
  
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Alapszabály minta!!! 

Elkészült és jogi szakemberekkel is átnézésre került a hatályos Ptk-nak és a civil törvénynek 

megfeleltetett alapszabály minta, illetve útmutató, melyet legkésőbb a jövő hét elején postázva, 

Hírlevél különszámként bocsájtunk tagszervezeteink részére. 

 

2. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2014/2015-ös, éves 

vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig az illetékes vadászati 

hatósághoz be kellett nyújtani.  

A felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint többen, ezen kötelezettségüket sajnálatos módon 

elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette 

meg, pótolja a hiányosságokat! 

 

3. 

Újra felhívjuk a figyelmet, hogy az elmúlt évek rókaimmunizálását követően, valamennyi 

vadászterületre vonatkozóan rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállítását is 

elrendelte a hatóság az immunizálás hatékonyságának vizsgálatára.  

Ezen határidő: 2015. február 28. 

 

A határidő vége és a jelentős elmaradás miatt javasoljuk, hogy a jogosultak ezen kötelezettségüket 

is vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, gondoskodjanak annak teljesítéséről a hatóság 

szankcionálásának elkerülése érdekében. 

 

4. 

Február 28-ával bezárólag az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik, ezért 

minden vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről.  

Információink szerint a felügyelőségen az új jelek már igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és 

az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű 

leadásával.  

Ugyanakkor a felügyelőség felhívta a figyelmet, hogy csak annyi azonosítót bocsájt a vadászatra 

jogosultak részére, ahány nagyvad szerepel a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben. 

 

5. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy több vadfaj esetében a vadászati idény vége 

szombatra esik, így a jogszabály szerint vasárnap (március 1-jén) is lehetne vadászni, mindez csak 

és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha rendelkeznek új, már a 2015/2016-os vadászati 

évre érvényes új, azonosító jelekkel! 
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6. 

Következő kötelezettség, az éves terv teljesítésének dokumentálása, a vadgazdálkodási jelentés.  

Ezen statisztikai adatlapot 2015. március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati 

Hatósághoz. 

Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a www.vvt.gau.hu oldalról is 

letölthetőek. Ezen felül, természetesen - amennyiben igénylik, - a statisztikai lapok Szövetségünk 

székházában is átvehetők.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok közlése, az 

adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a vadászati hatóság részéről büntető, 

illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

 

7. 

Trófeabírálati határidők 

gím-, dám bika: február 28. 

muflonkos: március 31. 

A Vadászati hatósággal előzetes időpont egyeztetés szükséges! Tel: 46/503-428 

 

8. 

Valamennyi vadász részére a vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a 

vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy 60%-a újította 

csak meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély feltétele az érvényes vadászjegy is, ezért 

ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük visszavonására. 

 

Mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati tevékenységet 

folytatni, továbbá a vadászatra jogosult is felelősséggel tartozik tagjaival kapcsolatosan, kérem, 

hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és az esetleges hiányosságok esetén hívják fel 

őket annak megszüntetésére. 

 

9. 

A vadkísérő jegyek és az apróvad gyűjtőigazolások vonatkozásában kérjük, hogy amennyiben 

mód és lehetőség van rá, a dokumentumok beszerzését, a vadászjegy érvényesítés miatti hosszabb 

várakozás elkerülése érdekében, március közepére ütemezzék. 

 

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 

2015. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  333 Ft/liter 

Gázolaj     350 Ft/liter 

Keverék     368 Ft/liter  

 

 

http://www.vvt.gau.hu/


2015. február 1-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  344 Ft/liter 

Gázolaj     365 Ft/liter 

Keverék                379 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2015.03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1508A és 1508M) 

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

százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2015.03.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1565) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a tavalyi IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december 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. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Február 4-én tartotta Vadászszövetségünk tisztújító választmányi ülését. A választmányi ülésen az 

éves rendes közgyűlés keretében az elnökség beszámolt a Szövetség 2014. évi tevékenységéről és a 

2015. évi feladatokról, valamint áttekintést nyújtott az elmúlt öt év működésről, programjairól, 

eseményeiről. Emellett tájékoztatót adott 2010-2014. évi költségvetések végrehajtásáról, és a 2015. 

évi pénzügyi tervről. Ezek után következett az Ellenőrző Bizottság beszámolója, majd következő 

napirendi pontként az Alapszabály módosítása. 

 

Az Alapszabály módosításának oka az Ectv. és az új Ptk. előírásainak való megfeleltetés mellett 

néhány, a működést segítő változtatás volt, mint például:  

 

* a Civil törvény szerint egyéni/magánszemély tagja nem lehet a Vadászszövetségnek, így az ezzel 

kapcsolatos dolgok törlésre kerültek; * új tagszervezet felvétele elnökségi hatáskörbe került; * 

alapszabály módosításához a jelenlévők 2/3-ának igen szavazata szükséges; * egyesülés, megszűnés 

eldöntéséhez a tagszervezetek 2/3-ának igen szavazatára van szükség; * az elnök egy személyben 

képviseli a Vadászszövetséget; * elnökség, felügyelő bizottság létszáma csökkentésre kerül az 

operatívabb működtetés érdekében; * eltörlésre kerültek a kötelező jelleggel létrehozandó 

szakbizottságok; * ügyvezető titkár megnevezés szövetségi titkára módosult 

  

Utolsó napirendi pontként - a már módosított Alapszabály szerint - került lebonyolításra a 

tisztújítás, melynek eredményeképpen, a következő öt éves időszakra, a Szövetség Választmánya 

az alábbi személyeket választotta meg: 

 

Vadászszövetség elnöke Dr. Székely László 

Elnökségi tagok: Gyurán János, Kriston Nándor, Kerchner József, Tóth Á. Dénes 

Felügyelő bizottság elnöke: Dr. Szabó Balázs 

Felügyelő bizottság tagjai: Orosz Zoltán, Rónai Kálmán 

Országos küldöttek:  
Dr. Székely László, Gyurán János, Kriston Nándor, Dr. Szabó Balázs, Tóth Á. Dénes 

 



2. 

Idén tavasszal is folytatódik a szalonka monitoring program, mely szerint a programban 

résztvevő vadgazdálkodóknak február 14-én, szombaton kezdődött el és 12 héten át tart a 

Magyarországon átvonuló erdei szalonkák megfigyelése, kvótarendszer alapján történő 

mintagyűjtése. A monitoring során a megfigyeléseket, a már megszokott formában dokumentálni 

kell, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek. Emellett új elem, hogy minden elejtett madárból 

szárnymintát és ivarszerveket is el kell juttatni a gödöllői Egyetemnek.  
 

3. 

A Vadászkamarával közösen február 21-én tartottuk megyei vadászbálunkat. Helyszínül ebben 

az esztendőben Miskolctapolcán a Park Hotel különterme szolgált. 

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. 
 

4. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2014. 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. 

A Vadászszövetség a kamara területi szervezetével közösen továbbra is támogatja a  

TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK 

szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetünkhöz kell benyújtani. Bővebb 

felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 
 

6. 

2015. MÁRCIUS 2-től 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
 

Tanfolyam helyszíne: Miskolc 
Bővebb információ: 30/239-4920 

 

Mire szabad vadászni 
 

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

Mosómedve 

Április: Gímszarvas borjú!!! 

Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka; Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok; 

Nyestkutya; Mosómedve 
 

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 

 


