
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő 

kilövési számokat vizsgálják felül.  

 

Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz, hiszen 

az előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására 

vonatkozó előírásokat is - a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül. 
 

2. 

December és január hónap a társasvadászatok legfőbb szezonja, amikor is szerte megyénkben 

bérvadászatokat is rendeznek. Számos alkalommal azonban akár az időjárási körülmények, akár a 

vendégvadászok elfoglaltsága miatt a vadászatok idejét át kell programozni.  

 

A jogszabály szerint az ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően a vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak írásban bejelenteni! 

(Természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak is be kell 

jelenteni a változásokat!) 

 

3. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

A 2016. évi őszi veszettség elleni orális vakcinázási (immunizálási) kampány megyénkben, 2016. 

október 06. - 2016. október 10. közötti időszakban történt. Az érintett területeken október 06-tól 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a vonatkozó jogszabályok alapján.  

 

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra jogosultaknak 

5000 ha-onként 1 darab rókát intézeti vizsgálatra 2016. november 15-től 2017. február 28-ig kell 

kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

4. 

Ezúton is köszönjük minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a 

Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 

 

Kérjük jövőre is támogassa a 2016. évi adója 1% - ának  

felajánlásával törekvéseinket, munkánkat. 

 

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy majd a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, a 

kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2016. XII. szám 
 
 

 

 



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 

 

2017. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 348 Ft/liter 

Gázolaj 366 Ft/liter 

Keverék 384 Ft/liter 

LPG autógáz 201 Ft/liter 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 352 Ft/liter 

Gázolaj 367 Ft/liter 

Keverék 388 Ft/liter 

LPG autógáz 202 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2017.01.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1608A és 1608M) 

Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, nyugdíj-

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális 

hozzájárulási adó, stb.) 

2017.01.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi, negyedéves - (1665), a befizetendő adó 

átutalása 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2016. negyedik negyedévi szövetségi tagdíj számlája december 

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. 

 

4. 

2017. január 01-től hatályos változások 

[amelyek 2017. január havi hírlevelünk kiküldése előtt intézkedést igényel(het)nek!] 

 

Általános forgalmi adó (Áfa) - Alanyi adómentesség - 2017 

Az alanyi adómentesség választására - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - abban az 

esetben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott naptári 

évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt értékhatárt. Tekintettel arra, hogy a 

hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 6 millió Ft, az új jogszabály szerint 

2017-re azonban 8 millió Ft-ra emelkedik, a törvény átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os 

évben a 6 millió Ft-os árbevételt meghaladó, de a 8 millió Ft-os árbevételt meg nem haladó 

adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. 

 



Amennyiben tehát egy vadásztársaság 2017. évre jogosult az alanyi mentesség választására 

(tagdíjbevétel nélküli árbevétele a 8 millió forintot várhatóan nem fogja elérni) és ezzel élni is 

kíván, ezt a tényt az adóhatósághoz 2016. december 31-ig be kell jelenteni. 

 

Az ÁFA törvény másik fontos változása az, hogy 2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére 

kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított 

adó – az ÁFA összege - a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja.  
A hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan a törvény 

átmeneti rendelkezése kimondja, hogy az a számla is teljesíti az adólevonási jog gyakorlására 

vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még a 2016-ban bocsátottak ki, de abban 2017. évi teljesítési 

időpont szerepel, 100 ezer forintot el nem érő áthárított adót – áfát - tartalmaz, és (még) nem 

szerepel rajta a vevő adószáma. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Országos szinten március 1-től 1389, míg megyénkben – a jelenlegi 119-el szemben – 124 

vadászterületen fognak gazdálkodni a különféle vadásztársaságok és néhány gazdasági társaság. 

 

Megyénk túlnyomó részén lezárultak a földtulajdonosi alakuló ülések, elfogadták a terület bérleti 

díjakat, eldőlt, hogy a következő húszéves ciklusban kik lesznek a haszonbérlő gazdálkodók. Ennek 

megfelelően jónéhány helyen kezdeményezték már a vadászati hatóságnál a nyilvántartásba vételt 

is, ugyanis a vadászatra jogosult bejegyzésére a földtulajdonosi közösségek lezajlását követően 

kerülhet sor.  

 

Előző hírleveleinkben a nyilvántartásba vétel folyamatát, illetve a beadandó dokumentumok listáját 

ismertettük. Amennyiben bármilyen segítségre lenne szükségük, készséggel állunk rendelkezésre! 

 

A vadászterületek kialakításánál figyelembe kellett venni az újonnan létrejött tájegységi határokat 

is. Ezen tájegységek tervei lapzártánkig még nem kerültek elfogadásra, azonban hamarosan 

várhatóak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 4 tájegység érinti: 203-as számmal a Bükki, 204-es 

számmal a Cserehát-aggteleki, 205-ös számmal a Bükkalja-taktaközi és 206-os számmal a 

Zemplén-bodrogközi. 

 

A vadgazdálkodási törvény rendelkezése szerint a miniszter a fenntartható és szakszerű 

vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat tájegységenként - 2017. január 1-től 

felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező - tájegységi 

fővadászok útján látja el. Ennek megfelelően a fővadászok alkalmazásának a minisztérium szakmai 

felügyelete és irányítása alatt álló szervezeti keretek között lesz helye. 

 

Levelünk kiküldéséig csak a munkakör betöltésének pályázati szakasza zajlott le, a beérkezett 

pályázatok elbírálásáról, illetve a meghallgatások eredményéről nincs információnk. Arról, 

következő, januári számunkban tudunk majd beszámolni.  

 

A tájegységi gazdálkodáshoz, illetve a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez szorosan 

kapcsolódik a húszéves vadgazdálkodási tervek kérdésköre is.   

 

Mint ahogyan azt már többször is közöltük, a vadgazdálkodási üzemtervet a nyilvántartásba 

vételnél egyenlőre nem kell elkészíteni! A nyilvántartásba vételkor a hatóság moratóriumot, 

haladékot ad, mely szerint az üzemtervet a tájegységi terv kihirdetését követő hat hónapon belül 

kell benyújtani! A korábban ismertetettek szerint Vadászszövetségünk vállalja a 

dokumentumcsomag elkészítését! 

 

 



2. 

December 21-én együttes szövetségi elnökségi ülést és kamarai vezetőségi ülést tartottak 

szervezeteink. Az ülésen az elnökség tagjai a titkári beszámolót követően megtárgyalták az elmúlt 

időszak eseményeit valamint elfogadták az év hátralévő részében és a következő év elején várható 

feladatokat.  

Ezen felül tájékoztatót hallhattak mind a kamara, mind a szövetség pénzügyi tervének teljesítéséről, 

illetve az év végéig várható kiadásokról. Mindkét szervezet esetében kiegyensúlyozott, a 

tervelőirányzatokat figyelembe vevő fegyelmezett gazdálkodásról adhatunk számot. 

 

3. 

Az október 29-én megszervezett jótékonysági apróvad vadászat eredményeként befolyt, valamint 

a megyei Kamara saját elkülönített költségvetéséből kiegészített adomány átadására szintén 

december 21-én került sor, aminek köszönhetően 500.000 Ft adománnyal, célzott 

eszközbeszerzéssel került támogatásra a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 

Velkey László Gyermekegészségügyi Központja. 

 

4. 

Felhívjuk vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2017. 

január 2-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.  

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság 

visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 

2017. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie. 

 

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozzák magukkal: vadászjegyet, 2016. évi egyéni 

lőjegyzéket, személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, fegyvertartási engedélyt. 

A vadászjegy ára nem változott, biztosítástól függően továbbra is 15 vagy 16.000 forint. 

 

5. 

2017. február 4-án, - új helyszínen - Miskolctapolcán a Strandfürdő területén található Panoráma 

Étteremben tartjuk MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel várunk! 

Jegyek 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 

 

6. 

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

engedélyével - 2017. FEBRUÁR 11-ÉN indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 

100 órás, kötelező képzését. 

A képzések hétvégén, szombatonként és vasárnaponként reggel 8.00 órától délután 18.00 óráig 

zajlanak. A résztvevőknek gyakorlati foglalkozásokon, - mint pl. apró- és nagyvad társasvadászatok 

imitálása, vadászati- vadgazdálkodási berendezések, létesítmények megtekintése, lőállások 

kijelölése, térképrajzolás stb. - is részt kell venni. A tanfolyam záró foglalkozása – kétnapos 

lőgyakorlat – március közepén kerül megrendezésre. Vadászvizsga a tanfolyamot követő 2-3 héten 

belül várható. 
 

Tanfolyam helyszíne: Miskolc, Tas u. 18.    Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 
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