
 
 
       

 

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a közelmúltban a Vadászkamara és 

Vadászszövetség közös információs honlapja elkészült! 

A honlap a tesztfázison átesett, augusztus 1-jétől a  
 

www.borsodivadasz.hu 
 

internetes címen mindenki számára elérhető! 

 

A honlap működtetésével az a célunk, hogy gyors, pontos, rövid, de lényegre törő 

információkat juttassunk el vadásztársainkhoz a megyei Vadászkamara és Vadászszövetség 

tevékenységéről, a vadászati közélet legfontosabb eseményeiről, a vadászokat érintő 

jogszabályokról, fontos tudnivalókról. Szeretnénk hasznos és praktikus segédleteket és fontos 

elérhetőségeket rendelkezésre bocsájtani. 

 

Szívesen fogadjuk, sőt kérjük az Olvasó kritikai megjegyzéseit, közérdeklődésre számot tartó 

híreit, információit, fotóit. Kérjük, hogy véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket, 

közlendőiket e-mailben juttassák el hozzánk, vagy keressék fel személyesen Miskolcon a Tas 

utcai irodánkat. 

 

Aktuális teendők 
 

1. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabályok szerint a 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. 

 

2. 

A szeptemberi gímszarvas vadászat miatt minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 

vadász is fog vadászati tevékenységet folytatni megyénkben.  

Éppen ezért, külön figyelmet fordítsanak arra, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező vadász 

vadászatát - 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. 

 

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

szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is.  

Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél továbbra is kedvező áron 1.000Ft/30nap díjért 

megköthető. 

 

3. 

A beérkező jelzésekből és panaszokból megállapítható, hogy egyes térségekben főként a 

kukoricában igen jelentős mértékű vadkárosítás tapasztalható. Előző leveleinkben már 
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többször foglalkoztunk a témával, ennek ellenére megerősítésként újra szólni érdemes a 

dokumentálás fontosságáról a későbbi problémák elkerülése érdekében. 

 

Ezek lehetnek: a vadkárt jelző értesítések, hivatásos vadász -, mezőőr szolgálati naplói, 

költségeket igazoló számlák, egyezséget rögzítő okmányok, fényképek, tagok számára 

kötelező vadkárelhárítás dokumentálása, a vadászati naplóban történő intenzív vadászat 

bemutatása a gazdálkodónak - bármi, amivel igazolható, hogy a vadgazda a tőle elvárható 

tennivalókat elvégezte. 

 

4. 

Vadkár bejelentés időszakai: 

kukorica április 15.-november 30. 

burgonya április 15.-október 15. 

napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

szőlő, gyümölcsös egész évben 

 
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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  429 Ft/liter 

Gázolaj     437 Ft/liter 

Keverék     460 Ft/liter  
 
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  410 Ft/liter 

Gázolaj     415 Ft/liter 

Keverék     441 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.09.12.  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 június hónapban 

kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 



Hírek, információk 
 

1. 

Változott a vadászati törvény végrehajtási rendelete! 

Előző levelünk postázását követően jelent meg a Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában a 

vidékfejlesztési miniszter 72/2012 (VII.24.) VM rendelete, amely módosította a Vtv. 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 (V.4) FVM rendeletét. 
 

A módosítás lényege, hogy újólag felsorolásra kerültek a vadászható állatfajok, az ezekkel 

kapcsolatos kiegészítő szöveges rendelkezések, illetve az új vadászati idények, melyekben 

jelentős változások tapasztalhatók! (az új idények megtekinthetők a www.borsodivadasz.hu honlapon) 

Ezen túl a rendelet 14.§ (3a) bekezdése újólag meghatározta, hogy kik mentesülhetnek az 

állami vadászvizsga letétele alól. (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 55.§ és 8. melléklet) 
 

A rendelet azonban azt is kimondja, hogy a mentesség nem vonatkozik a fegyverismeretre és 

használatra, azaz a lőtéren ezen személyeknek is eleget kell tenni a vadászvizsga 

szabályzatban a kamara által előírt gyakorlati vizsgakövetelményeknek. 

Valamennyi megyében történő egységesítés érdekében a mentességet élvező személyekkel 

kapcsolatban az eljárási rend a következő: 

- A mentességhez be kell mutatnia a – rendeletben rögzített a vadgazdálkodási-vadászati 

képzettségek, képesítések jegyzékében szereplő – szakképesítést igazoló dokumentumot. 

- Jelentkezni kell a lakóhely szerinti vadászkamaránál a gyakorlati fegyverismereti és 

lövészeti vizsgára, egyidejűleg be kell fizetni a vizsgadíjat, mely a mindenkori 

vadászvizsga díj 50%-a, azaz megegyezik a kiegészítő vizsgák (solymász, íjász) díjával. 

- Ezt követően a lőtéri vizsgához személyére szóló „Tanúsítványt kap” melyet a sikeres 

gyakorlati vizsga után a lőtéri vizsgabiztos és a kamara titkára ír alá. 

- A vizsgabizonyítvány és a tanúsítvány alapján a vadászjegyet kiváltani szándékozó 

személyt a kamara nyilvántartásba veszi. 
 

2. 

Május elején a vadásztársaságok körében komoly gondot okozott a 89. évi II. törvény helyébe 

lépő, a civil szervezetekre vonatkozó új jogszabály, a 2011 évi CLXXV. törvény 

(továbbiakban Civil tv.), mely kimondta, hogy amennyiben az egyesület bevételeinek 60 %-a 

vállalkozási tevékenységből származik, úgy a vadásztársaság egyesületként tovább nem 

működhet.  

Ezzel kapcsolatban korábban részletes anyagokat küldtünk ki valamennyi tagszervezetünk 

részére értelmezve a civil törvény egyesületekre vonatkozó paragrafusait. 

Párhuzamosan a tájékoztatással központunk állásfoglalást kért a Nemzeti Adó- és 

Vámhivataltól is, hogy a vadásztatás és a vadhús értékesítés milyen tevékenységnek minősül?  
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalásában leírta, hogy  

„Az 1996. évi LV. vadászati törvény 40. §-a szerint vadgazdálkodásnak minősül a 

vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a 

vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység. Ily módon a vadgazdálkodás körébe 

tartozik a vadállomány szinten tartása, azaz a vadállomány mennyiségi szabályozásával 

kapcsolatos tevékenység, amely a vadgazdálkodási üzemtervben meghatározott keretek között 

végrehajtott vadászatot jelenti (akár bérvadásztatás útján). A vadhús a vadgazdálkodási 

tevékenység sajátos végeredménye, mivel a vadgazdálkodásnak a része a vadállomány 

szabályozása, a vadvédelem, azaz a vadállomány túlszaporodásának, ugyanakkor az adott 

vadfaj fennmaradását veszélyeztető túlzott vadkilövéseknek a megakadályozása. 
 

A vadásztársaságok - a Vtv. 16. § (1) bekezdése szerint - egyesületi formában működő, 

elsődlegesen a fenti célok megvalósítására létrejött vadászatra jogosult szervezetek, amelyek 

társasági adókötelezettségére a Tao. tv. egyesületekre vonatkozó szabályai az irányadóak. 

Tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél szerinti tevékenységeként 

tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, azok körében a vadászatot, 
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vadásztatást, a vadállomány jóváhagyott mennyiségű kilövését, ezért ezek a tevékenységek 

nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek. Ebből következően - a vadgazdálkodási 

üzemtervben meghatározottak teljesítése érdekében - a vadásztatás során a vadásztársaság 

által fogadott bérvadásznak fizetett díj a cél szerinti tevékenység költségét, illetve a külső 

vadász által a vadásztársaság részére fizetett díj a cél szerinti tevékenység bevételét képezi, 

továbbá az üzemtervben meghatározott mennyiségű elejtett, kilőtt vadak - a vadhús – 

értékesítéséből származó bevétel is a vadásztársaság cél szerinti tevékenysége bevételének 

minősül a Tao. tv. 6. számú melléklete „A" fejezetének 1. pontja alapján.” 
 

Erről részletesebben az Adó- és Vámértesítő legközelebbi számában (NAV honlapján) 

olvashatnak. Javasoljuk, hogy ezen információkról értesítsék a társaság könyvvezetését végző 

személyt is 

3. 

Változtak a kutyatartás szabályai! 

A legfontosabb, hogy 2013. január elsejétől a négy hónaposnál idősebb kutyák már csak 

chippel (elektronikus transzponderrel) megjelölve tarthatók. Ennek értelmében a gazdáknak 

még öt hónapjuk van, hogy elvégeztessék a szükséges állatorvosi beavatkozást.  
 

Egyéb szabályok augusztus 1-jén léptek életbe. Így most már tilos a kutyák fülének 

csonkítása, és farokkurtításra is csak az állat hétnapos koráig lesz lehetőség. Az új előírások 

értelmében a kisebb kutyák (20 kilóig) legalább 10, közepes testűeknek (20-40 kilogramm) 

15, nagytestűeknek 20 négyzetméter területet kell biztosítani a jövőben – derül ki a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleményéből. Változnak a kikötve tartás szabályai is. A 

kistestű ebeket legalább 4, a közepes testűt 6, a nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánccal, 

kötéllel stb.) szabad csak megkötve tartani. Szintén újdonság, hogy a kutya-, macska-, és 

görénykölyköket nyolchetes korukig kötelező lesz anyjukkal tartani.  
 

4. 

Augusztus 25-én a II. Országos favágóverseny és találkozó, valamint regionális vadásznap 

került lebonyolításra a Bükkzsérci Agit-tetőn. Az egész napos verseny mellett vadászati és 

trófeakiállítást és különféle kulturális programokat tekinthettek meg az érdeklődők. A 

látogatók gasztronómiai élményeiről a számtalan üstben készült vadétellel gondoskodtak a 

szervezők. 

5. 

Vadászszövetségünk szeptember elején Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet. A képzés 

során a hallgatók megismerkedhetnek a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-

vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos 

fegyverkezelés szabályaival. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2012. szeptember 26. 

(szerda)  
 

Mire szabad vadászni 
 

Szeptember: Gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, tőkésréce, szárcsa, balkáni 

gerle; örvös galamb, róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, 

aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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