
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Az őzek üzekedése, majd az augusztus végi gerlézés beindulásakor minden bizonnyal több 

külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

 

Felhívjuk ezért a figyelmet, hogy amennyiben nem társaságuk (szervező iroda, másik megye, 

éves engedély stb.) intézte a vadászati engedélyek kiváltását, abban az esetben 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.  

 

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. 

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. 

 

2. 

A gabonák betakarítását követően egyes területrészeken főként kukorica és napraforgó 

kultúrában máris jelentős károsítás alakult ki. A továbbiak megelőzése érdekében az 

alábbiakat javasoljuk: 

- a termelőkkel idejében le kell ülni megbeszélésre, a későbbi problémák megoldásának 

megvitatására és a közös vadkárelhárításra, 

- hosszabb távra, tervezhetőbb és előrelátó megoldás lehet az ún. vadkárátalány szerződések 

kötése,  

- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira 

azonnal reagáljon,  

- hordozható, mobil magaslesek elhelyezése, 

- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt a villanypásztor felállítása és 

működtetése, 

- egyszerű és olcsó a rémzsinór alkalmazása, kisebb területeket megfelelő védelemmel lát el 

a vadakkal szemben. (üvegcserép, fémes hangot adó dobozok, tükördarabok, fehér színű toll, 

haj stb.) 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- az előzetes vadkárbecslési eljárás lefolytatása nagyon sok esetben elejét veheti későbbi 

hibás megállapításoknak, vitáknak. A betakarítás idején megbecsült vadkár sokszor a nem 

egyértelmű viszonyok miatt olyan terhet is jelenthet, amit nem a vad okozott. 

 

Végezetül külön szólni érdemes a vadkárokkal kapcsolatosan a dokumentálás fontosságáról.   

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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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. 

3. 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet 

bejelenteni, igényelni: 

a) őszi gabona október 1.-augusztus 15. 

b) tavaszi gabona április 1.-augusztus 1. 

c) kukorica április 15.-november 30. 

d) burgonya április 15.-október 15. 

e) napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

f) borsó március 1.-augusztus 30. 

g) 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 
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     418 Ft/liter 

Keverék     445 Ft/liter  
 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     420 Ft/liter 

Keverék     448 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.08.12.  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) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónapban 

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 



4. 

Készpénz kezelése, házipénztár vezetése 

 

A házipénztár nyilvántartását olyan módon kell vezetni, hogy abból hitelt érdemlően 

megállapítható legyen a napi, heti vagy havi záróérték. A pénzkezelési szabályzatban 

rögzíteni kell a záró időszakokat (napi, heti, havi), a készpénz záró értékét, ennek betartására 

oda kell figyelni.  

A záróérték meghatározásánál figyelemmel kell lenni a várható bevételekre, kiadásokra. Ne 

történjen a bankból készpénzfelvétel, amikor a forgalom ezt nem indokolja. A záróértéket 

meghaladó összeget a bankszámlára be kell fizetni.  

Fenti követelményeknek azonban csak úgy tudnak eleget tenni, ha a bevételeket és kiadásokat 

időszaki pénztárjelentésben, vagy ennek adattartalmával megfelelő nyomtatványon, esetleg 

Excel táblában vezetik. A nyilvántartásból az esetleges pénztárhiány vagy többlet is 

megállapítható kell, hogy legyen. A bevételi, kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadású 

nyomtatványok, melyekről típusonként nyilvántartást kell vezetni. Ügyeljenek a bizonylatok 

előírásszerű kitöltésére: dátum, összeg, aláírások (pénztáros, utalványozó, ellenőr).  

Az esetleges későbbi vitás ügyek elkerülése érdekében az Ellenőrző Bizottsággal 

rendszeresen ellenőriztessék a pénzforgalmat, jelöljenek ki időszakokat, de akkor ez 

ténylegesen valósuljon meg, melyről készítsenek legalább egy emlékeztetőt, vagy az 

ellenőrzött nyilvántartást szignóztassák le. Figyeljenek arra, hogy a pénzforgalom 

bonyolításában résztvevő személy(ek) és jogosultságuk a pénzkezelési szabályzatban rögzítve 

legyen. 

Hírlevelünk 1. sz. mellékleteként csatolunk egy nyomtatványt, mely az időszaki 

pénztárjelentés adattartalmával megegyezik. A nyomtatvány excel formátumban készült, 

melyet igény szerint elektronikusan is rendelkezésre bocsájtunk. Az elektronikusan 

megküldött formátumban az egyenleg oszlop be lesz képletezve, így az adatok beírása után a 

program azt automatikusan ki fogja számolni. 
 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadgazdálkodási tanácsok vonatkozásában a június 28-ától hatályos kormányhatározat szerint 

a véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületek 12-13 tagúak lesznek, a megbízások 3 

évre szólnak, a tagoknak nem jár sem tiszteletdíj, sem költségtérítés.  

 

A jogszabály szerint az Országos Vadgazdálkodási Tanács (OVT) a vadgazdálkodásért 

felelős miniszter felkérésére 

    a) elősegíti a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához 

fűződő közérdek közötti összhang megteremtését; 

    b) véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő szakmai 

kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekről; 

    c) javaslatot tehet a vad és élőhelyének védelmével, a fenntartható gazdálkodással 

kapcsolatos tudományos kutatásokkal, a vadgazdálkodási képzéssel, továbbá a vad és 

élőhelyének védelmével, fenntartásával és kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó 

pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban; 

    d) megtárgyalja a vadgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.” 

  

Az OVT személyi összetétele: 

    „a) a vadgazdálkodás szakterületén feladatkörrel rendelkező Vidékfejlesztési Minisztérium 

szervezeti egységei képviseletében összesen öt fő; 

    b) a vadászat és vadgazdálkodás érdekképviseleti, köztestületi szervezetének egy-egy 

képviselőjéből együttesen legfeljebb három fő; 

c) a vadgazdálkodás felsőfokú oktatási-kutatási intézményei képviseletében megbízott 

szakemberek, összesen négy fő; 

    d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviseletében egy fő.” 



  

Ami a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokat (megyei) illeti, ezek – szintén a miniszter 

felkérésére –saját megyéjükben, a helyi adottságok ismeretében folytatják ugyanazt a 

tevékenységet, mint az OVT, azonban nem nyilvánítanak véleményt jogszabálytervezetekről. 

Ennek személyi összetétele:  

   a) a területi vadászati hatóság képviseletében három fő; 

   b) a területi erdészeti- és természetvédelmi hatóság képviseletében egy-egy fő; 

   c) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseleti, köztestületi szervezeteinek 

képviselői, együttesen legfeljebb két fő; 

   d) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseletének javaslata alapján egy fő, a 

természetvédelmi hatóság javaslata alapján egy fő, a területi vadászati hatóság javaslata 

alapján három fő megbízott szakember az adott térség vadgazdálkodási szakértői 

képviseletében. 

2. 

2013. július 1-jén lépett életbe az új Büntető Törvénykönyv, amelyben külön bűntettként 

szerepel az orvvadászat. A rabsickodásért három évet is kaphat az elkövető! 

A törvény XXIII. fejezete rendelkezik a környezet és a természet elleni bűncselekményekről. 

Ebből a 245. § szól az orvvadászatról: 

  

245. § Aki 

   a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen 

vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, 

    b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő vadászati 

tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el, 

    c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon 

vagy kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy 

elfogására irányuló tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Az új Btk.-ról szóló törvény a Magyar Közlöny 2012. július 13-án megjelent 92. számában 

olvasható teljes terjedelmében. 

 

3. 

Újabb változás a fegyveregészségügyi alkalmassági vizsgálatban! 

 

Július 1-től változtak a fegyveregészségügyi alkalmassági vizsgálat szabályai. Az akkori 

módosításban - több pozitív eleme mellett - sajnos benne maradt, hogy mind a jogosítvány, 

mind a fegyvereü. vizsgálat tekintetében a térítési díjat külön-külön meg kell fizetni. 

Ez véleményünk szerint elfogadhatatlan, hiszen egy vizsgálatról van szó, tehát egyszeri 

térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért országos szerveinken keresztül 

kezdeményeztük a rendelet ismételt módosítását.  

 

A javaslatokat figyelembe véve 2013. július 9-én megjelent a 48/2013. (VII. 9.) EMMI 

rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, és rögzítette, hogy a térítési 

díjat csak egyszeresen kell megfizetni.  
 

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a jogosítványhoz 

szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez előírt hasonló 

vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a térítési díj fizetési 

kötelezettségünk sem. 

4. 

Az ÉSZAKERDŐ ZRT és az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi 

Szervezetének közös lebonyolításában 2013. AUGUSZTUS 5-9. gyermek napközis tábor 

kerül megszervezésre! 

 



A Tábor helyszíne: CSANYIKI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA 

Részvételi díj: 15 000 Ft/fő (tízóraival, meleg ebéddel) 

Bővebb információ:  

- www.eszakerdo.hu; 46/501-516 

- www.borsodivadasz.hu; 30/637-54-55       

 

5. 

Vadászszövetségünk ezúton újra fel szeretné hívni a figyelmet, hogy tagszervezeteink részére 

honlapunkon egyéni megjelenést biztosítunk. 

 

E szerint a Tagszervezetek listában egy-egy szervezet nevére kattintva - opcionális - alpontok 

jelennének meg. Ezek feltöltését, - az anyagok részünkre történő megküldését követően - mi 

végeztetnénk el a honlapkészítővel. Az előzetes kalkulációk szerint a szolgáltatás egy részét 

ingyenesen, a többi részét 5.000Ft+áfa/év díjért tudnánk elvégezni az alábbiak szerint!  

 

 - Szervezet címe 

 - Elnök/Képviselő elérhetőségei    ingyenes szolgáltatás 

(cím, tel.szám, e.mail cím)                              

              

 - Bemutatkozás 

- Tisztségviselők 

- Éves beszámoló 

 - Vadászati lehetőségek                 5.000Ft+áfa/év 

 - Fotógaléria 

 - Egyebek 

 

Ennek igénybevételével a civil szervezet eleget tud tenni a 350/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet, 2. § (1) bekezdésében foglalt, a nyilvánosság tájékoztatásáról szóló 

kötelezettségének.  
 

Kérjük, amennyiben élni kíván a lehetőségekkel a honlapon való megjelenéssel kapcsolatban, 

keressen bennünket személyesen vagy a 46/504-125 vagy 30/239-4920-as telefonszámokon. 

 

6. 

 

MEGYEI VADÁSZNAPOK 
idén két helyszínen is!!! 

 

- Edelény -------------- augusztus 3.   /Művelődési központ és környéke/ 

- Bükkzsérc ----------- augusztus 31.  /Agit-tető/ 
 
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, 

mivel minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadásznapi 

program eltöltéséhez!!! 
 

      

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 

 

http://www.eszakerdo.hu/
http://www.borsodivadasz.hu/


 
  

   1. számú melléklet 
 

       

     
Sorszám: ………. 

Időszaki pénztárjelentés 
Időszak: 20………..…… - 20……...……….. 

       Ssz. Dátum Bizonylatszám Megnevezés Bevétel Kiadás Egyenleg 

      Kezdő pénzkészlet     
 1.           
 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           
 7.           
 8.           
 9.           
 10.           
 11.           
 12.           
 13.           
 14.           
 15.           
 16.           
 17.           
 18.           
 19.           
 20.           
 21.           
 22.           
 23.           
 24.           
 25.           
 26.           
 27.           
 28.           
 29.           
 30.           
 

   
Forgalom:       

   
Kezdő pénzkészlet       

   
Záró pénzkészlet       

   
Összesen:        

       

 
………………………………………………….. ……………………………………………. 

  
pénztáros 

  
ellenőr 

 

       

       

 

     



  

Pénztárellenőrzés 

     
  

db címlet összeg 

  

  5 Ft 
 

  

                     10 Ft  
 

  

                     20 Ft  
 

  

                     50 Ft  
 

  

                   100 Ft  
 

  

                   200 Ft  
 

  

                   500 Ft  
 

  

               1 000 Ft  
 

  

               2 000 Ft  
 

  

               5 000 Ft  
 

  

             10 000 Ft  
 

  

             20 000 Ft  
 

   
 Készpénz:                                Ft  

     
     
  

Eltérés: 
  

  

hiány: 
  

  

többlet: 
   

 

 


