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Aktuális teendők 
 

1. 

Korábbi (januári) számunkban jeleztük, hogy az új Civil szervezetekről szóló törvény - a 2011. évi 

CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról - hatályon kívül helyezte az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvényt, melynek révén változott több előírás és kötelezettség, amely a Vadásztársaságokat, 

mint egyesületeket (civil szervezeteket) érinti. E törvény mintegy végrehajtási utasításaként 

megjelent a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet is a civil szervezetek gazdálkodásának 

szabályozására vonatkozóan. 

Ezen jogszabályváltozások több vonatkozásban érintik a vadásztársaságok meglévő szabályzatait, 

gazdálkodási viszonyait, amelyek módosítására vonatkozóan az Országos Vadászati Védegylet jogi 

és pénzügyi bizottságai minta szabályzatokat és végrehajtási útmutatókat dolgoznak ki, melyeknek 

közzétételét az év közepére ígérik. 

 

A Védegylet jogi szakértői felhívják a vadászati szervezetek figyelmét, hogy mindaddig, amíg 

egységes országos állásfoglalásuk nem jelenik meg e kérdéskörben, az adminisztrációs 

problémák és az esetleges jogsértések megelőzése érdekében olyan változást, változtatást mely 

bírósági bejelentést is igényel (pl. székhelyváltozás, tisztségviselő választás, alapszabály 

módosítás stb.) - lehetőség szerint - ne kezdeményezzenek, mert a bíróság a bejegyzéshez az új 

civil törvénynek megfelelő teljes alapszabály módosítást is megkövetelheti. Ennek elkészítését segíti 

majd a kiadásra kerülő „minta szabályzat”. 

2. 

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

jelentéseket ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes 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. 

 

3. 

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 a helyi szabályzatában köteles megállapítani. Amennyiben abban módosítás 

következik be, azt 30 napon belül a Vadászati hatóság területi szervéhez meg kell küldeni. 

 

4. 

Ismételten kérjük, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik vadászjegyének érvényesítését, mivel 

mindmáig jelentős elmaradás mutatkozik a megye vadászainak vonatkozásában. Mivel a 

fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes vadászjegy is, ezért a mulasztó személyek 

egy ellenőrzés kapcsán engedélyük visszavonására számíthatnak. 
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5. 

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. 

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. 

 

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. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  425 Ft/liter 

Gázolaj     444 Ft/liter 

Keverék     455 Ft/liter  

 
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  427 Ft/liter 

Gázolaj     441 Ft/liter 

Keverék     457 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.04.12.  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) 

2012.04.20.  Bevallás (havi, negyedéves) az általános forgalmi adóról (1265) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

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

fizetési határidőig (2012.03.31) rendezni szíveskedjenek. 



 3 

Hírek, információk 
 

1. 

Megjelent a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2012. évi XIII. törvény valamint annak 

végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet. melyről az elmúlt héten soron kívül 

tájékoztattuk a megye vadgazdálkodóit.  

 

Ettől függetlenül úgy véljük, hogy néhány fontos megállapítást ezúton is közlünk: 

 

* A fegyvertartási engedély visszavonásig lesz érvényes, nem kell ötévente megújítani. 
 

* Akinek már van fegyvertartási engedélye, új fegyver vásárlásakor nem lesz szüksége a 

rendőrségtől előzetesen vásárlási engedélyt kérni, elég a fegyvert a vásárlás után a rendőrségen 

bemutatni, hogy bejegyezzék a megszerzést a fegyvertartási engedélybe. 
 

* Változott azon bűncselekmények és szabálysértések köre, amelyek elkövetése miatt a 

lőfegyvertartási engedélyt bevonják, és csökkent az az idő, ameddig valaki nem kaphat 

fegyvertartási engedélyt. 
 

* A lőfegyverátadás új szabályokhoz kötött, nem kell bemenni a rendőrségre jegyzőkönyveztetni a 

szándékot, az átadó és az átvevő magánokiratban rögzítheti a puska átadását.  
 

* A puskák szállításakor azokat a gépkocsi lezárt csomagtartójában lehet majd hagyni, amikor a 

tulajdonos ideiglenesen (pl. benzinkút) elhagyja az autót. 
 

* A hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása során a szükséges közlekedés közben 

puskájukat szállíthatják majd úgy, hogy az nincs szétszedve és tokban elhelyezve. A sportvadászokat 

ugyanez a kedvezmény a társasvadászatok esetén, az egyes helyszínek felkeresése során szintén 

megilleti. 
 

* Nem lesz szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a lemezszekrény, elegendő a külső 

erőhatásnak ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen egyéb szekrény is. 
 

* A fegyver tartására jogosult az állandó lakcímén kívül – ott tartózkodása alatt – üdülőjében, 

vadászházban, is tárolhatja majd lőfegyvereit. 

 

A jogszabály, vadászokat érintő legfőbb rendelkezései május 1-jétől lépnek hatályba.  

 

2. 

Amennyiben a parlament elfogadja, a vadászkutyák is megúszhatják az ebadót!  

 

Az új javaslat, a vadászkamara által kiállított "sorszámmal ellátott vadászati alkalmassági 

vizsgaigazolvánnyal rendelkező" kutyákra lenne érvényes. Az indoklás szerint "egy aktívan vadászó 

kutya tartási, orvosi és kiképzési költsége éves szinten jelentős összeg, amely az alacsony jövedelmű 

hivatásos vadászokat terheli".  

A javaslat szerint nem lenne szerencsés ezeket a költségeket tovább növelni, ráadásul a hivatásos 

vadászok "a törvényben számukra kötelezően előírt feladatok végrehajtásához tartják a 

vadászkutyákat". 

 

A parlament tavaly ősszel szavazta meg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény 

módosítását, amelynek értelmében veszélyes eb esetén 20 ezer, egyéb kutya esetén a 6000 forint 

ebrendészeti hozzájárulást szedhetnek az önkormányzatok. A tavalyi törvénymódosításban a többi 

között a mentő-, a jelző-, a vakvezető, a rokkantsegítő, a terápiás, a közfeladatot ellátó, az 

ivartalanított, a menhelyről örökbe fogadott valamint az őshonos magyar kutyákat mentesítették az 

ebadó alól. 
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3. 

Mint ahogyan már korábbi levelünkben is jeleztük, a szalonka monitoring programban résztvevő 

vadgazdálkodóknak február 11-én, szombaton kezdődött el a vonuló szalonkák megfigyelése.  

 

Az idei első szalonkákat február 25-én, a megyében két helyen, Aszalón és Cserépfalun jelezték! A 

következő héten, március 3-án már több helyről is - Aszaló, Komlóska, Miskolc, Tiszadorogma, 

Tokaj - dokumentáltak észlelést. 

 

4. 

Vadászszövetségünk március 8-ával kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott. 

A tanfolyam során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás 

alapjait, ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a 

vadászvizsgára, melyre minden eddiginél többen, 115-en jelentkeztek. 

Az idei első vizsga ezért háromnapos lesz, március 28-án, 29-én és április 3-án a tomori 

sportlőtéren kerül megtartásra. 

 

5. 

A rozsnyói Vadászszövetség és Vadászkamara meghívására megyénk küldöttsége Szlovákiában, 

Gömörhorka településen részt vett egy bírálattal egybekötött trófea szemlén. A szlovák 

jogszabályok értelmében ekkor történik az év során elejtett trófeás vadak bírálata, melyet ezt 

követően bemutatnak a nagyközönségnek is.  

A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen 

ismertették a bemutatott trófeákat. 

 

6. 

Megyei vadásznapunkat idén június 16-án tartjuk Sátoraljaújhely-Széphalomban, a Kazinczy 

emlékparkban.  

Emellett április 28-án szombaton, már hagyományosan a Gömör-Expo keretében, Putnokon 

nemzetközi vadásznap kerül lebonyolításra, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, 

természetszeretőt és érdeklődőt! 

 

Felhívjuk a megye vadgazdálkodóinak figyelmét, hogy trófeák biztosításával, vadétel főzéssel, 

közös társasági részvétellel minél többen csatlakozzanak a rendezvényekhez! 

Bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Március-április:  Vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve  

Őzbak (április 15-től) 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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