
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

A legutóbbi Hírlevelünkben – központunk kiadott közleménye útján - tájékoztattuk Önöket a 

március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv indokolt pontosítását illetve 

módosítását érintő, már elindult egyeztetésekről.  

 

Ezzel kapcsolatosan ugyanakkor elterjedt egy olyan félreértés, amelynek káros 

következményei lehetnek. A félreértés lényege az, hogy az egyesületekre vonatkozó új 

előírások csak 2016. március 15-ével lesznek hatályosak, erre tekintettel az egyesületeket 

nyilvántartásba vevő törvényszékhez esetleg beadandó iratanyagoknál (alapszabály, stb.) nem 

kell tekintettel lenni az új Ptk. előírásaira. Ez alapvetően téves következtetés! 

 

Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) 2014. március 15-én hatályba lépett, rendelkezései tehát 

hatályosak. Ugyanakkor viszont az új rendelkezések közül a belső szervezeti átalakításra, 

szervezeti felépítésre vonatkozó szabályokhoz a törvény két éves türelmi időt adott, mint 

legvégső határidőt. Ez a türelmi idő tehát csak a szervezeti működésre vonatkozik, a 

felelősségi szabályok – jogutód nélküli megszűnés esetén a tisztségviselők felelőssége, a vad 

által okozott károkért való felelősség kérdése – már hatályos. 

 

Amennyiben tehát az egyesület a nyilvántartását érintő adatokban és alapszabályában 

módosítást nem hajt végre, akkor szervezeti és működési elveit egyelőre nem kell 

megváltoztatnia, azonban ez nem végleges mentesség, mert legkésőbb 2016. március 15-ig át 

kell alakítania szervezetét, működését, alapszabályát az új Ptk. előírásainak megfelelően a 

türelmi idő tehát erre vonatkozik (feltéve, ha addig törvényi változtatás nem következik be). 

 

Összegezve tehát a módosításokra a végső határidő 2016. március 15, azonban ha előbb 

döntenek módosításról, alapszabály változtatásról, úgy az első változtatás alkalmával 

meg kell felelniük mind szervezeti felépítésükben, mind működésükben az új jogszabály 

rendelkezéseinek.  

 

A felelősségi szabályok vonatkozásában a Védegylet és a Kamara országos vezetése 

megtesz mindent annak érdekében, hogy a vadászatra jogosultakra és azok tisztségviselőire 

vonatkozó ezen szabályok a törvény módosításával kedvezőbb megoldást tartalmazzanak. A 

felelősségre vonatkozó szabályokra tekintettel azonban azt javasolják ezen – remélhetőleg 

csak átmenti időszakra – ki-ki saját körülményeinek mérlegelésével gondolja át, hogy új 

felelősség biztosítás megkötésével mentesítsék a tisztségviselőket és a vadászatra 

jogosultakat az akár ellehetetlenülésüket eredményező kártérítési fizetések alól. Erre 

vonatkozóan is a központunk napokon belül egyeztetést kezdeményez a partnerként 

jelentkező biztosító társaságokkal, melynek eredményéről is tájékoztatni fogjuk Önöket. 

 

A problémakör minél alaposabb áttekintése érdekében a miskolci Egyetem Jogi Karával 

közösen az új Ptk, vadásztársaságokat érintő változásaival kapcsolatosan, május 14-ére  

- kvalifikált szakemberek bevonásával - egy konferenciát szervezünk, melynek 

meghívóját postai úton természetesen megküldjük! 
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2. 

A NÉBIH utasítása alapján 2014. április 22-től kezdődően, - az összes vadászatra jogosult 

esetében - az emberi fogyasztás céljából elejtett valamennyi vaddisznóból kötelező a 

mintavétel klasszikus sertéspestis (KSP) és afrikai sertéspestis (ASP) monitoring vizsgálatra.  

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a vizsgálati minta: a szívből, vagy nagyobb 

vérerekből gyűjtött vérminta és a mandula (tonsilla) minta. Ha ez utóbbit nem sikerül levenni, 

akkor helyette kb. hüvelykujjnyi lépdarab, vagy egy-két nyirokcsomó is megfelelő. A gyűjtött 

minták 24-48 óráig hűtve tárolhatók, de azokat lefagyasztani tilos! 

A nagyvad-azonosító jel (krotália) számát rá kell írni a fecskendőre és a csavaros fedelű 

mandulavételi (SARSTEDT) pohárra is. 

A témában a NÉBIH a Szövetség május 8.-i választmányi ülésén szakmai eligazítást is tart. 

 

3. 

Az őzbakvadászati szezon kezdete után több külföldi állampolgárságú vadász is folytat, 

illetve fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

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 külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére 

szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás – mint, ahogyan 

korábban már többször jeleztük - Vadászszövetségünknél megköthető, 1.000Ft/30nap 

díjért. 

 

4. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/503-400 

 

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 
 

2014. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  415Ft/liter 

Gázolaj     426 Ft/liter 

Keverék     448 Ft/liter  
 

2014. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  417 Ft/liter 

Gázolaj     434 Ft/liter 

Keverék     451 Ft/liter  

 

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2014.05.12.  - Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2014.05.20.          - Havi áfa bevallás (1465)  

2014.05.31. - Bevallás a vadértékesítést terhelő élelmiszerlánc felügyeleti díjról 

(www.nebih.gov.hu) 

 - Bevallás vagy nyilatkozat a 2013. évi társasági adóról (1329) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap 

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

összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ez irányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

4. 

Számviteli beszámoló közzététele, letétbe helyezése 

A tavalyi évben már felhívtuk a figyelmet a vadásztársaságok – mint civil szervezetek – 

számviteli beszámolójának közzétételére, letétbe helyezésére.  

Mint ismeretes, a civil szervezeteknek a közhasznúsági mellékletüket és a számviteli 

beszámolójukat az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 

(05.31) kell letétbe helyezni és közzétenni. A letétbehelyezést az Országos Bírósági Hivatal 

(OBH) felé való megküldéssel kell teljesíteni (Országos Bírósági Hivatal - 1363 Budapest 

Pf.: 24.).  A közhasznúsági melléklet ugyan nem része a beszámolónak, de a civil szervezet (a 

közhasznú és a nem közhasznú egyaránt) – köteles azt a beszámolójával egyidejűleg 

elkészíteni. A beszámolónak az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe 

helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. 

Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 

beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil 

szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 

kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi 

ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

 

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet űrlapjai letölthetők a 

http://www.civil.info.hu/intezze-el weblapról. A file az elektronikus adóbevallásoknál 

használatos ANYK programba települ, ahonnan a továbbiakban a nyomtatvány egyszeres 

könyvvitel esetén OBHGEPI_PK-141, kettős könyvvezetés esetén OBHGEPI_PK-142 néven 

indítható és kitölthető. Kérjük, hogy tájékoztassák erről a vadásztársaság könyvelését végző, 

beszámolóját elkészítő személyt is. A program az alapadatok (mérleg, eredménylevezetés) 

megadása után a számított mezőket kitölti, a mutatókat kiszámolja és rögzíti, hogy az egyes 

mutatók teljesültek-e vagy nem.  

 

Hírek, információk 
 

1. 

Április 16-án elnökségi ülést tartott szervezetünk. Az ülésen első napirendi pontként döntés 

született a választmányi ülés időpontjairól, mely május 8-án kerül majd megrendezésre.  

 

Ezt követően az elnökség beszámolt a 2013. évi munkájáról, az elmúlt év gazdálkodásáról, 

valamint javaslatokat tettek az idei évi feladatokra, célkitűzésekre, majd elfogadásra került a 

2014. évi költségvetési tervjavaslat.  

 

http://www.civil.info.hu/intezze-el


2. 

Vadásznapok rendezésében, támogatásában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2014-es év 

során.  

 

* Megyei vadásznapunkat idén Putnok városában tartjuk meg. A rendezvény részeként a 

már több év óta megvalósuló vadászati és trófeakiállítás, május 1-től 3-ig lesz látható. A 

kiállítás mellett május 3-án, szombaton vadásznapi programokkal várjuk az érdeklődőket. 

 

Festménykiállítás, könyvbemutató-vásár, lovasbemutató, fogathajtó verseny, 

solymászbemutató, díszmadár és hüllőkiállítás, kutya bemutató, népi együttesek műsora, 

vadásztársasági találkozó, vadételfőző verseny és sok egyéb érdekesség is színesíti a 

programokat. 

 

* Szintén május 3-án a Fűzérradványi Kastélypark is szeretettel várja az látogatókat. 

Vadételfőző verseny, vadásztársasági találkozó, szabadtéri vadászati és trófeakiállítás-szemle 

és számtalan kulturális program teszi felejthetetlenné ezt a napot is.  

 
* Sátoraljaújhely-Széphalomban június 21-én, Nemzetközi vad- és halételfőző versenyre, 

térségi vadásznapra hívják és várják a környék vadászatra jogosultjait, hivatásos és 

spotvadászait a szervezők, hogy együtt, az ő segítségükkel még színvonalasabb programokat 

valósíthassanak meg. 

 

* Augusztus 30-án pedig Bükkzsércen, favágóversennyel egybekötve Regionális vadásznap 

kerül lebonyolításra, mely a korábbi évek érdeklődését alapul véve szintén igen tartalmas 

kikapcsolódást fog nyújtani minden résztvevőnek. 

 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, 

mivel minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk a közös vadásznapi 

programok eltöltéséhez! 

 

3. 

Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2013. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati 

hagyományok ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 

számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

 

Mire szabad vadászni 
 

Április- Május: Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! 
   (*Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított 

vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.) 
 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 
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