
 
 
  

Aktuális teendők 
 

1. 

A Vadászati törvény végrehajtási rendelete értelmében az apró-, és nagyvad társas vadászatok 

ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb szeptember 30-áig az illetékes vadászati hatóságnak, 

rendőrhatóságnak, valamint - a természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan - a 

természetvédelmi hatóságnak írásban megküldeni, és az esetleges változást - legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően - bejelenteni.  

Értesüléseink szerint jónéhány vadászatra jogosult még nem tett eleget ezirányú kötelezettségének, 

ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy pótolják a hiányosságot! 

 

2. 

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2017. évi őszi veszettség elleni országos orális 

vakcinázási (immunizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, 2017. 

október 04. - 2017. október 9. közötti időszakban történik.  
 

Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől 

számítva 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el határozatban a vonatkozó 

jogszabályok alapján. A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a 

vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát vagy aranysakált intézeti vizsgálatra 

2017. november 15-től 2018. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

3. 

A Vtv. szerint a vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj vadászati idényét követő harminc napon 

belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából 

bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett őz agancsát. Fenti 

jogszabályi hivatkozás értelmében az őztrófeák bemutatási határideje: október 30. 

 

A január hónap első napja és augusztus hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó tizenhat 

centiméternél hosszabb agyarát pedig legkésőbb szeptember utolsó napjáig köteles a jogosult 

bírálat céljából bemutatni.  

 

4. 

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a jogosult évente legalább egy alkalommal köteles 

balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről jegyzőkönyvet is kell 

felvenni. Azok a személyek, akik ilyen oktatáson nem vettek részt, vadászati tevékenységet nem 

végezhetnek! 

5. 

Nagyvad és apróvad társas vadászati mód esetén is a vadászatra jogosult köteles 

vadászatvezetőt állítani. A társasvadászatot a vadászatvezető irányítja. A biztonságos vadászat 

lefolytatása érdekében kiadott vadászat vezetői utasítás megszegése a vadászat rendje 

megsértésének minősül. 

A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról 

is, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 
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A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász a vadászat megkezdése előtt tájékoztatást ad a vadászat 

alatt követendő magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, mennyiségű vadat ejthet el, amelyre 

rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le lövést, amelynek elejtésére a 

vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a vadászat során nem 

engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve társasvadászaton a 

vadászatvezetőnek bejelenteni. 
 

6. 

Mezőgazdasági vadkár bejelentése a jogszabály szerint az alábbi időpontokban lehetséges: 

kukorica április 15.-november 30. 

burgonya április 15.-október 15. 

napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

szőlő, gyümölcsös egész évben 
 

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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/liter 

Gázolaj 339 Ft/liter 

Keverék 376 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 
 

2017. október 1-je és október 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 347 Ft/liter 

Gázolaj 345 Ft/liter 

Keverék 384 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2017.10.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, nyugdíj-

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, 

szociális hozzájárulási adó, stb.) 

 

2017.10.20.           Bevallás az általános forgalmi adóról - havi bevallás (1765), a befizetendő 

         adó átutalása                                                                   

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. harmadik negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember 

első 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. 

Tagdíjbefizetés – számviteli bizonylat 

* Több vadásztársaság gazdasági vezetőjétől kérdésként merült fel, hogy a vadásztársasági tagdíj 

befizetéséről kell-e számlát kiállítani.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85.§ (1) l) pontja szerint az 

egyesületek által a tagoknak teljesített azon szolgáltatásnyújtások és termékértékesítések, amelyek 

kizárólagos vagyoni fedezete a tagdíj, mentesülnek az áfa alól. Így maga a tagdíj nem tárgya az 

áfánk (tárgyi adómentes). 

A 165.§ (1) a) pedig kimondja, hogy mentesül a számlaadási kötelezettség alól a 85.§ (1) szerinti 

termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, amennyiben helyette gondoskodnak számviteli bizonylat 

kiállításáról. 
 

A számviteli bizonylat 

Fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a tagdíjról elég számviteli bizonylatot kiállítani. 
 

Mit tartalmazzon, hogyan nézzen ki a számviteli bizonylat:[a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 166.§ alapján] 

 adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

 a gazdasági művelet, esemény megtörténtének időpontjában, illetve időszakában, 

magyar nyelven kell kiállítani, de ha indokolt, idegen nyelven is ki lehet állítani, ebben az 

esetben magyarul is fel kell tüntetni az adatokat rajta 
 

Általános alaki és tartalmi kellékei [2000. évi C. törvény 167.§ (1) alapján] egy ilyen 

tagdíjbefizetésre vonatkoztatva: 

 a bizonylat megnevezése (bevételi pénztárbizonylat) és sorszáma 

 a bizonylatot kiállító szervezet megjelölése (vadásztársaság neve, akár bélyegzőn) 

 gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése (a vadásztársaság), az 

utalványozó, ellenőr aláírása, az átvevő/befizető aláírása 

 a bizonylat kiállításának időpontja 

 gazdasági művelet tartalmának leírása (pl. tagdíj befizetése), és ha időszakra szól, annak a 

megjelölése (pl. 2017. évi tagdíj) 
 

Fentieket összegezve megállapítható, hogy készpénzes tagdíjbefizetés esetén a bevételi 

pénztárbizonylat előírásszerű kitöltésével a számviteli bizonylat kiállításával kapcsolatos 

kötelezettség teljesítve van. [a bevételi pénztárbizonylat második (zöld színű), nyugta megnevezésű 

példánya a befizetőt illeti meg.] 
 

* További kérdésként merül fel, hogy milyen számviteli bizonylatot kell kiállítani abban az 

esetben, amikor a bankszámlára érkezik be a tagdíj? 
 

Ezekben az esetekben is a fent ismertetett tartalommal egy számviteli bizonylat kiállítására van 

szükség. Mivel a számla is számviteli bizonylat, ezért akár az is kiállítható, de nem kötelező. Így 

egy, a fentieknek megfelelő (sorszámozott, stb.), wordben kiállított bizonylat is elfogadható. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Augusztus 26-án, hetedik alkalommal került megrendezésre Bükkzsércen a Regionális 

favágóverseny és vadásznap. A rendezvény beszámolóját a közelmúltban megjelent Vadász 

hírmondó újságunkban olvashatják, láthatják! 

Szeptember 23-án Szendrőben az V. Gazdanapok kísérőrendezvényeként Bódvavölgyi vadásznap 

zajlott, aminek beszámolóját pedig, hamarosan a www.borsodivadasz.hu honlapon olvashatják. 

 

2. 

VARETAL - VAdász-REndőr-TALálkozó - Vadásznap 
Szeptember 30. szombat 9.00 Vadásznap /Ózdi Strandfürdő területe/ 

 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös program eltöltéséhez!!! 

http://www.borsodivadasz.hu/


3. 

Vadászkamarai tisztújítás 
 

* Sportvadász Osztályülés  

2017. október 5. (csütörtök) 14.00 óra 
 

* Hivatásos vadász osztályülés 

 2017. október 10. (kedd) 14.00 óra 
 

Az ülések helye: Miskolc-Egyetemváros, Menza épülete, I. emelet 

 

4. 

A Vadászkamara területi szervezete vadászkutyák részére, október 7-én Miskolc térségében 

Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) szervez. Bővebb felvilágosítás: Éles Tibor 70/337-3898 

 

5. 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2017-ben ismét megrendezi az 

erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban esett szarvasbikáinak trófea kiállítását. 

  

A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ Zrt. Háromhutai Vadászház  

Ideje: 2017. október 20. (péntek) 10.00 órától 

  

6. 

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete, a 

Sárospataki Kossuth Vadásztársaság együttműködésével jótékonysági apróvad társasvadászatot 

hirdet! A befolyt összeg – a szervezési díjak levonását követően – jótékonysági célra kerül 

felajánlásra! A társasvadászat ideje: 2017. november 4. Sárospatak, részvételi díj: 25.000,-Ft 
 

A vadászat végén a teríték a résztvevők között kiosztásra kerül. A biztonságos vadászat és 

szervezés érdekében a vadászaton részt vevők száma maximum 25 fő, a jelentkezés sorrendjében. 

Jelentkezés és bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920 

 

7. 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 2017. novemberében Miskolcon! 
(képzések: 5 hétvégén szombaton és vasárnap) 

 

Kérjük tájékoztassák vadásztársaikat, ismerőseiket! 
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 

 

8. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem egy hallgatója szakdolgozat készítéséhez kéri a vadgazdálkodók 

segítségét egy adatlap kitöltésével, mely természetesen önkéntes. 

 

Kérjük, a mellékelt adatlapot az alábbi címre elküldeni szíveskedjenek: 

3841, Aszaló Kassai u. 10. 
 

 

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 

 


