
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Végrehajtási rendelet! 

A vadászati törvény végrehajtási rendelete - sajnálatos módon - levelünk postázásáig nem jelent 

meg! Értesüléseink szerint azonban néhány napon belül kihirdetésre kerül, amelyet követően 

azonnal elérhetővé tesszük a www.borsodivadasz.hu honlapunkon! Kérjük, kísérjék azt 

figyelemmel. 

 

2. 

Alapszabály módosítás! 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesületek alapszabályait legkésőbb 2016. március 15-ig 

összhangba kell hozni a Ptk. rendelkezéseivel. Ezen időpontot követően – a vadásztársaságok is - 

csak a törvény rendelkezéseinek megfelelő – a Bíróság által nyilvántartásba vett - létesítő okirat 

(alapszabály) alapján működhetnek! 

Bármilyen segítségre van szükségük, Vadászszövetségünk készséggel áll tagszervezeteink 

rendelkezésére.  

 

3. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2016/2017 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 kérjük, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette 

meg, pótolja a hiányosságokat! 

 

4. 

Február 29-ével 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. 

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

Ezen statisztikai adatlapot 2016. március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati 

Hatósághoz.  

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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2016. II. szám 
 
 

 

 

http://www.borsodivadasz.hu/


6. 

Trófeabírálati határidők 

gím-, dám bika: február 29. 

muflonkos: március 31. 

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

 

7. 

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

vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy 70%-a újította 

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

ezen személyek egy rendőrségi 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 tagjaik vadászjegy érvényesítését és az esetleges hiányosságok esetén hívják 

fel őket annak megszüntetésére. 

 

8. 

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 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 

 

2016. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 317 Ft/liter 

Gázolaj 300 Ft/liter 

Keverék 352 Ft/liter 

LPG autógáz 206 Ft/liter 

 
 

2016. február 1-je és február 29-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 328 Ft/liter 

Gázolaj 316 Ft/liter 

Keverék 363 Ft/liter 

LPG autógáz 210 Ft/liter 

 

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők 

 

2016.03.12(16).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1608A és 1608M) 

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

százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2016.03.20(21).  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1665) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. negyedik 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. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a vadászati törvény módosítása az egyéni lő-jegyzéket csak 

2017. március 1.-től törli el, ezért a 2016-2017-es vadászati évben az egyéni lő-jegyzék használata 

kötelező! 

 

2. 

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

résztvevő vadgazdálkodóknak február 12-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 minden elejtett madárból szárnymintát és 

ivarszerveket is el kell juttatni a gödöllői Egyetemnek.  

 

3. 

A Vadászkamarával közösen február 6-án tartottuk megyei vadászbálunkat. Helyszínül ebben az 

esztendőben is 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 2015. 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. 

Hullajtott agancs gyűjtés! 

Egyre gyakrabban találkozhatunk levetett gímagancsokkal a természetben, hiszen az öreg bikák 

február elején már elhullathatják koronájukat. A fejdíszeket azonban csak az adott területen 

vadászatra jogosult szervezet engedélyével szabad összeszedni, ugyanis annak tulajdonát képezik. E 

nélkül a gyűjtés lopásnak minősül, míg az agancsok felvásárlása orgazdaságnak. 

 

Az utóbbi években egyre több problémát okoz a vadgazdálkodóknak az illegális agancsozás. Ez 

nem csak lopás volta miatt lehet bűncselekmény: ilyenkor gyakran végighajtják a szarvasokat az 

erdőn, hogy az ágak leverjék a fejdíszüket, sőt olykor ugyanezzel a céllal drótokat is kifeszítenek a 

fák közé. Sok bika azonban csak később vetné le az agancsot, így amikor az beakad, akár a 

koponyacsonthoz csatlakozó rész, az agancstő egy darabjával együtt is letörhet. Az agancstő-sérülés 

okozása állatkínzásnak is minősül, börtönbüntetéssel sújtható! Emellett a vadászatra jogosultak 

számára komoly anyagi kárt is jelenthet. Végezetül, az illegális agancsozók a közlekedést is 

veszélyeztetik, hiszen a megriadt szarvasokat kiterelhetnek a közútra, ami közlekedési tragédiákkal 

is végződhet. 

 

A hullajtott agancs gyűjtésének visszaszorítására az alábbiakban, - segítségképpen - a jogszabályi 

hátteret közöljük: 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 9. § (2) 

bekezdése értelmében a hullatott agancs a területen vadászatra jogosult szervezet tulajdona. A 

nevezett jogszabály végrehajtási rendelete 77. §-ának (5) bekezdésében úgy rendelkezik: „A 

vadászterületen a hullott agancsot, illetve az elhullott vad trófeáját a jogosult előzetes írásbeli 

hozzájárulásával szabad gyűjteni.” E nélkül tehát a hullott agancs gyűjtése lopásnak minősül!  

 

Továbbá a vadászati hatóság vadvédelmi bírságot is kiszabhat az illegális agancsgyűjtőkre a 

Vadászati törvény értelmében: aki a vadat tiltott módon zaklatja, az legalább tízezer, legfeljebb 

kétszázezer forintra bírságolható, és a bírság ismételten is kiszabható (84. § (1) f) és (2)). 

 

A szarvasok hajtása az erdőben, amely agancstő-sérüléshez vezet, szabadságvesztéssel is 

büntethető. A Büntető Törvénykönyv 244. §-a értelmében „aki (…) gerinces állattal szemben 

indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó 

egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő; (…) a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás 

több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.” 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Március: Vaddisznó; Szikaszarvas; Üregi nyúl; Róka; Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok; 

Nyestkutya; Mosómedve. 

Április: Őzbak (április 15-től), Vaddisznó, Szikaszarvas; Üregi nyúl; 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 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400079.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV


Figyelem! 
Vadászati Almanach 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Több vadászatra jogosult jelezte, hogy a  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok Vadászati Almanach-ját  

meg szeretné vásárolni a tagjai számára!  
 

  A közel 300 oldalas kalendárium tartalma:    
         - elmúlt 15 év eseményei 
         - megyénk vadgazdálkodása, vadászata  
         - vadászati közélet 
         - fotók, ábrák, grafikonok  
 
Úgy véljük, hogy egy valóban egyedülálló, magas színvonalú összeállítást tudtunk készíteni, 

melyet mélyen az önköltségi ár alatt, mindössze 1.000 Ft-os áron kínálunk minden 

érdeklődő számára. 
 

Éljenek Önök is a lehetőséggel és  
lepjék meg vadásztársaikat! 

 
Az Almanach Miskolcon a Tass utca 18. szám alatt vásárolható meg. 

 
 

 


