
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Március 15-én hatályba lépett a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. A 

megjelent jogszabállyal kapcsolatban a központunk kiadott közleményét, szíves tájékoztatásul 

az alábbiak szerint idézzük: 

„Miként Önök előtt is ismert, 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény. A törvény végrehajtása a vadásztársaságokra, mint egyesületekre 

is feladatokat ró, illetve egyes rendelkezései megnövelik a vezető tisztségviselők felelősségét, 

valamint a vadászható állat által okozott kárért való felelősséget. Véleményünk szerint ezen 

ügyekben – és még jó néhány más kérdésben – a Ptk. rendelkezéseinek pontosítása indokolt, 

illetve indokolt lehet azok módosítása is. Erre tekintettel az elmúlt pár hónapban 

egyeztetéseket kezdeményeztünk a pontosítások, illetve a további módosítások érdekében, 

melyre a parlamenti választásokat követően, az új Országgyűlés megalakulása után, 

remélhetőleg érdemben sor kerülhet. 
 

Kérjük ezért a vadászatra jogosultakat, hogy a jelenlegi formában és rendszerben működjenek 

tovább mindaddig, amíg a jövőbeni változásokat a jogalkotókkal el tudjuk fogadtatni, melyre 

reális reményünk van. Javasoljuk tehát, hogy a vadászatra jogosult szervezetek jelenleg még 

ne intézkedjenek működésüknek és belső szervezeti felépítésüknek az új Ptk.-nak megfelelő 

változtatása érdekében, a parlamenti választások utáni egyeztetésekről, azok eredményéről 

soron kívül tájékoztatást adunk. Úgyszintén előkészítünk az új Ptk.-nak megfelelő alapszabály 

mintát – erre is azonban csak a módosítási javaslatainkra vonatkozó egyeztetések lezárása 

után kerülhet sor – melyről szintén tájékoztatjuk az érdekelteket.” 
 

Pechtol János sk. Dr. Székely István sk. 
 

2. 

Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási 

jelentéseket ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz.  

Sajnálatos módon azonban újra több vadgazdálkodó esetében jelezték a vadászati 

felügyelőségtől, hogy ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki 

vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a hiányosságokat! 
 

3. 

Mint ahogyan korábbi számunkban is jeleztük, a felügyelőségen az új vadazonosító jelek az 

előző évi elszámolás, és az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített 

megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával igényelhetőek.  

Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy a vadászatra jogosult a vadkísérő jegy 

használatának részletes szabályait is a helyi szabályzatában köteles megállapítani. 

Amennyiben abban módosítás következik be, azt 30 napon belül a Vadászati hatóság területi 

szervéhez meg kell küldeni. 
 

4. 

A vadászati év kezdetével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy 

megújítása is. Mint ahogy korábban is többször jeleztük, a vadászjegyek érvényessége 

március 1-től a következő év február 28-ig tart. A megye vadászainak 4-5%-a még a mai 
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napig sem újította meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az 

érvényes vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak 

engedélyük visszavonására. Kérem, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és 

hívják fel őket a hiányosság megszüntetésére! 
 

5. 

Április 15-vel indul az őzbakvadászati szezon, aminek köszönhetően minden bizonnyal több 

külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. 

A vadászati törvény végrehajtási rendeletének 52. § (1) bekezdése szerint a vadászati 

engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első vadászat 

helye szerint illetékes vadászati hatóság állítja ki. 

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 Vtv. 62. § (1) bekezdése értelmében a külföldi vadásznak rendelkeznie kell a 

vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati 

felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás szervezetünknél megköthető, 1.000Ft/30nap díjért. 
 

6. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatásos vadászoknak, mint rendészeti feladatokat 

ellátó személyeknek kötelezően egy tanfolyamot kell elvégezniük, majd vizsgát kell tenniük. 

A rendészeti vizsga 2014. május 31-ig történő letétele a hivatásos vadász alkalmazási 

feltétele! Amennyiben valaki még nem tett eleget a jogszabályi előírásoknak, javasoljuk 

minél hamarabb pótolják ezen hiányosságukat!  
 

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 
 

2014. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  417 Ft/liter 

Gázolaj     434 Ft/liter 

Keverék     451 Ft/liter  
 

2014. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  407 Ft/liter 

Gázolaj     426 Ft/liter 

Keverék     441 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2014.04.12(14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2014.04.20(22).  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1465) 

 



3. 

Szövetségi tagdíj 

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

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét, valamint esetleges tavalyi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb 

tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

Több tagszervezet részéről felmerült, hogy az éves tagdíj összegét egyösszegben, előre 

kifizetnék. A kérésnek természetesen helyt adunk, ezért amennyiben ilyen igényük van, 

kérjük jelezzék, hogy a számlát aszerint készíthessük.  
 

Hírek, információk 
 

1. 

Megalakult a B.-A.-Z. megyei Vadgazdálkodási Tanács 

Az országos tanácshoz hasonlóan a szakmai grémium feladata, hogy a vadászattal-

vadgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, terveket, azok megvalósulási lehetőségeit 

vizsgálja, stratégiai jellegű döntéseket készítsen elő és vitasson meg. Emellett a tanácsadó 

testület kiemelten fontos szerepet játszik a megyei vadgazdálkodási szakpolitikai célok 

megfogalmazásában, a vadgazdálkodás, vadászati igazgatás és kutatás szakmai és 

érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes megyénkénti álláspontjának 

megformálásában.  
 

Az ülésen, első napirendi pontként megválasztásra került a tanács elnöke és titkára. Ezt 

követően a vadászati hatóság részéről bemutatásra került a nagyvadfajok állományának 

szabályozásával kapcsolatos új stratégia, mely után érdemi vita alakult ki a résztvevők között.  

Mind a Vadászkamara, mind a Vadászszövetség, mint érdekképviseletek kifejtették 

álláspontjukat a tervezett vadállomány hasznosítás emelésével kapcsolatosan. Bízunk benne, 

hogy az elhangzott érvek elegendőek voltak ahhoz, hogy a hatóság a szakma szabályait és a 

vadászatra jogosultak lehetőségeit is szem előtt tartva fogja az éves vadgazdálkodási terveket 

jóváhagyni, illetve esetenként módosítani.  
 

A megyei Vadgazdálkodási Tanács tagjai: 
elnök:  
- Berta Béla igazgató, vadászati és halászati osztályvezető 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

titkár:  

- Varró Zoltán vadászati főfelügyelő 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

tagok: 

- Pecze István vadászati főfelügyelő                                                      

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

- Czuczor Tamás erdőfelügyelő 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

- Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

- Kriston Nándor elnök 

Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 

- Tóth Á. Dénes kamarai titkár 

Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 

- Dr. Székely László elnök 

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége 

- Stoll László ügyintéző – főtanácsos 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

- Szentléleki Tibor vadászati és idegenforgalmi osztályvezető 

Északerdő Zrt. 

- Kanyok Zsolt Imre vadászati ágazatvezető 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 

- Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető 

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 



2. 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara ebben az 

évben is meghirdeti hagyományos Kittenberger sajtópályázatát. A kiírás célja, hogy a civil 

sajtón keresztül a széles közvéleményt érjük el, tájékoztassuk hitelesen a vadgazdálkodásról, a 

vadászatról, a vadászati kultúráról és a vadászokról. Bővebb információt a 

www.borsodivadasz.hu honlapunkon olvashatnak! 
 

3. 

Az Országos Magyar Vadászkamara tíz éve, 2004-ben indította első alkalommal központilag 

szervezett természettakarítási akcióját. Idén az állami TeSzedd! mozgalomhoz 

csatlakozunk, mely ezévben május 9-11-én lesz. Az akcióra március 5-től lehet jelentkezni 

koordinátornak a www.teszedd.hu honlapon. 
 

4. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden 

természetszeretőt, hogy 2013. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, 

a vadászati hagyományok ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, 

a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

Kérjük, hogy kérésünket, lehetőség szerint vadászbarátaikkal, tagjaikkal is ismertessék! 

 

5. 

Megyei vadásznap, 2014. május 3-án 

Putnokon új helyszínen, a sportcsarnokban és udvarában!!! 
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadásznapi program 

eltöltéséhez! 

 

Részletes információt, programajánlót a későbbiekben külön meghívó formájában küldünk, 

illetve hamarosan honlapunk oldalán is olvashatják! 

 

Mire szabad vadászni 
 

Március:   Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve  

 

Április:  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 

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

 

http://www.borsodivadasz.hu/
http://www.teszedd.hu/


  

Tavaszi akció! 
 

Vadászszövetségünk megkezdte a Lengyelországból 

származó kocka nyalósók forgalmazását! 
 

 
 

 

 

"Lisal" nyalósó állatoknak ---- bruttó 72Ft/kg 

A termék természetes kősóból származik, amely tartalmaz 

vasat, mangánt, vörösrezet, krómot, cinket. Ezek a 

mikroelemek az állatok egészséges fejlődéséhez szükségesek. 

 

Lisal-SE" nyalósó állatoknak ---- bruttó 85 Ft/kg 

A Lisal nyalósó kiegészítve szelénnel és kobalttal, ezzel is 

gazdagítva tartalmát. 

 

Csomagolás: 

10kg/db préselt só tömb, közepén lyukkal 

(mérete:18cmx18cmx16cm) 



 

 

 

Diana 

fegyverszekrény 

 
bruttó 

45.000 Ft 

 

 

 

 

- GSM Vadkamera    79.000Ft+áfa 
 - azonnali képet küld e.mail-re, telefonra!!! 

 - videofelvétel készítési lehetőség 

- 8.0 MP, teljes sötétségben kb. 20 méterig lát 

          

- Vektor céltávcsövek   22.000Ft+áfa-tól 
 

- Elektromos nyakörv   15.000Ft + áfa 
 - távirányító 

 - 300 m hatótávolság      
 

- Lézeres távcsőbelövő   15.000Ft + áfa 
- minden kaliberhez      

    

- Neoprénes céltávcső védő (380 és 410 mm) 
         2500Ft + áfa 
 

- Napelemes panel GSM kamerákhoz 
         6000Ft + áfa 


