
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Megszűnt az afrikai sertéspestis monitoring! 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóságának felhívása a megyében működő valamennyi vadászatra 

jogosult társaság elnökének: 

 

A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 4.§ (4) és (5) bekezdései, valamint a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Elnökhelyettesének 2014. május 21-én kelt 02.3/1581/22/2014. számú utasítása alapján 

tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az emberi fogyasztás céljából elejtett valamennyi 

vaddisznóra vonatkozó mintavételi kötelezettséget a mai nappal megszüntetjük. 

A 2014. május 21. előtt emberi fogyasztásra elejtett vaddisznókból gyűjtött vér- és 

mandulamintákat a korábbi határozatunknak megfelelően át kell adni laboratóriumi vizsgálat 

céljára. 

A 2014/2015. vadászati év hátralévő időszakára vonatkozó, a klasszikus sertéspestis (KSP) és 

az afrikai sertéspestis (ASP) betegségeket érintő monitoring mintavételekről – a NÉBIH 

döntése alapján – 2014. június folyamán külön közigazgatási határozatban rendelkezünk, 

amelyet tértivevényes postai levélben fogunk kiküldeni Önöknek. 

A szigorított mintavétel keretében az elmúlt egy hónapban gyűjtött és a laboratórium által 

vizsgálatra alkalmasnak minősített vér- és mandulamintákat beszámítjuk a vadászati év 

egészére vonatkozó kötelező mintavételbe. 

Kérjük, hogy az elmúlt hetekben átvett mintavételi eszközöket (mandulavételi poharakat, 

vérvételi fecskendőket) és mintaazonosító lapokat a később esedékes vizsgálatok idejére 

őrizzék meg. 

Eddigi együttműködésüket megköszönve kérjük, hogy a később meghatározandó és 

mindössze néhány elejtett vaddisznót érintő mintavételt is hiánytalanul végezzék el. 

 

2. 

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

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

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)  

      Azoknak a szervezeteknek, akiknek a könyvvezetését Szövetségünk végzi, a bevallását 

elkészítettük. 

3. 

Hasonlóan az elmúlt évekhez, várhatóan idén is magasak lesznek a terményfelvásárlási árak, 

amelynek hatásaként a mezőgazdasági vadkár értéke is megnövekszik, s mindez jelentős 

pénzügyi következménnyel jár minden egyes vadgazdálkodó számára.  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2014. V. szám 
 
 

 

 



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. 

 

 

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. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  415Ft/liter 

Gázolaj     426 Ft/liter 

Keverék     448 Ft/liter  

 
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  423 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     457 Ft/liter  
 

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2014.05.31. - Bevallás a vadértékesítést terhelő élelmiszerlánc felügyeleti díjról 

(www.nebih.gov.hu) 

 - Bevallás (1329) vagy nyilatkozat (1301) a 2013. évi társasági adóról 

(csak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban) 

 - Számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbe helyezése 

 

2014.06.12.  - Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2014.06.20.          - Havi áfa bevallás (1465)  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

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

összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ez irányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

4. 

Számviteli beszámoló közzététele, letétbe helyezése 

Már előző havi hírlevelünkben megtettük, de ismételten felhívjuk tagszervezeteink figyelmét 

arra, hogy a vadásztársaságoknak – mint civil szervezeteknek - a számviteli beszámolójukat 

és a közhasznúsági mellékletüket az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap 

utolsó napjáig (05.31) kell letétbe helyezni és közzétenni.  

 

A letétbehelyezést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) felé való megküldéssel kell 

teljesíteni (Országos Bírósági Hivatal - 1363 Budapest Pf.: 24.).   
 

A beszámolónak az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe helyezési és 

közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. 

Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 

beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil 

szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 

kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi 

ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászszövetségünk május 8-án a miskolci Egyetemen tartotta éves rendes Választmányi 

ülését. Az ülésen az Elnökség beszámolt az elmúlt évi tevékenységekről és a 2014. 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 2013. évről készült egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és 

eredménykimutatását, valamint a 2013. évről készült közhasznúsági mellékletet. 

 

2. 

Szintén az Egyetemen május 14-én került megrendezésre „A vadászati jog gyakorlásának 

aktuális jogkérdései – különös tekintettel az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire” című 



vadgazdálkodási konferencia. A témaválasztás alapját a március 15.-én hatályba lépett, új 

magyar Polgári törvénykönyv megszületése adta, mely jelentős jogszabályi változásokat 

hozott a vadászatra jogosultak körében is.  

   Az első szakmai előadást Dr. Kiss István, a Miskolci Törvényszék gazdasági 

kollégiumvezetője tartotta meg, akinek témájában feltétlen kiemelést érdemelnek az 

egyesületek vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályok, melyek gyakorlati 

alkalmazása az egyik legvitatottabb kérdésként merült fel az elmúlt időszakban a 

vadásztársaságok életében is. 

   A második előadás a vadászható állat által okozott károkért való felelősség, különös 

tekintettel a „vadütközés” eseteire, melyet Dr. Barta Judit, ME-ÁJK Kereskedelmi Jogi 

intézeti Tanszék tanszékvezető asszonya ismertetett. A konferencia résztvevői körében talán 

az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadásból kiderült, hogy az előadó álláspontja szerint 

az új szabályozás nem változott akkora mértékben, mint azt korábban a média beharangozta, 

ugyanakkor kétségtelen tény az is, hogy a károkért való felelősség alól a vadászatra jogosult – 

gyakorlatilag - nem tud mentesülést érvényesíteni.  

   A harmadik előadó Dr. Pecsenye Csaba, a Miskolci Törvényszék polgári- közigazgatási-

munkaügyi kollégiumvezető bírója volt, aki a vad tulajdonjoga az új Ptk.-ban és a vadban 

okozott kár összefüggései, a vadkár bírói gyakorlatáról tartott rendkívül érdekes előadást.  

  A szakmai előadások sorát a negyedik előadással Dr. Nyitrai Péter, a ME-ÁJK 

Közigazgatási Jogi Tanszék, tanszékvezető docense tartotta a fegyvertartás aktuális szabályai 

témakörben, különös tekintettel a gyakorlati problémákra, hiányosságokra, melyek jelenleg 

nem, vagy nem megfelelően vannak szabályozva.  

 

Mindenképpen eredményesnek és rendkívül hasznosnak bizonyult a konferencia, hiszen 

sikerült sok vitatott kérdést tisztázni, és korrekt tájékoztatást adni a vadászatra jogosultak 

képviselőinek a megváltozott jogszabályi környezetről.  

Az előadások anyagát a közeljövőben a www.borsodivadsz.hu honlapon közzétesszük. 

 

3. 

Vadászszövetségünk – a jelentkezés függvényében – június/július hónapokban Állami 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot hirdet. A képzés során a hallgatók a jogszabály által 

előírt 100 órás tanfolyam keretében sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, 

ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a 

vadászvizsgára. Bővebb felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 

 

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 

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

 

http://www.borsodivadsz.hu/

