
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Mint azt az elmúlt évben többször is jeleztük Hírleveleinkben, az egyesületekkel (civil 

szervezetekkel) kapcsolatosan több olyan új jogszabály, előírás jelent meg, amely az 

Alapszabállyal, a gazdálkodással, a működéssel, a bírósági nyilvántartással kapcsolatos 

lényeges új előírásokat tartalmaz. 

Ezen előírásokat a 2012. XI. számunk mellékletében, egységes szerkezetben részletesen 

összefoglaltuk! 

 

Mivel tudomásunk szerint több társaság még nem módosította alapszabályát, ismételten 

felhívjuk a figyelmet, hogy legkésőbb az év eleji közgyűlés alkalmával azt tegyék meg!  

 

2. 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága jelzése alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a vaddisznó-sertéspestis 

monitoring kötelező mintaszámai vonatkozásában jelentős elmaradás mutatkozik 

megyénkben! A jogosultanként előírt mennyiség - a korábban az Igazgatóság által kiadott 

körlevél mellett - megtekinthető a www.borsodivadasz.hu honlapunkon is a középső, „Hírek, 

események” menüpontban, „Vaddisznó-sertéspestis monitoring” címen, a 2012.12.07-ei 

bejegyzésben! 

Kérjük, vizsgálják felül teljesítésüket, mivel a mintaszámok pótlásának végső határideje: 

2013. január 31. Nem teljesítés esetén az Állategészségügy bírság kiszabását helyezte 

kilátásba! 

3. 

A múlt év folyamán megjelent az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló 2012. évi CXX. Törvény, mely lényeges előírásokat tartalmaz a 

hivatásos vadászok tekintetében is! 

 

A törvényről részletesebben honlapunk „Hírek, események” rovatában olvashatnak, illetőleg, 

mihelyst a törvényben foglaltak gyakorlati végrehajtásáról bővebb információ áll 

rendelkezésünkre, azt minden érintett részére rögtön jelezni fogjuk! 

 

4. 

Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig, a 

vadgazdálkodási jelentést március 20. napjáig kell az illetékes vadászati hatósághoz 

benyújtani.  

 

Előzetes értesüléseink szerint a felügyelőségnél folyamatban van az éves statisztikai lapok 

kiküldése, ami után fenti időpontig kell azokat megfelelő módon és hitelesen kitöltve részükre 

visszajuttatni. Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a 

www.vvt.gau.hu oldalról hamarosan letölthetőek. Természetesen amennyiben igénylik, a 

statisztikai lapok Szövetségünk székházában is átvehetők. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2013. I. szám 
 
 

 

 

http://www.vvt.gau.hu/


5. 

Végéhez közeledik a vadászati évad. Éppen ezért ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók 

figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési számokat vizsgálják 

felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak teljesítésével. Amennyiben módosítás 

szükséges forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz.   
 

 

Gazdálkodás 
 

A 2013. január 01-től életbelépő adó- és járulékváltozásokról készült részletes 

tájékoztatónkat jelen levelünk függelékeként csatoljuk, melyben foglaltakra ezúton is 

nyomatékkal felhívjuk a figyelmet. Ezentúl az alábbiakban néhány aktuális dolgot közlünk. 

 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. 

(2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 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 
 

2013. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  410 Ft/liter 

Gázolaj     430 Ft/liter 

Keverék     441 Ft/liter  
 

 

2013. február 1-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     423 Ft/liter 

Keverék     445 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.01.31. A kifizető, munkáltató összesített igazolást ad ki a magánszemélyek 

részére, a tárgyévi jövedelemről, levonásokról * 

2013.02.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2013.02.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1365) 

2013.02.25.  Bevallás az egyes adókötelezettségekről, társasági adóbevallást 

helyettesítő nyilatkozat (éves bevallók 1201) 

  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves bevallók 1265) 

 

* A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, 

amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, a 

járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául 

szolgáló összeg, illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint 

a levont adóelőleg, adó, járulék összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott 

bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény 

összegét.  



3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónap 

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A közelmúltban a NAV közzétette állásfoglalását a vadászrész (kompetencia) adójogi 

megítélésével kapcsolatban! 

 

„Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem minősül bevételnek a 

magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási 

tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott 

szolgáltatás, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a 

cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében 

nyújtja. Abban az esetben, ha az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytat – pl. a 

vadászházat hasznosítja, terményt értékesít, traktorjával bérmunkát végez stb. * –, akkor az 

egyesület tagjainak a tagdíjra, a hozzájárulásra, a felajánlásra tekintettel adott juttatás esetén 

az Szja tv. 7.§ (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, vagyis ez azt jelenti a gyakorlatban, 

hogy a kompetencia (vadászrész) juttatása ilyen esetben adókötelessé válik. 

 

Vállalkozási tevékenység végzése esetén az adókötelezettség megállapítása kétféle 

jogcímen történhet. Abban az esetben, ha a juttatás nyújtása olyan magánszemély részére 

történik, akinek a vadásztársaságtól az adóévben nem származik más jövedelme, a 

vadásztársaság a juttatást csekély értékű ajándéknak minősítheti, feltéve, hogy a juttatott 

termék, szolgáltatás értéke alkalmanként nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát [az 

Szja tv. 70. § (3) bekezdés a) pontjának utolsó fordulata szerint]. Csekély értékű ajándék egy 

magánszemélynek évi három alkalommal adható. Ilyen esetben a kifizető a juttatás szokásos 

piaci értékének 1,19-szerese után 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalék 

egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles. 

Amennyiben az említett rendelkezés bármely okból nem alkalmazható, a magánszemélynek a 

juttatás szokásos piaci értéke szerint megállapított összeg figyelembevételével az Szja tv. 28. 

§-a szerinti egyéb jövedelme keletkezik. A vadásztársaságnak az adóelőleget meg kell 

állapítania és azt szerepeltetnie kell a 08-as bevallásban. 

Pénzmozgás hiányában a vadásztársaságnak igazolást kell adnia magánszemélynek a 

kompetencia címén megszerzett juttatás szokásos piaci értékéről, valamint a befizetendő 

adóelőleg összegéről annak érdekében, hogy a magánszemély eleget tudjon tenni a 

negyedévet követő 12-éig az adóelőlegfizetési kötelezettségének és a vadásztársaságnak 

pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.”  

 
* „Az egyéb tevékenységek, tekintve, hogy a vadásztársaságok alapszabálya a szervezet cél 

szerinti tevékenységeként tartalmazza a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, azok 

körében a vadászatot, 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.” 

 

 



2. 

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

Szervezete 2013. január 2-án megkezdte a vadászjegyek megújítását. Kérjük, hogy 

ellenőrizzék vadásztagjaik vadászjegyét, mivel érvényes engedély nélkül vadászati 

tevékenységet nem lehet végezni! Emellett a vadászlőfegyver tartásának is feltétele az 

érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság visszavonhatja a fegyvertartási 

engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 2013. március 1-jén már 

megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie, hiszen a 

vadászjegyek csak 2012. február 28-ig hatályosak! 
 

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján – gyorsított, soronkívüli 

ügyintézés mellett – a kamara lehetőséget biztosít a csoportos vadászjegy kiváltására is. 

Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 telefonszámokon. 
 

3. 

Február 2-án a Miskolctapolcai Park Hotel*** Konferenciatermében tartjuk MEGYEI 

VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek még korlátozott 

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

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Nyalósó! Bruttó 100Ft/kg! 
Vadászszövetségünk továbbra is folytatja az Erdélyből származó kősók forgalmazását! A 

kiszerelést 50-60 kg-os zsákokban oldottuk meg, 5-6eFt/zsák áron. A zsákokban a nyers, 

fejtett kősó 3-10 kg-os tömbökben található.  

Egy-egy zsákban található mennyiség 8-10 helyre elegendő, mely ebben az időszakban 

jelentősen elősegíti az őzbakok agancsépítését!  
 

2. 

Jelentős számú vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás 

tartalmazza a pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az 

éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb 

kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és 

eredménylevezetés elkészítését. A felsorolt tevékenységeket természetesen a tagszervezetek 

részére jelentős kedvezményekkel valósítjuk meg.  

Korlátozott számban még tudunk vállalni vadgazdálkodók részére könyvvezetést, kérjük ezzel 

kapcsolatban keressék Rauszné Béres Aranka gazdaságvezetőt a 46/504-125-ös 

telefonszámon. 
 

Mire szabad vadászni 
 

Január: Gímszarvas selejt bika, tehén, ünő, borjú; Dámbika; Üregi nyúl; Fácántyúk; Vetési 

lúd; Nagylilik; Kanadai lúd; Nílusi lúd; Tőkésréce, Szárcsa; Örvös galamb; Balkáni gerle;  

Január-Február: Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; Vaddisznó; Fácán kakas; 

Róka; Aranysakál; Nyest; Pézsmapocok; Nyestkutya; Mosómedve; Borz; Házi görény; 

Dolmányos varjú; Szarka; Szajkó 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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