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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint azt Hírleveleinkben folyamatosan jeleztük, a vadásztársaságokkal, mint egyesületekkel 

(civil szervezetekkel) kapcsolatosan az év során több olyan új jogszabály, előírás jelent 

meg, amely az Alapszabállyal, a gazdálkodással, a működéssel, a bírósági nyilvántartással 

kapcsolatos lényeges új előírásokat tartalmaz. 

 

Ezek fontossága fokozott figyelmet és intézkedéseket igényel, melyre tekintettel a korábbi 

(2012 I.sz.; I.különszám; V.sz.; V.különszám; VII.sz.; VIII.sz.) Hírleveleinkben 

részletezett változásokat egységes szerkezetben újra összefoglaltuk és mellékleteként 

csatoljuk. 

 

2. 

Szintén korábbi Hírlevelünkben jeleztük, hogy 2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új 

Agrárkamarai törvény, mely értelmében a vadászatra jogosult szervezetek olyan 

gazdálkodó egységnek minősülnek, amelyek az Agrárkamara létrejöttének napján (a 

közeljövőben, de legkésőbb 2013. március 31-ig), annak tagjává válnak a törvény erejénél 

fogva.  

 

Ez alól a Vadászszövetség tagszervezetei - amennyiben a vadgazdálkodáson kívül más 

agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak - kivételt képeznek, mivel a törvény 5. § (6) 

bekezdése kimondja, hogy nem keletkezik agrárkamarai tagság akkor, ha az érintett 

személy, vagy szervezet az Agrárkamara létrejöttekor a Magyar Vadászkamarának, vagy más 

vadászati szakmai szervezet országos, vagy területi szervének (pl. megyei 

vadászszövetség) a tagja.  

Ismételten felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ez csak abban az esetben van így, ha az 

érintett szervezet e tagságával összefüggő tevékenységén kívül más agrárgazdasági 

tevékenységet nem folytat! 
 

Ha egy vadászatra jogosult pl. a vadföldjén termelt felesleges kukoricát értékesíti, traktorjával 

bérszántást végez, stb. (ami agrárgazdasági tevékenységnek minősül) akkor már, hiába tagja 

Szövetségünknek, az Agrárkamarának is tagjának kell lennie és be kell oda jelentkeznie! 

 

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje: 2012. 

november 30.  

 

A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének 

határideje szintén 2012. november 30.  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2012. XI. szám 
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3. 

A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, 

valamint, a természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak, 

a sertéspestissel érintett területre vonatkozóan az állategészségügyi hatóságnak írásban 

bejelenteni.  
 

4. 

Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő 

kilövési számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak 

teljesítésével. Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati 

hatósághoz.   

 

A Vhr. 30. § (1) bekezdése szerint az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó 

mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 

 

(2) Az apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása kivételével az 

előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti 

szabályozására vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) 

bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének 

minősül. 
 

5. 

A társas vadászatok megkezdése előtt a vadászatra jogosult köteles balesetvédelmi oktatást 

tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

A résztvevők a balesetvédelmi oktatáson elhangzottakat, azok tudomásul vételét aláírásukkal 

igazolják. A társas vadászatokat mind a rendőrhatóság, mind a vadászati hatóság kiemelt 

figyelemmel kezeli, és folyamatosan ellenőrzi! 

 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. 

(2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a 

tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan 

alkalmazható üzemanyagárat.  

 

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az 

üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az 

üzemanyagról számlát beszerezni. 

 

Fentiek alapján a 
 

2012. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  433 Ft/liter 

Gázolaj     439 Ft/liter 

Keverék     464 Ft/liter  
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2012. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  416 Ft/liter 

Gázolaj     432 Ft/liter 

Keverék     447 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2012.12.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1208A és 1208M) 

 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási, 

munkaerőpiaci járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

3. 

 Szövetségi tagdíj 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember 

hónapban kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét 

még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászszövetségünk a kamarával közösen  

vadgazdálkodási szakmai konferenciát  
szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Időpont: 2012. november 29. (csütörtök) 14
00

 óra 

 

Helye: Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

3525, Miskolc, Dóczy u. 6. 

(Nagyelőadó terem) 

 

Konferencia témái: 

 

- Társasvadászat szervezés, balesetmegelőzés a vadászatban 
 

 * Takács Viktor hivatásos vadász, vadászfilmes 

 

- Utánkeresés a gyakorlatban 
 

 * Dr. Dákay Zsuzsanna vérebvezető, 2011-es Kaszó Kupa győztes 
 

 * Horváth Dániel, Utánkeresők Baráti Köre alapító tag 

 

A konferencia egyben a hivatásos vadászok részére kötelező éves továbbképzés része! 
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2. 

November első felében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartottunk (KSH szám: 

19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008). A tanfolyamon a hallgatók 

elsajátíthatták a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ezen felül külön lőgyakorlati foglalkozás 

során megismerkedhettek a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a 

vadászvizsgára.  

 

A vadászvizsga időpontja: 2012. november 28. (szerda) 8.
00

 óra 

 

Következő vadászvizsga előreláthatólag márciusban lesz, melyre február végéig lehet 

jelentkezni a Tas utcai székházban.  

 

3. 

December 4-én fejeződik be az őszi szalonka monitoring program, mely során 12 keddi 

napon kellett a megfigyeléseket dokumentálni, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, 

ahol mi az adatokat feldolgozva juttattuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

 

4. 

Nyalósó!!! 
bruttó 100Ft/kg 

Vadászszövetségünk folytatja az Erdélyből származó kősók forgalmazását! Azért, hogy 

könnyen kezelhető és szállítható legyen, a kiszerelést 50 kg-os zsákokban oldottuk meg, 

5eFt/zsák áron. A zsákokban a nyers, fejtett kősó 3-10 kg-os tömbökben található.  

 

A természetes só jóval ellenállóbb a nedvességnek, mint préselt társai, ugyanakkor a 

szabálytalan alakú, sötét tömbök nem hívják fel magukra a figyelmet, az ilyen-olyan 

„begyűjtők” észre sem veszik. Méretüknél fogva a vadak sem tudják elgörgetni. 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

November - December:  

Gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, muflon, vaddisznó, 

mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, kanadai lúd, nílusi lúd, 

tőkésréce, szárcsa, balkáni gerle; örvös galamb, róka; aranysakál, nyest, pézsmapocok; 

nyestkutya; mosómedve, borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

A vadászati idények alkalmazása során, egyes vadfajoknál a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 27. és 

27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni! 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 

    
3526 Miskolc, Tass u. 18. Tel/fax: 46/504-125; 504-126 info@vadaszszovetseg.hu 
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Melléklet 

 

2012-ben hatályosult, 

vadásztársaságokat érintő jogszabályok, előírások: 
 

Megjelent jogszabályok: 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról.  

- 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.  

- 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet (módosítás) 

 

Fontos előírások: 

 

- A 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról…) hatályon kívül helyezte 1989. évi II. 

törvényt (egyesületi törvényt), így a vadásztársaságokra, mint civil szervezetekre az új 

jogi szabályozás vonatkozik. Kérjük, hogy szervezeti üléseiken hozott döntéseiket 

(alapszabály, szabályzatok, adatok módosítása) az új törvényi előírások figyelembevételével 

tegyék meg. 

 

- A civil szervezetek könyvvezetésére, beszámolási rendjére vonatkozó szabályok is 

változtak, de továbbra is előírás, hogy az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú), ill. a 

vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket, költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell 

nyilvántartani. Fontos változás, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős 

könyvvitelt vezethet!  

 

- 2011. évi CLXXXI. törvény szerint a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék 

veszi nyilvántartásba a civil szervezeteket. A változásbejegyzésre is a nyilvántartásba 

vétel szabályai az irányadók! 

A beadványokat egy példányban – a törvényszék honlapján megtalálható – űrlapon kell 

benyújtani.  

A beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha 

- a kérelmező jogi képviselővel jár el, vagy 

- az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, ill. a  

- a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelem. 

A törvény 20-21. §-ai részletesen tartalmazzák a nyilvántartásba vételi kérelemben 

feltüntetendő adatokat, valamint a csatolandó iratokat.  

A változásbejegyzési kérelem szabályait a 23-24. §-ok foglalják magukba, míg a törlés iránti 

kérelem szabályai a 25-27. §-okban találhatók. A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat 

módosítását, ill. az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve 

határozatának elfogadását követő 60 napon belül kell a bíróságnak bejelenteni. Az 

Alapszabály módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak 

(37-38. §.)  

 

- Az új szabályok szerint civil szervezet (egyesület) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 

tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja 

megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. A vadásztársaság 

tehát nem elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet. Ennek annyiban van 
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alapvető jelentősége, hogy amennyiben a szervezet éves összes bevétele 60 %-át eléri, vagy 

meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétele és ezt az adóhatóság 

megállapítja, úgy köteles mérlegelés nélkül a civil szervezettel szemben törvényességi 

ellenőrzési eljárást kezdeményezni a törvényességi felügyeletet végző ügyészségnél. Nem 

minősül ugyanakkor gazdasági-vállalkozási tevékenységnek az alapszabályban rögzített 

célszerinti tevékenységek bevétele. Ezért lényeges, hogy az Alapszabályban a 

vadásztársaság célszerinti tevékenységénél a TEAOR számok megjelölésével felsorolásra 

kerüljenek e tevékenységek. 

 

- Az egyesület bevételeit a Civil tv. 19.§. (1). bek. a./ - g./ pontjai szerinti részletezésben 

(tagdíj, gazdasági – vállalkozási tevékenység bevétele, adomány, egyéb bevétel, …, stb.), 

költségeit, ráfordításait (kiadásait) pedig a 19.§.(2). bek. szerinti részletezésben (alapcél 

szerinti tevékenységhez kapcsolódó költségek, gazdasági – vállalkozási tevékenységhez 

kapcsolódó költségek, a szervezet működési költségei, egyéb költség, …, stb.) elkülönítetten, 

a számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

 

- Ugyancsak új szabály, hogy az egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot (az általa használt tájékoztatási eszközökön 

keresztül, így különösen honlapján, hírlevelében, …, stb.). Az egyesület éves költségvetési 

tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló  készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000(XII.19.) Korm. rendelet 

alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Az egyesületnek az 

ésszerű gazdálkodás elve szerint kell eljárnia, éves költségvetését úgy kell megterveznie, hogy 

kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.  

 

- Az egyesület a jövőben köteles a jogosult testület (általában a taggyűlés) által elfogadott 

beszámolóját, valamint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó 

napjáig letétbe helyezni (az Országos Bírósági Hivatalnál, /1363 Budapest, Pf. 24/1./) és 

közzétenni. (Amennyiben saját honlappal rendelkezik, úgy kötelezettsége kiterjed a saját 

honlapon történő elhelyezésre is és biztosítania kell a közzétett adatok folyamatos 

megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó közléséig.) A 

beszámoló adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.  

 

- Új szabály, hogy vállalkozási tevékenységet is folytató szervezet a könyvviteli szolgáltatás 

körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével olyan 

természetes személyt köteles megbízni, illetve alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói 

szakképesítéssel,vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel (illetve ezzel egyenértékű 

szakképesítéssel) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik;  vagy olyan 

számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, 

vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel a fenti 

követelményeknek (342/2011(XII.29.) Korm. rendelet 33.§.) 

 

- A 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet értelmében a 

vadgazdálkodó szervezetek is kötelesek élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetni! 

 A vadászati tevékenység önmagában nem felügyeleti díj köteles, azonban a vad, a vadhús 

értékesítés (illetve amennyiben van, pl. terményértékesítés) igen, ezért az ezekből a 

tevékenységekből származó nettó árbevétel (jövedelem) után élelmiszerlánc-felügyeleti díjat 

köteles minden gazdálkodó fizetni! A díjat évi két egyenlő részletben kell kiegyenlíteni, 

melynek mértéke az ezekből származó nettó árbevétel 0,1%-a! (ezer forintra kerekítve) 
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- 2012. január 1-jétől rendeletmódosítás értelmében korszerűsíteni kellett a 

vadásztársaságok számviteli politikáját és pénzkezelési szabályzatát is.  
Fentiek ismeretében ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ellenőrizzék a 

vadásztársaságnál ezen szabályzatok meglétét, érvényességét. Amennyiben ezek nem 

lelhetők fel vagy van ugyan, de kétséges annak időszerűsége, kérjük, hogy keressék meg 

telefonon vagy személyesen Szövetségünket.  

 

Amennyiben igény van rá, csekély díjazás ellenében továbbra is közreműködünk a 

szabályzatok elkészítésében, naprakésszé tételében. 

 

- o - 

 

A fentiekben ismertetett előírások többek között szükségessé teszik az 

alapszabályok módosítását is. Ennek megfelelően - olykor az előzőeket 

megismételve - az alábbiakban közöljük a beépítendő változásokat, előírásokat: 

 

1. Mindenekelőtt a meglévő alapszabályban (amennyiben tartalmazza) a már hatályon kívül 

helyezett jogszabályi hivatkozásokat célszerű törölni vagy azokat a jelenleg hatályos 

hivatkozásokra javasoljuk módosítani, aktualizálni. 

 

2. Az egyesület olyan, Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező 

szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal 

rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 

Ebben a szabályban új elem, hogy az egyesületet Magyarországon kell létrehozni.  

Szintén új elem, hogy az egyesület működésének földrajzi kiterjedését (hatókör) is meg kell 

állapítani. (vadásztársaságok --- területi hatókörbe tartoznak) 

 

3. Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról, székhelyéről, 

szervezetéről, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és 

feltételeiről (ez utóbbi új elem a szabályozásban, bár az alapszabályok többsége ezidáig is 

tartalmazta).  

 

A társaság céljaként – amennyiben a jelenlegi alapszabály nem tartalmazza - az alábbi 

szövegrészt javasoljuk beépíteni: 

„A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a 

vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, - használatra vonatkozó 

szabályzatok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a 

környezet és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű és tervszerű 

vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, jól működő egyesületi 

élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson haszonbérleti szerződés 

/bérvadászati szerződés útján.” 

 

4. Az egyesületnek a „rendes tagok” mellett lehetnek „különleges jogállású” tagjai 

(pártoló tag, tiszteletbeli tag), amelyről az egyesület alapszabálya rendelkezhet. A 

különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek 

döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tag az egyesület 

tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Költségvetési szerv egyesület 

pártoló tagja nem lehet.  
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5. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés) vagy a tagok által – az 

alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton legfőbb szervként 

választott testület, melyet szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.  

 

Új elem a szabályozásban, hogy a legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus 

úton is lefolytatható (pl. interneten webkamera segítségével), ha a legfőbb szerv tagjainak 

személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, 

dokumentálható és ennek lehetőségét és módját az alapszabály rögzíti. 

 

6. Az egyesület az alapszabályában meghatározott cél (alapcél) megvalósítása érdekében 

vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági – vállalkozási tevékenység 

folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának 

előmozdítása érdekében kiegészítő jelleggel végezhet, amennyiben az alapcél szerinti 

tevékenységet nem veszélyezteti.  

 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, alapítója, tagja – a vagyoni hozzájárulásának 

megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.  

 

Egy vadásztársaság alapszabályában alapcélként kell feltüntetni, hogy az általa haszonbérelt 

vadászterületen vadgazdálkodik, ezen belül a vadászati hatóság által jóváhagyott éves lelövési 

terv szerinti vadkilövésekről egyrészt saját tagjai, másrészt vendégvadászok, bel- és külföldi 

bérvadászok közreműködésével gondoskodik. Ebben az esetben ez a tevékenység nem 

minősül gazdasági – vállalkozási tevékenységnek. (Lásd még a NAV állásfoglalását a 10. 

oldalon)  

 

Ennek megfelelően az alábbiakat javasoljuk beépíteni az alapszabályba:  

„A vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott 

tervekben (üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képező kilövési tervben 

foglaltakat köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minősül. 

A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül tehát:  

- egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR 9319’08) 

- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 0170’08) 

- gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.11’08) 

- egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.19’08) 

- állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 0162 ’08) 

A vadásztársaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, 

sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt.” 

 

7. Az alapszabálynak tartalmaznia kell a taggyűléssel kapcsolatos rendelkezéseket.  

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az IB, EB és az FB elnökének és tagjainak titkos 

szavazással történő megválasztása és a visszahívás lehetősége is. 

Ugyan nincs kötelezően előírva, hogy a visszahívás és a tisztségviselő választás eljárási rendje 

rögzítve legyen, mégis több megyei bíróság (törvényszék) - általában hiánypótlásként -

követelte meg a választás szabályainak részletesebb meghatározását. 

Fentiekre tekintettel ezért, az alábbi szövegrészt is javasoljuk beépíteni az alapszabály 

„Taggyűlés hatásköre” pontja közzé: 

 

 „A taggyűlésen a tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által előterjesztett összesített 

jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. 
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a) A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a 

jelenlévő tagok legalább 50 % + 1 érvényes szavazatának a támogatását, és aki a 

jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban 

elfogadta,  

b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a taggyűlés 

jelenlévő tagjai szótöbbségi szavazatát megkapta, 

c) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges 

mennyiségű szavazatot, akkor ugyanazon a taggyűlésen erre a tisztségre 

(tisztségekre) újabb választást kell tartani. 

 

A megválasztott tisztségviselő visszahívását – a visszahívás okának megjelölésével – a tagok 

legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a taggyűlésnél. A taggyűlés a kezdeményezés 

benyújtásának időpontjától számított 60 napon belül rendkívüli ülésen – az intézőbizottság 

javaslata és az érintett tisztségviselő meghallgatása után – titkos szavazással dönt a 

kezdeményezésről. A hozott határozatot mind a visszahívással érintett tisztségviselő, mind a 

kezdeményezők, illetve a taggyűlés bármely tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon 

belül – törvénysértésre hivatkozva a törvényszék előtt megtámadhatja. A határozat 

megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben a 

végrehajtást felfüggesztheti.” 

 

Az elmondottakon túl a taggyűlés összehívása esetében minden esetben szerepeltetni kell: 

A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben a 

meghívóban erre a tagokat figyelmeztették.  

 

Az intéző bizottság feladatai között az intéző bizottság határozatképességénél következő 

rendelkezés szükséges: 

Az intéző bizottság határozatképes, ha az elnök és legalább két intéző bizottsági tag jelen van. 

 

Az Ellenőrző bizottság esetében: 

Az Ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés 

határozatképes, ha azon az elnöke és legalább két tagja megjelent. Határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze 

az ülést megelőzően legalább …...... nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a 

napirendi pontokat. Ellenőrző bizottság összehívása írásban, igazolható módon történhet meg.  

 

Az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy, aki az intéző bizottság tagja, 

elnöke, a fegyelmi bizottság tagja vagy elnöke, aki az egyesülettel megbízatásán kívül más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll. Az egyesülettől cél szerinti juttatásban részesül, kivéve, a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjainak 

a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 

juttatást, illetve a fent meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

8. Külön felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a már elmondottakon túl fokozott figyelmet 

szenteljenek az alábbiakra is  

- meghívók postázása a taggyűlés előtt ….X… nappal,  

- napirendi pontban: alapszabály módosítás  

- taggyűlésen határozatképesség,  

- jegyzőkönyvezetők, hitelesítők megválasztása, 

- határozat kidokumentálása 

- jegyzőkönyv, új alapszabály bíróságra történő benyújtása  
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Végezetül a gazdálkodással kapcsolatosan két állásfoglalás és jogszabály 

értelmezés: 
 

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása a vadásztatásról és a vadhús értékesítésről: 

 

 „Az 1996. évi LV. vadászati törvény 40. §-a szerint vadgazdálkodásnak minősül a 

vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a 

vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység. Ily módon a vadgazdálkodás körébe 

tartozik a vadállomány szinten tartása, azaz a vadállomány mennyiségi szabályozásával 

kapcsolatos tevékenység, amely a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározott keretek között 

végrehajtott vadászatot jelenti (akár bérvadásztatás útján). A vadhús a vadgazdálkodási 

tevékenység sajátos végeredménye, mivel a vadgazdálkodásnak a része a vadállomány 

szabályozása, a vadvédelem, azaz a vadállomány túlszaporodásának, ugyanakkor az adott 

vadfaj fennmaradását veszélyeztető túlzott vadkilövéseknek a megakadályozása. 

 

A vadásztársaságok - a Vtv. 16. § (1) bekezdése szerint - egyesületi formában működő, 

elsődlegesen a fenti célok megvalósítására létrejött vadászatra jogosult szervezetek, amelyek 

társasági adókötelezettségére a Tao. tv. egyesületekre vonatkozó szabályai az irányadóak. 

Tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél szerinti tevékenységeként 

tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, azok körében a vadászatot, 

vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését, ezért ezek a tevékenységek 

nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből következően - a vadgazdálkodási 

üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a vadásztatás során a vadásztársaság 

által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti tevékenység költségét, illetve a külső 

vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a cél szerinti tevékenység bevételét képezi, 

továbbá az üzemtervben meghatározott mennyiségű elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – 

értékesítéséből származó bevétel is a vadásztársaság cél szerinti tevékenysége bevételének 

minősül a Tao. tv. 6. számú melléklete „A" fejezetének 1. pontja alapján.” 

 

2. Bérvadásznak nyújtott vadászati szolgáltatás adókötelezettsége 

(Forrás: Adó- és Vám Értesítő 6. szám) 

 

„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 85. § 

(1) bekezdés m) pontja alapján adómentes az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos 

szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít 

.ma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében veszi igénybe, vagy 

.mb) olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy javára történő 

közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, 

a sportesemény megtekintését, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan 

(ingatlanrész) bérbeadását. Az Áfa-törvény 85. § (1) bekezdés m) pontja nem tartalmaz 

hivatkozást statisztikai besorolási számra, ezért az adómentesség alkalmazhatósága 

szempontjából a TEÁOR’08/TESZOR szerinti besorolásnak nincs jelentősége. A 

vendégvadásznak illetve bérvadásznak nyújtott olyan vadászati szolgáltatások, mint pl. az 

egyéni lesvadászat trófeás vadak elejtésére, egyéni lesvadászat nem trófeás vadak elejtésére, 

csoportos vadászat nem trófeás vadak elejtésére, az Áfa tv. alkalmazásában nem tekinthetőek 

sportolással, testedzéssel összefüggő szolgáltatásoknak, így azokra az Áfa-törvény 85. §. (1) 

bekezdés m) pontja nem alkalmazható. Következésképpen ezeket a szolgáltatásokat az 

Áfa-törvény 82. § (1) bekezdése alapján 27 %-os mértékű általános forgalmi adó terheli. 
[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228732513 – NGM Jövedelem és 

Forgalmi Adók Főosztály 5364/2011.]” 


