
 
 
       

 

Aktuális teendők 
 

1. 

Mint arról előző hírlevelünkben is szóltunk, a közelmúltban változott fegyverjogszabály lehetővé 

teszi a házilagos lőszer újratöltési lehetőséget, annak, aki előzetesen a rendőrségnél erre vonatkozó 

vizsgát tett.  

 

Mivel a kamara területi szervezetei felvállalták a vizsga-előkészítő tanfolyamok szervezését, kérjük, 

hogy társaságukban mérjék fel és érdeklődés esetén részünkre jutassák el a jelentkezők létszámát, 

hogy szükség esetén a tanfolyam szervezését és a vizsga koordinálását el tudjuk kezdeni. 

 

2. 

A fegyvertörvény, illetve végrehajtási rendeletének egységes értelmezése érdekében a közelmúltban 

közös értekezletet megtartására került sor az ORFK igazgatásrendészeti vezetői, a megyei rendőr-

főkapitányságok igazgatásrendészeti szakemberei és a megyei kamarai titkárok részvételével. Az 

értekezleten megállapodás született arról, hogy közösen elkészítjük a fegyverek adás-vételéhez, 

átadás-átvételéhez, illetve ajándékozásához szükséges szerződés mintákat.  

 

A szerződés minták elkészültek, azokat az ORFK jóváhagyta, a saját vonalán szintén közzétette. 

Kérjük, hogy a leghatékonyabb módon (saját honlap, nyomtatott formában történő megküldése a 

tagoknak) szíveskedjenek a vadásztagok részére hozzáférhetővé tenni. (mellékelve) 

 

3. 

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 az Allianz Hungária biztosítóval köthető biztosítási forma, 

melyhez forduljanak bizalommal valamelyik biztosítási irodához.   

 

4. 

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, valamint a 

vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe.  

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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2012. VI. szám 
 
 

 

 



 

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. 

 

5. 

Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett 

módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik!  

Vadászati hatóság központi telefonszáma: 46/515-709 
 

 

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 
 

2012. július 1-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  432 Ft/liter 

Gázolaj     436 Ft/liter 

Keverék     463 Ft/liter  
 
 

2012. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  449 Ft/liter 

Gázolaj     443 Ft/liter 

Keverék     480 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.07.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1208A és 1208M) 

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

munkaerőpiaci járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 
 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája jelen hírlevéllel együtt 

kerül kiküldésre. Kérjük, hogy a kiszámlázott összeget (és az esetleges elmaradást) a számlán 

feltüntetett fizetési határidőig (2012.06.30) rendezni szíveskedjenek. 

 

 

Jogi info 
 

1. 



Újra felhívnánk a figyelmet, hogy a közelmúltban módosult  

a Vadászati törvény végrehajtási rendelete! 

 

A módosítás értelmében a vadazonosító behelyezéskor az elejtés, illetve a birtokbavétel hónapját 

és napját az azonosító jelről el kell távolítani (kitörni, kivágni). A vad elszállítását csak azonosító 

jellel történt megjelölését követően szabad megkezdeni. 

 

A megjelent jogszabály hatására, mind a vadászati hatóság, mind a rendőrhatóság részéről fokozott 

ellenőrzés várható! Kérjük ezért, hogy társaságukban az előírásokra, a vadásztagok, hivatásos 

vadászok figyelmét felhívni szíveskedjenek! 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Felháborodást és bizonytalanságot váltott ki a vadgazdálkodók körében az „élelmiszerlánc 

felügyeleti díj”-ról szóló rendelet, mely május 1-jén lépett hatályba.  

 

Kérdésként merült fel, hogy az élelmiszerláncba beletartozik-e az egyesületek részéről történő 

vadhús értékesítés, miután sem a törvény, sem a rendelet nem nevesíti az egyesületeket.  

 

A rendelet értelmében május 31-ig kellett volna bevallást készíteni a vadhús értékesítésről az elmúlt 

évi teljesítés alapján, mely határidőt a NÉBIH június végéig meghosszabbította. 

 

A jogszabály szerint díjat fizet az, aki 

- „az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza” 

 

Véleményünk szerint az állami tulajdonú, természetes környezetében élő vaddal ilyen tevékenységet 

a vadásztársaságok nem folytatnak, legfeljebb a hústermelés célú vadaskertek, vadfarmok jöhetnek 

számításba, mint díjfizetésre kötelezettek e jogcím alatt. 

 

- „a 35. § szerint nyilvántartott, vagy engedélyezett élelmiszer-vállalkozás 

A vadásztársaságok ilyen irányú vállalkozást sem folytatnak, ebből adódóan nincsenek regisztrálva. 

 

A Védegylet személyes tárgyalásai során igyekezett tisztázni, hogy az előírás vonatkozik-e 

egyáltalán a vadásztársaságokra, de a rendeletalkotó is bizonytalan az értelmezést illetően.  

 

A tárgyalások azóta is folynak, mihelyst eredmény születik, azonnal értesítjük 

tagszervezeteinket! 

2. 

Június 16-án tartottuk megyei vadásznapunkat Sátoraljaújhely-Széphalomban a X. Nemzetközi 

vadételfőző versennyel együttesen.  

 

A rendezvényen az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán túl a 

vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, 

vadászati cikkek árusítása és jónéhány program tette érdekessé és látványossá az egész napot a 

látogatók számára. Külön említést érdemel az a korábbi hagyományoktól eltérő, rendhagyó 

szabadtéri, társaságonkénti trófeakiállítás, vadászok utcája, mely méltán tette nagysikerűvé az egész 

napi rendezvényt a látogatók, résztvevők számára. 

Részletes ismertetőt és beszámolót, valamint a rendezvényről készült fotókat a Vadász Hírmondó 

következő számában tekinthetnek majd meg! 

 

3. 

A hivatásos vadászok tevékenységének gyakorlásához, annak elősegítése érdekében július 3-án 

szakmai továbbképzést, hivatásos vadász napot tart vadászkamarai szervezetünk.  



 

A továbbképzés témái: 

- a fegyvertörvény hivatásos vadászokat érintő változásai,  

- a hivatásos vadászok törvényes intézkedésének lehetőségei szabálysértés ill. bűncselekmény 

elkövetésének észlelésekor. 

A szakmai előadásokat követően hivatásos vadász verseny lebonyolítására kerül sor.  

 

Tekintettel arra, hogy vadászkamarai törvényünk kötelezővé teszi a továbbképzésen való 

részvételt, megkérjük a vadászatra jogosultak vezetőit, hogy tegyék lehetővé a hivatásos vadász(ok) 

számára, - alkalomhoz illő ruházatban - a rendezvényen való megjelenést. 

 

4. 
Vadászszövetségünk június 6-tól kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, melynek során a 

hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek 

meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a július 4-ei vadászvizsgára.  

 

Mire szabad vadászni 
 

Június-július:  
őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 

július 1-től: dolmányos varjú, szarka  
 

 

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 

 



Adás-vételi szerződés 
 

amely létrejött egyrészt ……………………………..………név, ……………………………............születési név 

(állampolgárság: ………….……, szül. hely idő: …………………., anyja neve: ……………..…………, személyi 

igazolvány szám: …………………..……….…, adóazonosító jel: ………………………….………, hatósági igazolvány 

száma: ……………..……, lakcím: …………………………………………………………), mint Eladó (a 

továbbiakban: Eladó), másrészt ……………………..………….név, …………………..……..születési név 

(állampolgárság: ……………….….., szül. hely idő: ……………….……., anyja neve: 

………………………..…….……….személyi igazolvány száma: …………………………….., adóazonosító jel: 

……………..……………., hatósági igazolvány száma: ……………………………………, vagy fegyvervásárlásra 

jogosító rendőrhatósági határozat száma: …………………………………………, lakcím: 

…………………………………………………………………………………….), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ………….. gyártmányú, …………. kaliberű, ……….. gyártási számú, 

hatósági engedéllyel tartott ………… vadászfegyver, melyet a ……………. számú hatósági igazolvánnyal 

igazol. 

 

2. Eladó eladja, Vevő pedig – aki szintén érvényes és vadászlőfegyver tartására vonatkozó hatósági igazolvánnyal, 

vagy lőfegyver tartására jogosító engedéllyel (rendőrhatósági határozattal) rendelkezik – megtekintett 

állapotban megveszi a jelen szerződés 1. pontjában részletesen megjelölt, és az Eladó kizárólagos tulajdonát 

képező vadászlőfegyvert. 

 

3. Szerződő felek a lőfegyver vételárát, ………….. Ft-ban, azaz ………………………… forintban határozzák 

meg, amelyet Vevő köteles Eladónak a fegyver Vevő részére történő átadásával egyidejűleg, hiánytalanul, egy 

összegben és készpénzben kifizetni. 

 

4. Szerződő felek jelen adás-vételi szerződésben megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötését követő 8 

napon belül felkeresik az illetékes rendőrkapitányságot (engedélyező hatóság) hatósági igazolványaik – Vevő a 

jelen szerződés tárgyát képező lőfegyver és annak érvényes műszaki tanúsítványa – birtokában, annak 

érdekében, hogy a rendőrhatóság Eladó hatósági igazolványából kivezesse, Vevő hatósági igazolványába pedig 

bejegyezze az ezen adás-vételi szerződés 1. pontjában részletesen megjelölt, és a szerződés tárgyát képező 

lőfegyvert. 

 

5. Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a lőfegyver a biztonságos használatra alkalmas – ezt a tényt a 

lőfegyver műszaki tanúsítványával igazolja, amelyet a fegyverrel együtt szintén átad Vevőnek – annak rejtett 

hibájáról nincs tudomása. 

 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyvben, továbbá a 

lőfegyverekről és lőszerekről szóló hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

 

Jelen adás-vételi szerződés négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyeket szerződő felek, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelenlévő két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak. 

 

Kelt: …………………….. 

 

 

Tanúk:            Eladó: 

 

Név: ……………………           ……………………………… 

 

Aláírás: ……………….. 

 

Lakcím: ……………….           Vevő: 

 

        ……………………………… 

 

Név: ………………….. 

 

Aláírás: ………………. 

 

Lakcím: ………………. 



Ajándékozási szerződés 
 

amely létrejött egyrészt …………………………….……………név, ………………………….........születési név 

(állampolgárság: ……………………, szül. hely idő: ………………….……., anyja neve: ……………………………, 

személyi igazolvány szám: ……………………, adóazonosító jel: ……………..…………, hatósági igazolvány száma: 

…………………………………..…………, lakcím: ………………………..………), mint Ajándékozó (a 

továbbiakban: Ajándékozó), másrészt …………………….név, ………………..születési név (állampolgárság: 

…………………….……., szül. hely idő: ……….……., anyja neve: ……………………….személyi igazolvány száma: 

………………….….., adóazonosító jel: ……………………..………., hatósági igazolvány száma: 

………………………………, lakcím: ………………………………………….…………….), mint Megajándékozott 

(a továbbiakban: Megajándékozott) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. Ajándékozó kizárólagos tulajdonát képezi a ………….. gyártmányú, …………. kaliberű, ……….. gyártási 

számú, hatósági engedéllyel tartott ………… vadászfegyver, melyet a ……………. számú hatósági 

igazolvánnyal igazol. 

 

2. Ajándékozó ajándékba adja, a Megajándékozott megtekintett állapotban – aki szintén érvényes és 

vadászlőfegyver tartására vonatkozó hatósági igazolvánnyal, vagy fegyvervásárlásra jogosító rendőrhatósági 

határozattal rendelkezik – a jelen szerződés 1. pontjában részletesen megjelölt, és az Ajándékozó kizárólagos 

tulajdonát képező vadászlőfegyvert ajándék címén elfogadja. 

 

3. Szerződő felek jelen ajándékozási szerződésben megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötését követő 8 

napon belül felkeresik a lakóhelyeik szerint illetékes rendőrkapitányságokat hatósági igazolványaik – 

megajándékozott a jelen szerződés tárgyát képező lőfegyver és annak érvényes műszaki tanúsítványa – 

birtokában, annak érdekében, hogy a rendőrhatóság az Ajándékozó hatósági igazolványából kivezesse, 

Megajándékozott hatósági igazolványába pedig bejegyezze az ezen ajándékozási szerződés 1. pontjában 

részletesen megjelölt, és a szerződés tárgyát képező lőfegyvert. 

 

4. Ajándékozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a lőfegyver a biztonságos használatra alkalmas – ezt a 

tényt a lőfegyver műszaki tanúsítványával igazolja, amelyet a fegyverrel együtt szintén átad 

Megajándékozottnak – annak rejtett hibájáról nincs tudomása. 

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyvben, továbbá a 

lőfegyverekről és lőszerekről szóló hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

 

 

 

Jelen ajándékozási szerződés négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyeket szerződő felek, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelenlévő két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak. 

 

Kelt: …………………….. 

 

 

 

Tanúk:        Ajándékozó: 

 

Név: ……………………     ……………………………… 

 

Aláírás: ……………….. 

 

Lakcím: ……………….      Megajándékozott: 

 

       ……………………………… 

 

Név: ………………….. 

 

Aláírás: ………………. 

 

Lakcím: ………………. 

 



Lőfegyver átadásával-átvételével kapcsolatos 

megállapodás 
 

amely létrejött egyrészt …………………………………………név, ………………………..…..........születési név 

(állampolgárság: ……………………, szül. hely idő: …………………………., anyja neve: 

……………………….………, személyi igazolvány szám: ………………….……, adóazonosító jel: 

……………..………, hatósági igazolvány száma: ……………………, lakcím: …………………………………………), 

mint Átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészt …………………………….……….név, 

……………………..……..születési név (állampolgárság: ………………..….., szül. hely idő: …………………………., 

anyja neve: …………………………..……….személyi igazolvány száma: ………………………….., adóazonosító jel: 

…………….……., hatósági igazolvány száma: …………………….……, lakcím: 

…………………………………………..………….), mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. Átadó kizárólagos tulajdonát képezi a ………….. gyártmányú, …………. kaliberű, ……….. gyártási számú, 

hatósági engedéllyel tartott ………… vadászfegyver, melyet a ……………. számú hatósági igazolvánnyal 

igazol. 

 

2. Átvevő az illetékes rendőrkapitányság által, ……….. számú hatósági igazolvánnyal igazoltan szintén 

rendelkezik vadászlőfegyver tartási engedéllyel, és ennek alapján vadászlőfegyverrel. 

 

3. Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi a jelen megállapodás tárgyát képező, és az 1. pontban részletesen megjelölt 

vadászlőfegyvert, ………………. célból, …………-tól ………………….-ig időtartamra azzal, hogy a cél 

megvalósulása után haladéktalanul, de legkésőbb a megjelölt időtartam lejártáig köteles azt Átadónak – az 

átvételkori műszaki állapotban – visszaszolgáltatni.  

 

4. Átadó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a lőfegyver a biztonságos használatra alkalmas – ezt a 

tényt a lőfegyver műszaki tanúsítványával igazolja, amelyet a fegyverrel együtt szintén átad Átvevőnek – annak 

rejtett hibájáról nincs tudomása. 

 

5. Átvevő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik az általa a jelen megállapodással átvett lőfegyver minden olyan 

sérüléséért, meghibásodásáért, illetve a fegyver elveszéséért, amely az ő hibájára, nem megfelelő 

fegyverkezelésére, vagy a lőfegyver jogszabályokkal ellentétes szállítására, tárolására vezethető vissza. 

 

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyvben, továbbá a 

lőfegyverekről és lőszerekről szóló hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

 

Jelen megállapodás négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, – melyekből 2-2 példány Átadó, 

illetve Átvevő példánya –, amelyeket a megállapodást kötő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelenlévő 

két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak. 

 

Kelt: …………………….. 

 

Tanúk:        Átadó: 

 

Név: ……………………     ……………………………… 

 

Aláírás: ……………….. 

 

Lakcím: ……………….      Átvevő: 

 

 

Név: …………………..     ………………………………. 

 

Aláírás: ………………. 

 

Lakcím: ………………. 

 

 

 


