
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Végrehajtási rendelet! 

2016. március 2-án jelent meg a Vadászati törvényhez kapcsolódó végrehajtási-, valamint a 

vadgazdálkodási tájegységekről szóló rendelet a Magyar Közlöny 28. számában. Mindkét 

jogszabály március 3-ától hatályos. A rendeleteket letölthetik a www.borsodivadasz.hu 

honlapunkon!  

 

A jogszabályhoz kapcsolódóan levelünk mellékleteként csatoljuk a vadászterületek kialakítására 

vonatkozó szabályozás összefoglalását. 

 

2. 

Alapszabály módosítás! 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény egyértelműen meghatározta, hogy a civil szervezetek 

(vadásztársaságok) a Ptk. 2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladékot kaptak 

arra, hogy alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák, működésüket annak hatálya alá 

helyezzék. A kétéves határidő 2016. március 15-ével járt volna le. 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-én tájékoztatta a kormányt arról, hogy az érintettek 

65%-a még nem hajtotta végre az előírt változtatásokat. Minderre tekintettel az Országgyűlés a 

2016. március 15-ei határidőt 1 évvel meghosszabbította 2017. március 15-éig.  

Nyomatékosan felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, hogy ezen módosított határidőben 

biztosított lehetőséggel élve, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, mert ha ezt is 

elmulasztják, az illetékes törvényszék a nyilvántartásból törölni fogja a mulasztó 

vadásztársaságot! 

3. 

Meghatalmazás minta! 

Hetek óta tartó folyamat és az elkövetkezendő hónapok jelentős munkája lesz a földtulajdonosi 

gyűlésekre szóló meghatalmazás minta összegyűjtése, amellyel a gyűlésen részt venni nem kívánó 

vagy nem tudó földtulajdonos, képviseletére mást meghatalmazhat. Az ehhez használható 

meghatalmazás mintát a www.borsodivadasz.hu honlapunkon elérhetik!  

 
 

Jogszabály értelmezéssel vagy bárminemű információval kapcsolatos kérdéseikre 

készséggel állunk rendelkezésükre! 
 

 

4. 

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. 
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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. 

 

5. 

Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási 

jelentéseket ezen időpontig kellett megküldeni a 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! 
 

6. 

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. 
 

7. 

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 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! 
 

 

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. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 304 Ft/liter 

Gázolaj 306 Ft/liter 

Keverék 339 Ft/liter 

LPG autógáz 202 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők 

2016.04.12.  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) 

2016.04.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi, negyedéves  bevallók 

1665) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2016. első negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap 

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

összegét, valamint esetleges korábbi 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. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a vadászati törvény módosítása az egyéni lőjegyzéket csak 

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

kötelező! 

 

2. 

Vadásznapok, vadételfőző versenyek szerte megyénkben! 
 

- május 7. szombat Putnok, Nemzetközi Gömöri vadásznap 

- május 21. szombat Fűzérradvány, Térségi vadásznap és vadételfőző verseny 

- május 28. szombat Miskolc – Diósgyőri vár, B.-A.-Z. megyei Vadásznap 

- június 18. szombat Sátoraljaújhely-Széphalom, Térségi vadásznap és Nemzetközi vad- és 

halételfőző verseny 

- június Kács, Vadfőző verseny  

- augusztus 27. szombat Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny 

- szeptember Ózd, VAdász-REndőr TALálkozó (VARETAL) 

 

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 honlapunkon olvashatnak! 



3. 
 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 

engedélyével – 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: 2016. május 21 

* Putnok és Mezőkövesd: 2016. június  

 

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

 

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! 

 

Mire szabad vadászni 
 

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

Nyestkutya; Mosómedve  

 

Április:  Őzbak (április 15-től), Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

 

Figyelem! Gímszarvas borjú már csak idényen kívüli engedéllyel vadászható! 
    
 

 

 

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 



Vadászterületek kialakítására vonatkozó szabályozás: 
 

 

1. A vadászterület határaira vonatkozóan az utolsó üzemtervi év (a legtöbb vadászatra jogosult 

esetében 2016.) március 31-ig a vadászati hatóság ajánlást tesz közzé, amely tartalmazza a 

vadászterület térképi megjelölését a szomszédos területekkel együtt.  

 

Az ajánlást a vadászati hatóság a hirdetmény formájában a hirdetőtábláján és a honlapján legalább 

30 napra teszi közzé, továbbá kezdeményezi minden érintett település önkormányzatánál is 

ugyanilyen időtartamra a hirdetőtáblán történő közzétételt. Az ajánlást érintő vita esetén a hatóság 

hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó. 

 
2. A kijelölt vadászterület földtulajdonosai május 15-ig módosító javaslatot tehetnek a 

vadászterület határaira, vagy új vadászterület kialakítására. 

 

Fontos! A módosító javaslat legalább 300 ha egybefüggő, vadászterületnek minősülő (Vtv. 8.§ és 

19§.(2)) területre vonatkozhat. A módosításban szereplő terület 1/3 része lehet más földtulajdonos 

tulajdonában is! (Vagyis a módosítást benyújtóknak az érintett terület legalább 2/3-ával 

rendelkezniük kell.) 

 
3. A módosító javaslat befogadásáról – amennyiben azt érvényesnek nyilvánítja – a vadászati 

hatóság 10 napon belül döntést hoz. Amennyiben nincs módosítási igény, úgy a vadászati hatóság 

megállapítja a vadászterület határát. 

 
4. Amennyiben a módosító javaslatok a vadászterületek átfedésére irányulnak, a vadászati hatóság 

július 15-éig egyeztetést tart az érintettekkel az átfedésre vonatkozó területre. Az egyeztetésen az 

érvényes módosító javaslatot benyújtó földtulajdonosok közös képviselője és a javaslattal érintett 

vadászterületek földtulajdonosi képviselői vehetnek részt. 

 

Ha az érvényes módosító javaslattal érintett földtulajdonos a képviseletéről nem a közös képviselő 

útján kíván gondoskodni, az egyeztetésen személyesen is részt vehet. 

Eredményes egyeztetés esetén a vadászati hatóság a kialakult egyezséget határozatba foglalja és 

megállapítja a vadászterület határait. Ha nincs egyezség, a vadászati hatóság hivatalból jelöli ki a 

határokat. 

 
5. A vadászterület határait megállapító határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani, de ezzel nem 

élhet az, aki nem tett módosító javaslatot, vagy aki az egyeztetésen neki felróható okból nem vett 

részt. 

 
6. A tulajdonosi gyűlés csak a vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedését 

követően hívható össze! A tulajdonosi gyűlést a vadászterület összes tulajdonosának tulajdoni 

hányada arányában számított 1/5-öde kezdeményezheti! 

 

Az összehívást a vadászati hatóság és az érintett önkormányzatok hirdetőtábláin kell 30 napra közzé 

tenni – amibe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele – úgy, hogy azt a gyűlés előtti 

napon lehet levenni. A kifüggesztésnek valamennyi hirdetőtáblán azonos napon és tartalommal kell 

megtörténnie és tartalmaznia kell a gyűlés időpontját, helyszínét, napirendjét, a vadászterület 

térképét és a képviselet szabályait. 

 
7. A gyűlésen a megjelent vagy a képviseletről gondoskodó földtulajdonosok vagy képviselőik 

szavazattöbbséggel határoznak. A meg nem jelent tulajdonosoknak – ha nem adtak képviseletükre 



másnak meghatalmazást – nincs képviseletük; sem a jegyző, sem a TAB nem képviseli a 

távolmaradó tulajdonosokat. 

 

8. A tulajdonosi gyűlés a Vtv. 12. § (1) bekezdésben foglalt kérdésekben (képviselet formája és a 

képviselő személye, vadászterület egyesítése, szétválása vagy egyezséggel történő módosítása, 

valamint a vadászati jog hasznosításának módja és feltételei) hoznak határozatot. 

 

Társult vadászati jog esetén csak haszonbérlet útján hasznosítható a vadászati jog, vagyis a 

földtulajdonosok is csak egyesület vagy gazdasági társaság formájában gyakorolhatják vadászati 

jogukat. 

 

A gyűlés dönt a haszonbérleti díj mértékéről is, viszont újdonság a törvényben, hogy a vad elől 

kerítéssel tartósan elzárt mezőgazdasági művelési ágba vont ingatlan után haszonbérleti díj nem 

szedhető. 

 

* * * 

 

A vadászati törvény további szakaszai több lépcsőben 2016. július 1-től, 2017. január 1-től és 2017. 

március 1-től lépnek majd hatályba. 

 

 



Tavaszi akció! 
 

- Lengyelországból származó kocka nyalósó 
 

 

„Lisal" nyalósó állatoknak 

bruttó 72Ft/kg 

A termék természetes kősóból 

származik, amely tartalmaz 

vasat, mangánt, vörösrezet, 

krómot, cinket. Ezek a 

mikroelemek az állatok 

egészséges fejlődéséhez 

szükségesek. 

 

„Lisal-SE" nyalósó állatoknak 

bruttó 85 Ft/kg 

A Lisal nyalósó kiegészítve 

szelénnel és kobalttal, ezzel is 

gazdagítva tartalmát. 

Csomagolás: 

10kg/db préselt só tömb, közepén lyukkal 

(mérete:18cmx18cmx16cm) 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Diana 

fegyverszekrény 

 
bruttó 

45.000 Ft 



 


