költségek, 

honlap költségei.  

A közhasznú kiadásaink 1.449 eFt-tal haladják meg a tervezett összeget, melynek legfőbb oka 

az, hogy – mint a bevételeknél már utaltunk rá – a felkészítő tanfolyam bevételeinek 

emelkedése arányosan magával vonzotta ezirányú költségeinket, úgymint  (előadói díjak, 

terembérlet, gyakorlati képzés költségei, tanfolyamszervezés, szociális hozzájárulási adó). 

Közösségi kulturális rendezvényekre (vadásznap, térségi vadásznapok) összességében 1.200 

eFt-ot terveztünk, a programok 43 eFt-tal magasabb összegű ráfordítást igényeltek. A 

vadászklub működtetésére és az ifjúsággal kapcsolatos feladatainkra 50-50 eFt-ot terveztünk, 

azonban az év folyamán ilyen célú támogatásokat más forrásból realizáltuk. A továbbképzések, 

konferenciák soron 100 eFt megtakarítás jelentkezett. 

A vállalkozási tevékenység kiadásai (értékesített áruk beszerzési értéke, könyvvezetés 

megbízási díja, bolti jutalék, ezek szociális hozzájárulási adó vonzata) 366 eFt-tal magasabb 

összegben jelentkeztek, de ezek arányban állnak a megnövekedett vállalkozási bevételekkel. 

Jelentősebb túllépés az értékesítésre beszerzett könyvek, nyomtatványok (226 eFt), 

fegyverszekrények (95 eFt) sorokon találhatók, de ezek bevételi oldala is többletbevételt (469 

eFt) mutat. A többi értékesített termék, nyújtott szolgáltatás ráfordítása is a bevételi 

arányoknak megfelelően alakult. 60 eFt-os megtakarítás jelentkezett a társasági adó soron, 

hiszen ezen kötelezettség pontos adata a tervezés időpontjában még nem állt rendelkezésre. 

 

Az általános működési kiadások összességében 356 eFt-tal maradtak a tervezett szint alatt. 

Ezen a fősoron belül az anyag- és anyagjellegű ráfordításoknál 21 eFt megtakarítás 

jelentkezett. Az előbbi címszó alatt felsorolt tételek (irodaszer, közüzemi díjak, tisztítószer, 

távfelügyelet, bankköltség, stb.) nagyrésze - a posta, telefon, tárgyi eszközök javítása, egyéb 

anyagok, szolgáltatások továbbszámlázandó tétel sorok kivételével – a tervezett összeg alatt 

maradt.  

A személyi jellegű ráfordítások 327 eFt-tal az előirányzat alatti mértékben teljesültek, hiszen 

az itt bemutatott ráfordítások szinte mindegyike a tervezettől alacsonyabb összegben valósult 
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meg (munkabér, saját gépjárműhasználat, szociális hozzájárulási adó). E ráfordítások az 

elnökség idevonatkozó határozatainak megfelelően kerültek kifizetésre, elszámolásra.  

Beruházási kiadásaink 98 eFt-tal maradtak a tervezett alatt.  Az év folyamán beszerzésre 

kerültek kis értékű eszközök (notebook, porszívó, számítógép, asztali nyomtató, mobiltelefon 

és felszerelései), immateriális javak (számlázó-, pénztárkezelő, vírusirtó program).  

Az értékcsökkenési leírás közel a tervezett szinten alakult. 

2016. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi 

ábrákon szemléltetjük: 
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A Vadászszövetség 2016. évi gazdálkodása összességében a tervezett elvárások  szerint 

alakult. A bevételek jóval a tervezett szint felett (13,8 %), a kiadások ehhez képest csupán 

5 %-kal a tervezett felett alakultak. Nyitó pénzkészletünkhöz képest így tartalékunkat  

1.987 eFt-tal növelni tudtuk, mely véleményünk szerint mind a civil szervezetek körében, 

mind a jelenlegi gazdasági helyzetben is jó eredménynek mondható. Megjegyezzük továbbá, 

hogy a decemberi személyi jellegű kifizetéseket terhelő, azokból levont adókat szervezetünk év 

végén az adóhatóságnak befizette, így az már nem terheli a 2017-es évi költségvetésünket.  

Mindezek a tények egyértelműen rámutatnak,hogy a Szövetség gazdálkodása – az elmúlt 

évek gyakorlatának megfelelően – kiegyensúlyozott és  stabil.   
A bevételek struktúrájában sikerült fenntartani azt a korábban megfogalmazott elvet, hogy a 

szövetség működését alapvetően a szolgáltatási és vállalkozási bevételekre alapozzuk, és a 

tagdíj a bevételek harmada alatt maradjon. Ez egy jó arány, mely a későbbiekben is biztosítani 

tudja a stabilitást. A stabilitást szolgálja az a törekvésünk is, hogy legalább egy negyedéves 

likviditásnak megfelelő pénzkészlet mindig álljon rendelkezésre, hogy a működésben ne 

legyen fennakadás, amennyiben a bevételek esetleg nem az elvárt ütemben jelentkeznek. 
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

2016. évi pénzügyi beszámolója  

Ö s s z e s í t ő  

   

   

   Megnevezés Terv 2016 Tény 2016 

   

   Nyitó pénzkészlet 7458 7458 

   Bevételek 
  

   Cél szerinti bevételek 5900 5813 

Közhasznú, közcélú bevételek 9350 11915 

Vállalkozási tevékenység bevételei 7077 7752 

Egyéb bevételek 51 40 

Átfutó, kiegyenlító bevételek 200 196 

   Bevételek összesen 22578 25716 

   

   

   Kiadások 
  

   Cél szerinti kiadások 677 545 

Közhasznú, közcélú kiadások 6950 8399 

Vállalkozási tevékenység kiadásai 2688 3054 

Általános, működési kiadások 11816 11460 

Értékcsökkenési leírás 200 196 

Beruházási kiadások 400 302 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások 110 36 

   Kiadások összesen 22841 23992 

   Záró pénzkészlet 7195 9182 
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   R é s z l e t e s 

   Megnevezés Terv 2016 Tény 2016 

   Nyitó pénzkészlet 7458 7458 

   

   Bevételek 
  

   Cél szerinti bevételek 
  Szövetségi tagdíj 5800 5708 

Képzés, tanfolyam (kürtös) 100 105 

   Cél szerinti bevételek összesen: 5900 5813 

   Közhasznú, közcélú bevételek 
  SZJA 1 % 350 307 

Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam 8400 10558 

Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér. 100 100 

Kapott támogatások (Vadásznap) 500 950 

   Közhasznú, közcélú bevételek összesen: 9350 11915 

   Vállalkozási tevékenység bevételei 
  Értékesítés árbevétele 
  Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme 700 1063 

Fegyverszekrény 354 460 

Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó, elsősegélycs. 150 116 

   Szolgáltatás árbevétele 
  Könyvvezetés 2200 2375 

Infrastruktúra bérbeadása 3500 3530 

Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv) 123 128 

Hirdetés, reklám, virtuális vadászat 50 80 

Vállalkozási tevékenység bevételei összesen 7077 7752 

   Egyéb bevételek 
  Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat 35 14 

Kerekítések, tárgyi eszköz értékesítés 16 26 

Egyéb bevételek összesen 51 40 

   

   Átfutó, kiegyenlítő bevételek 
  Áfa elszámolás 0 0 

Levont és befizetett adók különbözete 0 0 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (előleg,écs) 200 196 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 200 196 

   Bevételek mindösszesen: 22578 25716 
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Kiadások 
 

  

  
 

  
Cél szerinti kiadások 

  Testületi ülések, képzések, tanfolyamok (kürtös) 150 105 

Képzések, tanfolyamok (kürtös) 
  OMVV, regionális szövetségi tagdíj 252 249 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 150 116 

Kommunikációs költségek, emlékülés 100 75 

Honlap költségei 25 0 

Cél szerinti kiadások összesen: 677 545 

   Közhasznú, közcélú kiadások 
  Felnőttképzés/Felkészítő tanf/terembérlet, előadó szla alapján,lőgyak 1400 1512 

Új felkészítő tanfolyam kialakítása, kérelem 50 0 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó 540 553 

Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap 500 563 

Támogatásból fedezett Vadásznapi költségek * 500 500 

Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása 200 180 

Továbbképzés, konferencia  100 0 

Vadászklub működtetése 50 0 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 20 20 

Ifjúsági tábor költségei 50 0 

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék 2800 4010 

Szociális hozzájárulási adó 740 1061 

Közhasznú, közcélú kiadások összesen: 6950 8399 

   Vállalkozási tevékenység kiadásai 
  Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár, dvd 550 776 

Ért-re besz. fegyverszekrények 315 410 

Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék, elsősegélycsomag 120 87 

Hivatásos vadász szakbolt (pénztárgép, posta) 45 33 

Könyvelőprogram bérleti díja 336 336 

Könyvvezetés megbízási díj, koord. jutalék  750 786 

Bolti jutalék  100 195 

Szociális hozzájárulási adó 230 249 

Helyi adó és előleg  212 152 

Társasági adó 30 30 

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen 2688 3054 

   

   Általános, működési kiadások 
  Anyag- és anyagjellegű ráfordítások 
  Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 130 102 

Posta, telefon, internet, megjelenés tf könyvben 500 525 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 600 595 

Tisztítószer 50 41 

Tárgyi eszközök javítása, karbantartása, kémény ell. 50 68 

Távfelügyeleti díj 50 48 

Egyéb anyagok, szolgáltatások 50 62 

Szállítási költség 10 1 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló 80 75 

Programok bérleti díja (könyvelő, számlázó, pénztár, stb.) 190 180 
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Továbbszámlázandó tételek (könyvelőprogram,tfkönyv,) 123 131 

Bankköltség 160 140 

Biztosítási díj 88 88 

 
2081 2056 

   * A putnoki vadásznapra beérkezett, majd az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt-nek továbbutalt 
támogatási összeget (465 eFt is tartalmazza). 

   

   Személyi jellegű ráfordítások 
  Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja 6300 6234 

Jutalom 265 265 

Csekély értékű ajándékok 20 0 

Reprezentáció 50 1 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO 20 16 

Alkalmazottak saját gj. használata 720 719 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh., szállás 600 430 

Szociális hozzájárulási adó 1755 1738 

 
9730 9403 

   Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések 5 1 

   Általános, működési kiadások összesen 11816 11460 

   

   Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 200 196 

   

   Tárgyi eszközök, kisért.eszk,immat.jav.beszerzése 300 302 

Egyéb állagmegóvás 100 0 

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 400 302 

   

   Átfutó, kiegyenlítő kiadások 
  Áfa elszámolás 100 36 

Levont és befizetett járulékok, adók különbözete 10 0 

Egyéb pénzforgalmi kiadások (tanf-i előleg visszafizetése) 0 0 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 110 36 

   Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 22841 23992 

   

   Záró pénzkészlet 7195 9182 
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Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók  

Észak-magyarországi Területi Szövetsége 

 2017. évi pénzügyi tervére 
 

A 2017. évre javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.  

2017. évi összbevételeinket 24.277 eFt-os, az előző évi ténynél 1.439 ezer forinttal 

alacsonyabbra terveztük, melynek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.  

 

Cél szerinti bevételek soron hozzuk a tagdíj bevételt, mely tervezett bevételeink közel 21 %-

át teszi ki (5.000 Ft). Látható, hogy az előző évihez képest csökkentett bevétellel vettük 

számításba, hiszen a vadászterületek újraosztásának következtében szervezetünk tagsága 

átrendeződik. Bízunk benne, hogy a folyamat végén ismét stabil tagsággal rendelkezünk 

majd, de a tervezésnél óvatosan jártunk el.  

Itt jelenítjük meg a képzéseket is, melyeket 100 eFt-os összegben tervezzük megvalósítani.  

 

Közhasznú, közcélú bevételi fősoron belül ismertetjük a támogatások, a tudományos kutatási 

tevékenységben való részvételünk valamint a felnőttképzési (vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamok) tevékenységünk bevételeit. Már az elmúlt években is ismeretes volt, hogy a 

vadászvizsga letétele kötelező tanfolyam elvégzéséhez kötött. Az új felkészítő rendszernek 

való megfelelés, a tanfolyam feltételeinek kialakítása az elmúlt években már megvalósult, így 

az idén ezzel kapcsolatban nagyobb összegű anyagi kötelezettséggel már nem kalkulálunk. E 

tevékenységünk bevételét az előző évi tényhez képest alacsonyabb összegben vettük 

számításba, mert úgy ítéljük meg, hogy a vadászterületek újraosztása kapcsán jelentkező 

vadászjelöltek száma ezévben már nem lesz olyan jelentős. 

Idén is számítunk a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlásokra (300 eFt).  

2017. év folyamán is megrendezzük központi Vadásznapunkat, melyre Sátoraljaújhely-

Széphalomban kerül majd sor. Bízunk benne, hogy a régió vállalkozásai, tagszervezeteink 

ismét támogatják a már megszokott magas színvonalú rendezvényünket és annak kísérő 

programjait. A kapott támogatásokat a tavalyihoz képest kisebb összegben vesszük 

számításba (500 eFt).  

 

Gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei között mutatjuk be a korábban már 

megismert értékesítési, szolgáltatási tevékenységünk várható bevételeit. A 

fegyverszekrények értékesítéséből származó bevételt az előző évi tény szintje alá terveztük, 

melynek oka az, hogy a beszállító nem mindig tudja részünkre biztosítani a kívánt 

mennyiséget. A nyomtatványértékesítés és a könyvvezetés bevételeit az előző évihez képest 

magasabb összegben szerepeltetjük, mert az első három hónap tényadatai azt mutatják, hogy 

az ezekkel kapcsolatos igény – az új vadgazdálkodói ciklus kezdete miatt - megnövekedett.  

 

Egyéb bevételeinket – pénzügyi műveletek, kerekítések – 25 eFt-ban, míg az átfutó 

bevételeket 200 eFt-ban tervezzük. 
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A 2016. évi tény és a 2017. évi tervadatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a 

bevételek megoszlását az alábbi diagramon szemléltetjük. 

 

 

 

2017. évi összkiadásunkat 24.572 eFt-ban irányozzuk elő a bevételek 24.277 eFt-os 

összegével szemben, mely tartalékaink 295 eFt-os – kényszerű - csökkenését eredményezi. 

 

Cél szerinti kiadások soron tüntetjük fel az OMVV tagdíjat (250 eFt), a kitüntetések (20 

eFt), a testületi ülések, a kommunikációs és a honlap fenntartásának költségét, mely 

utóbbiakat összességében 185 eFt-ban határoztunk meg. 

 

A Közhasznú, közcélú kiadások soron belül részletezzük a Vadász Hírmondó (555 eFt), a 

rendezvények (vadásznap) közvetlen ráfordításait (700 eFt). Konferenciák megszervezésére 

100 eFt-ot szánunk.  Támogatni kívánjuk a térségi vadásznapokat (200 eFt), az ifjúsági 

programok (50 eFt) megszervezését, a Vadászklub (50 eFt) és az Észak-magyarországi 

Vadgazdálkodásért Alapítvány (20 eFt) működését is. A felkészítő tanfolyam 
anyagjellegű ráfordításait (terembérlet, számlaképes előadó, gyakorlati vezető, lőgyakorlat) 

2.150 eFt-ban tervezzük. Az új rendszer szerint kialakított tanfolyam további költségeit 10 

eFt-ban határoztuk meg. A tanfolyamok sikeres lebonyolításában résztvevők, szervezők, 

előadók, oktatók díját 3.060 eFt-ban terveztük, valamint számoltunk ezek szociális 

hozzájárulási adó vonzatával is (670 eFt). A tanfolyammal kapcsolatos költségek némi 

átrendeződést mutatnak, hiszen két oktatónk ezévtől számlát ad az előadói díjról, így ezt a 

tanfolyam anyagjellegű ráfordításaiban szerepeltetjük, csökkentve az ezzel kapcsolatos 

személyi jellegű kifizetést és annak szociális hozzájárulási adó vonzatát. 
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A gazdasági-vállalkozási tevékenység kiadásai között az értékesítési (könyv, nyomtatvány, 

vadászati dolgok) (1.305 eFt), szolgáltatási (könyvelőprogram bérleti díja – 336 eFt) 

tevékenységeinkhez kapcsolódó anyagok, szolgáltatások beszerzési értékét szerepeltetjük, 

melyek az ezekkel összefüggő bevételi oldal figyelembevételével kerültek megtervezésre. Itt 

mutatjuk be az előbbiekkel együtt járó személyi jellegű kifizetéseket is, úgymint 

könyvvezetés megbízási díja, koordinációs jutaléka (1.100 eFt), bolti jutalék (200 eFt) 

valamint ezek szociális hozzájárulási adóvonzata (260 eFt). Itt adunk helyet a várható 

társasági (185 eFt) és a helyi adó (120 eFt) fizetési kötelezettségünknek is. 

 

Az általános, működési kiadások mindkét (alapcél és gazdasági-vállalkozási) 

tevékenységünk érdekében merülnek fel, ezek majd az évvégi bevételi adatok arányában 

kerülnek szétosztásra a tevékenységek között.  Ezek első csoportja az anyag- és anyagjellegű 

ráfordítások, mely - a teljesség igénye nélkül - a következőket tartalmazza: irodaszer (110 

eFt), posta, telefon (600 eFt), közüzemi díjak (700 eFt), tisztítószer (50 eFt), tárgyi eszközök 

javítása (75 eFt), távfelügyelet (50 eFt), bankköltség (150 eFt), biztosítási díj (88 eFt). 

A második csoportban kaptak helyet a személyi jellegű ráfordítások, úgymint a munkabérek 

(6.708 eFt), ajándékozási, reprezentációs kiadások, valamint az alkalmazottak (750 eFt) és a 

tisztségviselők (600 eFt) utazási, kiküldetési költségei. A foglalkoztatottak munkabérénél, 

megbízási díjánál  a 5 %-os emeléssel számolunk és tervezésre került részükre háromheti 

bérnek megfelelő jutalom (420 eFt) is. Szintén ebben a csoportban jelenítjük meg a fenti 

juttatások vonzataként jelentkező személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, 

valamint a szociális hozzájárulási adó (1.555 eFt) tervezett összegét. Látható, hogy a tervezett 

béremeléssel ellentétben a szociális hozzájárulási adó a tavalyi tény alatt marad, hiszen 

ezévtől ennek mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökkent. 

 

A tárgyi eszközök értékcsökkenését 200 eFt-os összegben irányozzuk elő. 

 

Beruházás jellegű kiadásokra 250 eFt-ot különítünk el, mely összeg vélhetően fedezi majd 

szervezetünk szükséges, kisebb értékű immateriális javainak, tárgyi eszközeinek beszerzési 

(200 eFt) értékét. Az év közben esetlegesen felmerülő állagmegóvási munkálatokat 50 eFt-tal 

vettük számításba. 

 

Az átfutó kiadások várható összegét 110 eFt-ban határozzuk meg. 
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A bevételi oldalnál bemutatotthoz hasonlóan a kiadások tény és a tervadatainak 

összehasonlítását is diagramon szemléltetjük.  

 

 

 

 
Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a 

Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan – 295 eFt-tal a nyitó alatt -, 8.887 

eFt-os összegben valósul meg. Az év folyamán azonban törekszünk majd arra – 

mint azt tettük a korábbi években is -, hogy a bevételek növelése, kiadások 

csökkentésének eredményeképpen a záró pénzkészletet növeljük. Úgy ítéljük 

meg, hogy a mai gazdasági helyzetben az is eredménynek mondható, ha egy 

szervezet a pénzügyi stabilitását meg tudja őrizni, ennek a követelménynek pedig 

várhatóan eleget tudunk majd tenni. 
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

 2017. évi költségvetési terve  

 
    

    Ö s s z e s í t ő  

 
    

    
    Megnevezés Tény 2016 Terv 2017 

   
   Nyitó pénzkészlet 7458 9182 

   Bevételek 

  
   Cél szerinti bevételek 5813 5100 

Közhasznú, közcélú bevételek 11915 10600 

Vállalkozási tevékenység bevételei 7752 8352 

Egyéb bevételek 40 25 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek 196 200 

   Bevételek összesen 25716 24277 

   
   
   Kiadások 

  
   Cél szerinti kiadások 545 455 

Közhasznú, közcélú kiadások 8399 7565 

Vállalkozási tevékenység kiadásai 3054 3546 

Általános, működési kiadások 11460 12446 

Értékcsökkenési leírás 196 200 

Beruházási kiadások 302 250 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások 36 110 

   Kiadások összesen 23992 24572 

   Záró pénzkészlet 9182 8887 
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R é s z l e t e s 

 
    Megnevezés Tény 2016 Terv 2017 

   Nyitó pénzkészlet 7458 9182 

   
   Bevételek 

  
   Cél szerinti bevételek 

  Szövetségi tagdíj 5708 5000 

Képzés, tanfolyam (kürtös) 105 100 

   Cél szerinti bevételek összesen: 5813 5100 

   Közhasznú, közcélú bevételek 

  SZJA 1 % 307 300 

Felnőttképzés/Felkészítő tanfolyam 10558 9700 

Tudományos együttműk/Szalonka monitoring kts.tér. 100 100 

Kapott támogatások (Vadásznap) 950 500 

   Közhasznú, közcélú bevételek összesen: 11915 10600 

   Vállalkozási tevékenység bevételei 

  Értékesítés árbevétele 

  Könyv, nyomtatvány, naptár, dvd, érme 1063 1200 

Fegyverszekrény 460 354 

Vadászati dolgok, felszerelések, nyalósó, elsősegélycs. 116 120 

   Szolgáltatás árbevétele 

  Könyvvezetés 2375 3000 

Infrastruktúra bérbeadása 3530 3500 

Továbbszámlázások (könyvelő, pénztárprogram, tfkönyv) 128 128 

Hirdetés, reklám, virtuális vadászat 80 50 

Vállalkozási tevékenység bevételei összesen 7752 8352 

   Egyéb bevételek 

  Pénzügyi műveletek bevétele, bankkamat 14 5 

Kerekítések, tárgyi eszköz értékesítés 26 20 

Egyéb bevételek összesen 40 25 

   
   Átfutó, kiegyenlítő bevételek 

  Áfa elszámolás 0 0 

Levont és befizetett adók különbözete 0 0 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (előleg,écs) 196 200 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 196 200 

   Bevételek mindösszesen: 25716 24277 
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   Kiadások 

  

   Cél szerinti kiadások 

  Testületi ülések, képzések, tanfolyamok (kürtös) 105 60 

Képzések, tanfolyamok (kürtös) 

 

50 

OMVV, regionális szövetségi tagdíj 249 250 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 116 20 

Kommunikációs költségek, emlékülés 75 50 

Honlap költségei 0 25 

Cél szerinti kiadások összesen: 545 455 

   Közhasznú, közcélú kiadások 

  Felnőttképzés/Felkészítő tanf/terembérlet, előadó szla alapján,lőgyak 1512 2150 

Új felkészítő tanfolyam kialakítása, kérelem 0 10 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó 553 555 

Közösségi, kult. rendezvény/Vadásznap 563 200 

Támogatásból fedezett Vadásznapi költségek * 500 500 

Közösségi, kult. rendezvény/térségi Vadásznapok támogatása 180 200 

Továbbképzés, konferencia 0 100 

Vadászklub működtetése 0 50 

Émo-i Vadgazdálkodásért Alapítvány támogatása 20 20 

Ifjúsági tábor költségei 0 50 

Tanfolyamszervezés, előadói díj, koord.jutalék 4010 3060 

Szociális hozzájárulási adó 1061 670 

Közhasznú, közcélú kiadások összesen: 8399 7565 

   Vállalkozási tevékenység kiadásai 

  Ért-re besz. könyv, nyomtatvány, naptár, dvd 776 900 

Ért-re besz. fegyverszekrények 410 315 

Ért-re besz. vadászati dolgok, érmék, elsősegélycsomag 87 90 

Hivatásos vadász szakbolt (pénztárgép, posta) 33 40 

Könyvelőprogram bérleti díja 336 336 

Könyvvezetés megbízási díj, koord. jutalék 786 1100 

Bolti jutalék 195 200 

Szociális hozzájárulási adó 249 260 

Helyi adó és előleg 152 120 

Társasági adó 30 185 

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen 3054 3546 

   
   Általános, működési kiadások 

  Anyag- és anyagjellegű ráfordítások 

  Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 102 110 

Posta, telefon, internet, megjelenés tf könyvben 525 600 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 595 700 

Tisztítószer 41 50 

Tárgyi eszközök javítása, karbantartása, kémény ell. 68 75 

Távfelügyeleti díj 48 50 
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Egyéb anyagok, szolgáltatások 62 75 

Szállítási költség 1 10 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, könyvvizsgáló 75 80 

Programok bérleti díja (könyvelő, számlázó, pénztár, stb.) 180 200 

Továbbszámlázandó tételek (könyvelőprogram, tfkönyv) 131 130 

Bankköltség 140 150 

Biztosítási díj 88 88 

 

2056 2318 

    * A putnoki vadásznapra beérkezett, majd az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt-nek továbbutalt 

támogatási összeget (465 eFt) is tartalmazza. 

 
    
    Személyi jellegű ráfordítások 

   Alkalmazottak munkabére, gondnok megbízási díja 6234 6708 

Jutalom 265 420 

Csekély értékű ajándékok 0 20 

Reprezentáció 1 50 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA, EHO 16 20 

Alkalmazottak saját gj. használata 719 750 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh., szállás 430 600 

Szociális hozzájárulási adó 1738 1555 

 

9403 10123 

   Egyéb kiadások/igazgatási díjak/illetékek, kerekítések 1 5 

   Általános, működési kiadások összesen 11460 12446 

   
   Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 196 200 

   
   Tárgyi eszközök, kisért.eszk,immat.jav.beszerzése 302 200 

Egyéb állagmegóvás 0 50 

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 302 250 

   
   Átfutó, kiegyenlítő kiadások 

  Áfa elszámolás 36 100 

Levont és befizetett járulékok, adók különbözete 0 10 

Egyéb pénzforgalmi kiadások (tanf-i előleg visszafizetése) 0 0 

Átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 36 110 

   Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 23992 24572 

   
   Záró pénzkészlet 9182 8887 

 

 


