
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

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 (2015. 07. 

31-ig és 2016. 01. 31-ig) kell kiegyenlíteni. A díj mértéke a tevékenységekből származó nettó 

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

 

2. 

Szintén május 31-ei kötelezettség, melyre ezúton is ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az 

Ectv. 30.§(1) bekezdése szerint valamennyi civil szervezet 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.   

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

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. 

 

Vadászszövetségünknél könyveltetést végző tagszervezeteink részére 

az 1. és 2. pontban szereplő bevallást illetve a beszámolót mi készítjük! 
 

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,  

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2015. V. szám 
 
 

 

 



- 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. 

Alkalmazható üzemanyagárak 

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 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  368 Ft/liter 

Gázolaj     369 Ft/liter 

Keverék     403 Ft/liter  

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  383 Ft/liter 

Gázolaj     383 Ft/liter 

Keverék               418 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2015.05.31. (06.01) Bevallás a vadértékesítést terhelő élelmiszerlánc felügyeleti díjról 

(www.nebih.gov.hu) 

 Bevallás vagy nyilatkozat a 2014. évi társasági adóról (1429) 

 Számviteli beszámoló letétbe helyezése (tudnivalók részletesen az előző 

havi hírlevelünk 4. pontjában) 

 



2015.06.12.  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) 

2015.06.20. (06.22)   Havi áfa bevallás (1565)  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

hónapban kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét, 

valamint esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek 

eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Módosult a vadászati törvény! 

A Vtv. néhány pontját módosító törvény a Magyar Közlöny 2015. április 27-én kiadott, 58. 

számában jelent meg.  

Ennek értelmében 2016. február 29-éig meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási 

terveket, nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű 

vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és gépjármű 

ütközések tekintetében visszaállt a korábbi rend. Ez utóbbi szerint tehát a vadászható állat 

által okozott kárért való felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség 

találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

 

2. 

Elindult az új vadászati törvény egyeztetése! 

Május 21-én dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős 

államtitkára egy sajtótájékoztató keretén belül mutatta be a készülő új Vadászati törvény 

koncepcióját, és ezzel elindult a törvény társadalmi egyeztetése is. A teljes anyagot a 

www.borsodivadasz.hu honlapunk „Hírek, események” menüpontjában olvashatják. 

 

3. 

A Miskolci Törvényszék 2015. május 8-ai végzésében elfogadta a Vadászszövetség 

alapszabályát. A nyilvántartásba vétel illetve módosítás tárgyában indított eljárásban a 

törvényszék megállapította, hogy a civil szervezet alapszabálya megfelel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályozásnak, ennek megfelelően 

azt elfogadta. Ezen felül a szervezet tisztújítása során a megváltozott képviselet is átvezetésre 

került. A módosított, elfogadott új alapszabályt honlapunk „Vadászszövetség – Alapszabály” 

pontjában olvashatják. 

 

4. 

Megyei Koronglövő Bajnokság 

A versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra kerül, melyen saját sörétes fegyverrel, 

és max. 2.5 mm-es sörétnagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet részt 

venni.  

 

Verseny időpontok: * május 30, Pálháza, Koplalói lőtér; * június 13, Hercegkút, Zempléni 

Koronglőtér; * június 27, Nagybarca, Lezák lőtér; * július 12, Hercegkút, Zempléni 

Koronglőtér.                                   

http://www.borsodivadasz.hu/


Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászoknak 3000 Ft, további indulóknak 4000 Ft. A nevezési 

díj a helyszínen fizetendő. Bővebb info: Rimaszécsi László 30/339-0671 
 

5. 

A megyei vadászkamarával, valamint a Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

vadászati szervezetekkel közösen Hírlevelünk postázásával egyidőben vadgazdálkodási 

szakmai napot szervezünk Hatvanban a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. 

A konferencia fő témái „A mezőgazdasági vadkárbecslési gyakorlati problémái” valamint „A 

szimulált vadkárok vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban.” 

Ezen túlmenően a résztvevők „Mit tehet a vadász- és a gazdatársadalom az apróvadért?” 

továbbá „Apró és nagyvadfajok néhány fontos parazitás megbetegedése” témájában 

hallgathatnak meg előadásokat. 

A szakmai tanácskozáson elhangzottakról a későbbiekben honlapunkon számolunk be. 
 

6. 

Júniusi vadászati rendezvények megyénkben: 
 

- 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 

A rendezvényekre a belépés ingyenes.  

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 
 

6. 
 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) engedélyével a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 20 fő) megfelelően 
 

PUTNOKON és MEZŐKÖVESDEN  
 

 indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését. 

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! 

Bővebb információ: 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 
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