
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Vadászati törvény – végrehajtási rendelet 

A Vadászati törvény – mint ahogyan arról korábban is értesültek - négy ütemben (2016. január 1; 

2016. július 1; 2017. január 1; 2017. március 1.) lép életbe. Ennek megfelelően az alábbiakban 

összegyűjtöttük a július 1-től hatályosuló változásokat.  

 

 A törvény 1/A FEJEZET megjelöléssel új formában szabályozza a 27/A, 27/B, 27/C, 27/D, 

27/E és 27/F §-ban a Zárttéri vadtartás, a Vadaskert, a Vadaspark és a Vadfarm 

fogalmát és működését. 

 A 37/A és 37/B §-okban új formában és új elemekkel lép hatályba a Tiltott vadászati 

eszközök és a Tiltott vadászati módokra vonatkozó szabályozás. 

 A Vadászatra vonatkozó szabályozás bizonyos elemei július 1-el módosulnak, az 56.§-ban 

az általános szabályok, 57.§-ban a vad megjelölésére vonatkozó szabályok, 59.§-ban az 

elöltöltős fegyverrel és a magyar agárral történő vadászat feltételei.  

 A 64.§ szabályozza az Elöltöltős fegyverrel és az agárral történő kiegészítő 

vadászvizsgára kötelezés feltételeit. 

 A Vadászati eszközökre vonatkozóan lényeges új szabályokat tartalmaz a július 1-től életbe 

lépő 67.§. Ugyanakkor a korábbi 68.§, ami a tiltott vadászati eszközök eddigi szabályozását 

tartalmazta törlésre került és a már korábban jelzett 37/A-B §-ban került újra szabályozásra. 

 A 71.§-ban kerül újra szabályozásra a Vadászat rendjének megsértésére vonatkozó  

– számos új előírást is tartalmazó – rendelkezés.  

 Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Jogkövetkezmények között a 83.§-ban kerül 

újraszabályozásra a Vadgazdálkodási bírság intézménye, amely a korábbiakhoz képest 

több új elemet is tartalmaz (adatszolgáltatási kötelezettség, vadászkutya alkalmazás) és 

jelentős módon nő a bírság mértéke, ami milliós nagyságrendű is lehet. 

 

Mindemellett jelezzük, hogy sajnálatos módon a törvényhez kapcsolódó, azt pontosító és egyes 

kérdéseket egyértelművé tevő (pl. az 56.§-ban a végzettséggel rendelkező szakmai irányító, kvázi 

„vadászmester” kérdése és a hivatásos vadász – felelős személy egyezőségének kérdése) 

végrehajtási rendelet még nem jelent meg. Mihelyst bővebb információval rendelkezünk erről, 

honlapunkon és Hírlevelünkben is beszámolunk a vadgazdálkodókat, vadászokat érintő 

változásokról. 

 

2. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a július második felében induló üzekedéskor az őzek nappali aktivitása 

jelentősen megnő, ugyanakkor figyelmük csökken, ezért fokozottan számítani kell vad-gépjármű 

ütközésekre. A káresemények elkerülése, csökkentése, illetőleg az esetleges későbbi bírósági 

pereken történő megítélés miatt javasoljuk, hogy a veszélyesebb útszakaszokon figyelemfelhívó 

táblák kihelyezéséről gondoskodjanak. Másik lehetőség a károk enyhítésére egy biztosítóval 

köthető szerződés, melyhez ajánlatkéréssel forduljanak valamelyik irodához.   

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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3. 

Az üzekedéssel összefügg a külföldről érkező vadászok nagyobb létszámban történő vadászati 

tevékenysége is. A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a 

vadászati engedély kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a 

bérvadászati szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati 

hatóságnak megküldeni.  

A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló 

érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél 

megköthető, 1.000Ft/ 30nap díjért. 
Ezen túlmenően a bérvadászatot - a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a 

jogosultnak be kell jelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett 

természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 

 

4. 

Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett 

módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik!  

Vadászati hatóság központi telefonszáma: 46/503-400, 46/503-428 

 

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 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 351 Ft/liter 

Gázolaj 347  Ft/liter 

Keverék 387 Ft/liter 

LPG autógáz 197 Ft/liter 

 

2016. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 338 Ft/liter 

Gázolaj 328 Ft/liter 

Keverék 374 Ft/liter 

LPG autógáz 198 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
 

2016.07.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1608A és 1608M) 

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

EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2016.07.20.        Havi-, negyedéves áfa bevallás (1665)  



3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2016. második negyedévi szövetségi tagdíj számlája június 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. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászterületek kialakításával kapcsolatos információk 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal folyamatosan teszi közzé a vadászterületek 

határait megállapító határozatait, hirdetményeit. 

A határozatokat a www.kormanyhivatal.hu honlapon lehet elérni az alábbi módon: 

- A honlapon a lap tetején DOKUMENTUMOK menüpont, majd 

- szűrés dátum szerint (2016) 

- szűrés forrás szerint (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) 

- szűrés a dokumentum típusa szerint cím alatt a Tevékenységre vonatkozó adatok pontban: 

Hirdetmények, közlemények  

                             

Itt dátum szerint kell keresni, görgetni lefelé illetve lépkedni az oldalakon a keresni kívánt 

vadászterület határát megállapító hirdetményig, melyet kódszám jelöl. (Figyelem! A határozatokat 

különféle hirdetmények és közlemények között találjuk - pl: gépjármű várakozóhely engedélyezési 

ügy, ingatlanárverés stb, stb. Akár több oldalon keresztül más téma is lehet!) 
 

Hírlevelünk postázásáig kifüggesztett területek kódszámai: 

650100 – 651500-ig; 651700; 651801; 651802; 651900 – 652100; 652300 – 652500; 652601, 

652603; 652700 – 653100; 653401; 653403; 653500 – 654000; 654501; 654502; 654700 – 655800; 

655901; 655902; 656100; 656200; 656600; 656701; 656702; 656800; 656900; 657100; 657300 – 

657900; 658201; 658202; 658401; 658402; 658403; 658404; 658500; 658801; 658802; 658902; 

659300 – 659500; 659601; 659602; 659800; 659901; 659902; 660000; 660400; 660501; 660502; 

660600 
 

A vadászterületek határa a kifüggesztést követő 31. napon válik jogerőssé.  

A tulajdonosi gyűlés csak a vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedését 

követően  hívható össze, a vadászterület összes tulajdonosának tulajdoni hányada arányában 

számított minimum 1/5-öde kezdeményezésével! (Az esetleges problémák elkerülése végett 

célszerű a hatóságtól a pontos dátumról informálódni!) 
 

2. 

Mindezen kérdéskörben továbbra is igen meghatározó jelentőséggel bír a tulajdonjog igazolása, a 

Földkönyv kérdésköre; ennek eljárásjogi és költség kérdése is. E tekintetben a Védegylet 

folyamatos erőfeszítéseket tesz az FM minisztériumnál a vadászatra jogosultak számára is 

elfogadható megoldás érdekében. Mihelyst bővebb információval tudunk szolgálni, értesítjük 

tagszervezeteinket. 

3. 

Útmutató, forgatókönyv! 

Hónapok óta tartó folyamat és az elkövetkezendő hetek jelentős munkája lesz a földtulajdonosi 

gyűlések összehívása, valamint a későbbiekben azok levezetése, melyhez segítségképpen 

összeállításra kerül egy komplett útmutató, un. forgatókönyv minta, melyet a közeljövőben 

Hírlevelünk különszámaként fogunk eljuttatni tagszervezeteink részére. 
 

Természetesen bárminemű információval kapcsolatos kérdéseikre 

készséggel állunk rendelkezésükre! 

http://www.kormanyhivatal.hu/


4. 

Vadásznapi rendezvények 

Két vadásznapi rendezvény is zajlott a közelmúltban, május 28-án Miskolcon a Diósgyőri Várban a 

Megyei vadásznap, majd június 18-án a Sátoraljaújhely-Széphalomban, a XIV. Vad- és Halételfőző 

verseny és térségi vadásznap.  

Mindenki, aki a programok résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott, igazán 

színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes kikapcsolódásra, 

a felhőtlen szórakozásra. Bővebb beszámolót a rendezvényekről és fotókat a borsodivadasz.hu 

honlapon tekinthetnek meg. 

 

5. 

Június 8-án hivatásos vadász továbbképzést és versenyt tartott az Országos Magyar Vadászkamara 

B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete. Az elsősorban hivatásos vadászok részére megszervezett 

egész napos program első felében, délelőtt a szerencsi Rákóczi vár színháztermében gyűltek össze a 

szakma képviselői, azért, hogy tevékenységük gyakorlásához, annak elősegítése érdekében és az 

aktuális információk megismerésével bővítsék ismereteiket a továbbképzésen. 

A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott a program, ahol hivatásos vadászok 

megyei versenyére került sor. A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati feladatok, felismerések 

és trófeabírálat valamint kisgolyós és sörétes lövészet során kellett számot adni a hozzáértésről, 

felkészültségről és természetesen a lőtudományról. 

Helyezettek: I. Gál István; II. Demetrovits Tibor; III. Kapás Péter 

 

6. 

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége a Vadászkamarával 

közösen VADÁSZKÜRTÖS tanfolyamot szervez. A foglalkozások 4 héten keresztül, kedd és 

csütörtök délutánonként lesznek. Első foglalkozás: július 5-én 17.00 óra. A tanfolyam költsége: 

15eFt/fő. Jelentkezés és bővebb info: 46/504-125; 30/239-4920 

 

7. 

Megyei Koronglövő Bajnokság 

Verseny időpontok:    

- július 2, Szerencs, Levente Lőtér;  

- július 16, Hercegkút, Zempléni Koronglőtér 

 

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 

 

Mire szabad vadászni 
 

Június: Őzbak, Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve 

Július: Őzbak, Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó 

 

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 

 


