
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Alapszabály módosítás!!! 

A múlt hónapban, Hírlevelünk különszámaként minden tagszervezetünk részére rendelkezésre 

bocsájtottunk egy tájékoztató anyagot, illetve alapszabály mintát, amellyel kapcsolatosan az 

alábbiakban hívnánk fel a figyelmet: 
 

Vadászszövetségünk, a február 4-én megtartott választmányi ülésén elfogadott új alapszabályt 

(változásbejegyzési eljárás keretében) benyújtotta a nyilvántartásba vevő bírósághoz. 

Sajnálatos módon azonban – hiába tettünk meg mindent annak érdekében, hogy csökkentsük a 

bírósági hiánypótlási végzés esélyét (országos jogi bizottság foglakozott az anyaggal, 

előzetesen átadtuk átnézésre ügyvédnek, bírónak) – a Miskolci Törvényszék a benyújtott 

dokumentumokat nem találta elégségesnek és hiánypótlásra hívta fel szervezetünket. 
 

A hiánypótlás alapján az alábbiakban emeljük ki azokat a kiegészítésre szoruló 

pontokat, amelyek nagy valószínűséggel érinthetik a vadásztársaságokat is: 
 

1.) Az alapszabály azon pontjában, amikor a tagsági viszony felmondással szűnik meg, az 

érintett tagot a jogkövetkezményre figyelmeztetni kell.  
    (II. fejezet 14. pont első bekezdését kell kiegészíteni: ... ebben az esetben a vadásztársaság a tagsági 

     jogviszonyt harminc napos határidővel, írásban felmondhatja, ha e jogkövetkezményre a tagot  

    figyelmeztette. A felmondásról első fokon …) 
 

2.) Szabályozni kell az alapszabályban a tagdíj összegét és esedékességét.  
    (V. fejezet 35. pont: Az éves tagdíj mértékéről (jelenleg …. Ft/hó), befizetésének módjáról, 

     esedékességéről, határidejéről a taggyűlés/közgyűlés az éves pénzügyi terv jóváhagyásakor dönt.) 
 

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 kérjük, 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 

napig sem újította meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az 
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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. 
 

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  
 

2015. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  357 Ft/liter 

Gázolaj     376 Ft/liter 

Keverék                392 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2015.04.12(13).  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) 

2015.04.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi, negyedéves bevallók 

1565) 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. első negyedévi szövetségi tagdíj számlája a múlt héten 

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 számlázás részleteit egyeztethessük.  



Hírek, információk 
 

1. 

Módosult az EKAER rendelet! 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről a nemzetgazdasági 

miniszter által kiadott 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet a vadhús közúti szállítását is érinti.  

 

A január 1-jén életbe lépett EKAER rendszer a vadhúst (02089030 vámtarifa szám) a 

kockázatos termékek közé sorolta, így annak fuvarozását is érintette a szabályozás. A 

módosításban azonban a határértékek az alábbiak szerint változtak, ami jelentős kedvezmény 

a jogosultak részére. Szintén kedvező változás, hogy egyértelművé vált: az eladó telephelyén 

történő értékesítés esetén a vevő köteles az EKAER számot megkérni. 

  

Az új rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a vadhús közúti szállítása nem tartozik 

az EKAER hatálya alá, ha - ugyanazon feladótól, - ugyanazon címzett részére, - ugyanazon 

útdíjköteles gépjárművel, - egy fuvarozás keretében történő szállítás esetén, - a vadhús 

együttes bruttó tömege az 500 kilogrammot és együttes adó nélküli ellenértéke az 1 

millió forintot nem haladja meg (a mentességhez tehát mind a két feltételnek együttesen kell 

teljesülnie). 

  

Ha a vadfelvásárló saját maga szállítja el közvetlenül a terítékről vagy a vadásztársaság 

hűtőkamrájából a mentesség feltételeit mennyiségben vagy értékben meghaladó vadhúst, a 

rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ő válik bejelentésre kötelezetté. Amennyiben a 

vadásztársaság a felvásárlóval kötött szerződésében rögzíti, hogy az értékesítés helye a 

vadásztársaság telephelye (területe), mentesül a bejelentési kötelezettség alól, a 

felvásárlónak kell az EKAER számot megkérni és kockázati biztosítékot nyújtani. 

  

2. 

Az országos vadászati szervezetek és vadgazdálkodók évek óta tevékenyen részt vesznek 

különböző természettakarítási akciókban. 

Éppen ezért ez évben is azt javasoljuk, a vadászatra jogosultaknak, hogy amennyiben önálló 

szervezőként esetleg nehézségbe ütközik a természettakarítás lebonyolítása, (szállítás, 

eszközök, fogadótelepek) csatlakozzanak az állami TeSzedd! mozgalomhoz. A legjobban 

szervezett országos kezdeményezés, mely talán a legtöbb eredményt tudja felmutatni.  

 

Az idei társadalmi megmozdulás május 15-17-én lesz, az akcióra online módon lehet 

jelentkezni a www.teszedd.hu honlapon! Bízunk benne, hogy akár az országos szervezésű 

programon való részvétel, akár a helyi kisközösségek által szervezett természettakarítás során 

az eredmény megmutatkozik és tisztább, élhetőbb környezet várja a természetbe látogató 

embereket.  
 

3. 

Vadásznapok, vadételfőző versenyek szerte megyénkben! 
 

- május 1. péntek Putnok, Nemzetközi Gömöri vadásznap 
 

- május 2. szombat Fűzérradvány, Térségi vadásznap és vadételfőző verseny 
 

- június 13. szombat Kács, Országos Vadfőző verseny és falusi házi sütemények versenye 
 

- június 20. szombat Sátoraljaújhely-Széphalom, Térségi vadásznap és Nemzetközi vad- és 

halételfőző verseny 
 

- augusztus 15. szombat Kazincbarcika, B.-A.-Z. Megyei Vadásznap 
 

- augusztus 29. szombat Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny 
 

- szeptember vége Ózd, VAdász-REndőr TALálkozó (VARETAL) 
 

http://www.teszedd.hu/


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 honlapunk oldalán is olvashatják! 

 

4. 
 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) engedélyével – a megyében hamarosan több helyszínen is, a jelentkezők igényeinek, 

illetve létszámának (min. 20 fő) megfelelően - indítja a jogszabály által előírt,  

vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzéseit. 
 

elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások:  
szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig  

(5 hétvége, 10 alkalom) 

 

A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga! 

 

Tanfolyam helyszínei:  

* Miskolc * Putnok * Mezőkövesd  

 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

5. 
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! 

 

 

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: 
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