
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a vadászatra jogosultaknak, egyes tevékenységükből 

(élővad, vadhús értékesítés, terményértékesítés) származó nettó árbevétel után 2013. 

élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetni! 

    

A bevallást május 31-ig kell elkészíteni, a díjat pedig évi két egyenlő részletben (2013. 07. 

31-ig és 2014. 01. 31-ig) kell kiegyenlíteni. A díj mértéke a tevékenységekből származó nettó 

árbevétel 0,1%-a! (ezer forintra kerekítve)  

(részletes bevallási útmutató előző számunk 1. sz. mellékletében) 

 

2. 

Szintén május 31-ei kötelezettség, melyre ezúton is újra felhívjuk a figyelmet, hogy az Ectv. 

30.§(1) bekezdése szerint valamennyi civil szervezet ez évtől köteles a jogosult testület 

(általában a taggyűlés) által elfogadott számviteli beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét május 31.-ig letétbe helyezni és közzétenni az Országos Bírósági Hivatalnál.   

 

Emellett a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 29.§.-szerint valamennyi civil szervezet/ egyesület 

(nem csak a közhasznú szervezetek!) számviteli beszámolója (mérleg és eredmény levezetés) 

mellett köteles közhasznúsági mellékletet is készíteni. 

 

2013. áprilisi hírlevelünk gazdálkodási részének 4. pontjában és 2. sz. mellékletében 

tájékoztatást adtunk a vadásztársaságok – mint civil szervezetek – számviteli beszámolójának, 

közhasznúsági mellékletének formátumáról, közzétételéről. Ezzel kapcsolatban újabb 

információk jutottak tudomásunkra, melyekről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.  

(E tájékoztatónk a 2013. május 08-i választmányi ülésén megjelent  

tagszervezeteink képviselői részére kiosztásra került.) 

 

A komplett beszámoló főlapján a beküldő és a szervezet alapadatai mellett fel kell tüntetni a 

bejegyző határozat számát (a társaság bíróság által közölt Pk….. jelű száma), valamint a civil 

törvény szerinti nyilvántartási számot.  

 

A nyilvántartási számot a http://www.civil.info.hu/civil-szervezetek weboldalon kereshetik 

meg. Az oldal betöltődése után a kereső egyes adatainak kitöltése, majd a keresés gomb 

megnyomása után az eredmények között a szervezet nevére kell kattintani, ahol az 

alapadatokban megtalálható az országos nyilvántartásbeli azonosító szám, melynek 

formátuma 05/01/….. 

(A keresőt többféle adat kitöltésével kipróbáltuk, időnként nem talált adatot az adószámra 

sem, ezért az általunk javasolt keresési mód a következő: a szervezet nevénél annyit írjanak 

be, hogy Vadásztársaság, a címnél pedig csak a település nevét. Ebben az esetben ugyan 
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előfordul, hogy az eredmények között több szervezet is van, de abból az aktuális 

kiválasztható. Amennyiben mégsincs találat, akkor csak a vadásztársaság bírósági végzési 

számát használják.) 

 

Vadászszövetségünknél könyveltetést végző tagszervezeteink részére 

az 1. és 2. pontban szereplő kötelezettségeket mi készítjük, végezzük el! 
 

3. 

Hasonlóan az elmúlt évekhez, várhatóan idén is magas terményfelvásárlási árak fognak 

realizálódni, ami főként a vadkárosított területrészeken erős pénzügyi hatással fog bírni 

minden egyes vadgazdálkodó számára.  

 

Ennek megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

 

- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira 

azonnal reagáljon, 

- a termelőkkel idejében le kell ülni megbeszélésre, a későbbi problémák megoldásának 

megvitatására, és a közös vadkárelhárításra, 

- az előzetes vadkárbecslési eljárás lefolytatása nagyon sok esetben elejét veheti későbbi 

hibás megállapításoknak, vitáknak. A betakarítás idején megbecsült vadkár sokszor a nem 

egyértelmű viszonyok miatt olyan terhet is jelenthet, amit nem a vad okozott. 

- hosszabb távra, tervezhetőbb és előrelátó megoldás lehet az ún. vadkárátalány szerződések 

kötése,  

- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt villanypásztor felállítása és 

működése, 

- egyszerű és olcsó a rémzsinór alkalmazása, kisebb területeket megfelelő védelemmel lát el 

a vadakkal szemben. (üvegcserép, fémes hangot adó dobozok, tükördarabok, fehér színű toll, 

haj stb.) 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- a vadföldeken folytasson mozaikos, más-más növénymagasságú, éréscsoportú 

növénytermesztést, - eseti megoldás lehet a vaddisznó számára túrókukorica betárcsázása, 

 

Vadkár dokumentálása:   

- Ezek lehetnek a vadkárt jelző értesítések, hivatásos vadász, mezőőr szolgálati naplói, 

költségeket igazoló számlák, egyezséget rögzítő okmányok, fényképek - bármi, amivel 

igazolható, hogy a vadgazda a tőle elvárható tennivalókat elvégezte. 

- Általánosan elfogadható, hogy a vadkárt komplexen, a helyi viszonyok és sajátosságok 

figyelembe vételével kell kezelni, illetve kezelhetővé tenni.  

- Élő és korrekt kapcsolat fenntartása a mezőgazdasági termelőkkel, a különféle 

megelőzési, elhárítási módozatok sokoldalú, változatos és közös alkalmazása hozhat 

eredményt a mezőgazdasági vadkárok csökkentésében. 

 

4. 

A közelmúltban tartott kamarai küldöttgyűlésen újra napirendre került, hogy a hatályos 

fegyverjogszabályok lehetővé teszik a házilagos lőszer újratöltési lehetőséget, annak, aki 

előzetesen a rendőrségnél erre vonatkozó vizsgát tett.  

 

Kamarai területi szervezetünk felvállalja a vizsga-előkészítő tanfolyamok szervezését, mint 

szolgáltatást a vadászok részére. Kérjük ezért, hogy társaságukban mérjék fel és részünkre 

jutassák el a jelentkezők létszámát, hogy szükség esetén a tanfolyamok szervezését el tudjuk 

kezdeni. 
 



Gazdálkodás 
 

1. 

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

(2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 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 

2013. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  438 Ft/liter 

Gázolaj     438 Ft/liter 

Keverék     469 Ft/liter  
 

2013. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  409 Ft/liter 

Gázolaj     416 Ft/liter 

Keverék     440 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2013.05.31. * Bevallás a vadértékesítést terhelő élelmiszerlánc felügyeleti díjról 

(www.nebih.gov.hu)  

   * Beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbe helyezése 

   (részletek a fentiekben és a 2013. április havi hírlevélben)  

* Bevallás a 2012. évi társasági adóról (1229) 

 

2013.06.12.  * Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónapban 

postázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászszövetségünk május 8-án a Kormányhivatal Blaskovics utcai épületében, tartotta éves 

rendes Választmányi ülését. Az ülésen első napirendi pontként tagfelvételre került sor, aminek 

köszönhetően a választmány az alábbi vadgazdálkodó egységek kérelmét fogadta el: 

- 659010. FTVK (Olaszliszka) 

- Borsodbóta és Környéke Vadgazdálkodási Jogközösség (Borsodbóta) 

- Dél-Zempléni FTK (Erdőbénye) 

- Diana Vt. (Bükkábrány) 

http://www.nebih.gov.hu/


- Garadnai Földtulajdonosok Bérkilövő Vadásztársulata (Garadna) 

- Hernádmenti Földtulajdonosi Vadásztársaság (Hidasnémeti) 

- Tiszamenti FTK (Borsodivánka) 

  

Az új tagok belépésével a Szövetség taglétszáma 83 szervezet. 

 

Összetételét tekintve:  

- területes vadásztársaság: 60; - bérkilövő vadásztársaság: 5; - földtulajdonosi közösség: 15 

- gazdasági társaság: 3 

  

Ezt követően az Elnökség beszámolt az elmúlt évi tevékenységekről, a 2013. évi feladatokról 

és a szervezet gazdálkodásáról. Ezt követte az Ellenőrző bizottság beszámolója. A 

tájékoztatók, kiegészítések, majd azt ezt követő tanácskozás után határozathozatal 

következett, melynek keretében a Szövetség választmánya elfogadta az elnökség és ellenőrző 

bizottság beszámolóját, a 2012. évről készült egyszerűsített mérleg és eredménykimutatást, 

valamint a 2012. évről készült közhasznúsági jelentést. 

 

Utolsó napirendként – korábbi megüresedés miatt – elnökségi tag választására került sor, 

melynek keretében egyhangú szavazás értelmében a Vadászszövetség új elnökségi taggal 

bővült ifj. Szemán Jenő személyében. 

  

2013. május 8-tól az elnökség összetétele: 

Elnök:   Dr. Székely László 

Elnökségi tagok: Csuhai István; Galambos Kálmán; Gyurán János; Kriston Nándor; 

Szaniszló Sándor; Szemán Jenő ifj.; Tóth Á. Dénes; Tóth József 

 

2. 

Vadászszövetségünk június 3-tól Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH 

szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet, melynek során a 

hallgatók összesen 55 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, 

ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a 

június 26-ai vadászvizsgára.  

 

Mire szabad vadászni 
 

Május - Június: Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! 
   (*Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított 

vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.) 

   

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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