
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a vadászatra jogosultaknak, egyes tevékenységükből 

(élővad, vadhús értékesítés, terményértékesítés) származó nettó árbevétel után élelmiszerlánc-

felügyeleti díjat kell fizetni!  

 

A bevallást május 31-ig kell elkészíteni, a díjat pedig évi két egyenlő részletben (2016. 07. 31-ig 

és 2017. 01. 31-ig) kell kiegyenlíteni. A díj mértéke a tevékenységekből származó nettó árbevétel 

0,1%-a! (ezer forintra kerekítve)  

 

2. 

Szintén május 31-ei kötelezettség, melyre ezúton is ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az Ectv. 

30.§(1) bekezdése szerint valamennyi civil szervezet (Vadásztársaság) köteles a jogosult testület 

(általában a taggyűlés) által elfogadott számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 

május 31-ig letétbe helyezni és közzétenni az Országos Bírósági Hivatalnál. (Országos 

Bírósági Hivatal - 1363 Budapest Pf.: 24.) 

 

Emellett a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 29.§.-szerint valamennyi civil szervezet/ egyesület (nem 

csak a közhasznú szervezetek!) számviteli beszámolója (mérleg és eredmény levezetés) mellett 

köteles közhasznúsági mellékletet is készíteni. 

 

Vadászszövetségünknél könyveltetést végző tagszervezeteink részére 

az 1. és 2. pontban szereplő bevallást illetve a beszámolót mi készítjük! 
 

3. 

Hasonlóan az elmúlt évekhez, várhatóan idén is magas terményfelvásárlási árak fognak 

realizálódni, ami főként a vadkárosított területrészeken erős pénzügyi hatással fog bírni minden 

egyes vadgazdálkodó számára.  

 

Ennek megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

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

reagáljon, 

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

megvitatására, és a közös vadkárelhárításra, 

- 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. 

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

kötése,  

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

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

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

haj stb.) 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- a vadföldeken folytasson mozaikos, más-más növénymagasságú, éréscsoportú 

növénytermesztést, - eseti megoldás lehet a vaddisznó számára túrókukorica betárcsázása, 

 

Vadkár dokumentálása:   

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

igazoló számlák, egyezséget rögzítő okmányok, fényképek - bármi, amivel igazolható, hogy a 

vadgazda a tőle elvárható tennivalókat elvégezte. 

- Általánosan elfogadható, hogy a vadkárt komplexen, a helyi viszonyok és sajátosságok figyelembe 

vételével kell kezelni, illetve kezelhetővé tenni.  

- Élő és korrekt kapcsolat fenntartása a mezőgazdasági termelőkkel, a különféle megelőzési, 

elhárítási módozatok sokoldalú, változatos és közös alkalmazása hozhat eredményt a 

mezőgazdasági vadkárok csökkentésében. 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

Alkalmazható üzemanyagárak 

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 

 

2017. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 354 Ft/liter 

Gázolaj 355 Ft/liter 

Keverék 391 Ft/liter 

LPG autógáz 217 Ft/liter 
 

2017. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 360 Ft/liter 

Gázolaj 358 Ft/liter 

Keverék 397 Ft/liter 

LPG autógáz 218 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2017.05.31.   Bevallás a vadértékesítést terhelő élelmiszerlánc felügyeleti díjról 

(www.nebih.gov.hu) 

 Bevallás vagy nyilatkozat a 2016. évi társasági adóról (TAONY vagy 1629) 

 Számviteli beszámoló letétbe helyezése (részletesen előző havi hírlevelünk 4. 

pontjában - egyszeres könyvvitel esetén PK241, kettős könyvvitel esetén PK242 

számú nyomtatvány). 
 



2017.06.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

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

EHO, szociális hozzájárulási adó, stb.) 

2017.06.20.        Havi áfa bevallás (1765)  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. első negyedévi szövetségi tagdíj számlája márciusban 

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

esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, tegyenek eleget ezirányú kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Megjelent a Vtv. végrehajtási rendelete! 

A Magyar Közlöny 70. számában megjelent a földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM 

rendelete, amely tartalmazza az 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. 

(V. 4.) FVM rendelet módosításait. 

 

Fontosabb információk: 
 

* A vadászati szakmai irányító esetében könnyítésként bekerült, hogy ezen feladatokat a vadászatra 

jogosult alkalmazásában álló hivatásos vadász is elláthatja. (így nem szükséges a vadászmestereknek 

szakmai középfokú végzettséggel rendelkezniük!) A szakmai irányító nevét és elérhetőségét a 

vadászati hatóságnak írásban be kell jelenteni! 
 

* Eddig a törvény az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre 

alkalmas célzóeszközök (például éjjellátó célzóberendezések) vadászaton való használatát tiltotta, 

ám most az új rendelet már a vadászaton történő birtoklást is megtiltja, amely ezentúl vadászat 

rendje megsértésnek minősül. 
 

* Az előzetes információkkal szemben az állami vadászjegy kiállításának és érvényesítésének díja 

változatlanul tízezer forint maradt. 
 

* A rendelet 11. számú mellékletben meghatározza azon ruhadarabokat és felszereléseket, amelyet a 

vadászatra jogosultnak a hivatásos vadász számára biztosítania kell, továbbá külön kitér a különféle 

lődíjakra is.  
 

* Új elemként megjelent a szőrmés- és szárnyas kártevők tervszámaitól való elmaradás esetén 

érvényesíthető hatósági szankció. 
 

* Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés a vadászati 

hatóság engedélyével történhet. Ez alól kivételt képeznek a nagyvadfajok nőivarú egyedei és 

szaporulata; a vaddisznó; valamint a 1. § (1) bekezdés b.) pont bb.) alpontjában meghatározott 

egyéb apróvadfajok (szőrmés, szárnyas kártevők). Tehát ezen tervszámok a hatóság külön 

engedélye nélkül is túlléphetők. 
 

* Kötelező előírás lett a megkülönböztető színű szalag vagy jelzés viselése társas apróvad-

vadászaton. 
 

* Külön rendelkezések jelentek meg a trófeabírálatról, különös tekintettel a szakszerűtlen elejtés 

következményeire. 

 

A megjelent és május 25-én hatályba lépett rendeletet a  

www.borsodivadasz.hu honlapunkon olvashatják. 

http://www.borsodivadasz.hu/


2. 

Vadászszövetségünk 2017. május 10-én Választmányi ülést tartott. Az ülésen első napirendi pont 

keretében a résztvevők tájékoztatást hallhattak a megye vadászterületeinek újrahasznosításáról, a 

Szövetség tagsági viszonyairól, illetve az új tagszervezetek felvételéről, akiket ezúton is 

köszöntünk! Ezt követően elfogadásra került az Elnökség 2016. évi beszámolója, a 2016. évi 

mérleg és pénzügyi beszámoló, valamint a 2017. évi költségvetés, tervek és feladatok. 
 

3. 

Júniusi vadászati rendezvények megyénkben: 
- június 17. szombat Kács, 18. Kácsi Vadfőző verseny 

- június 24. szombat Sátoraljaújhely-Széphalom, Megyei vadásznap és XV. Nemzetközi vad- és 

halételfőző verseny 

A rendezvényekre a belépés ingyenes.  

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 
 

4. 

Vadászkutya Vadászati Alkalmassági Vizsga 

Az OMVK B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete vadászkutyák részére, 2017. június 3-án Ongán,  

VAV vizsgát szervez. Bővebb info: Éles Tibor 70/337-3898 
 

5. 

Megyei Koronglövő Bajnokság 

A versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra kerül, melyen saját sörétes fegyverrel, és 

max. 2.5 mm-es sörétnagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet részt venni.  

Verseny időpontok: május 27. Szerencs Levente lőtér; június 3. Hercegkút Zempléni Koronglőtér; 

június 10. Nagybarca Lezák lőtér. Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászoknak 3000 Ft, további 

indulóknak 4000 Ft. A nevezési díj a helyszínen fizetendő. Info: Rimaszécsi László 30/339-0671 
 

6. 

Nimród előfizetői akció! 

Aki 2017. június 1-je után új előfizetőként fizet elő a NIMRÓD vadászújságra (12 hónapra) ingyen 

kapja meg a 2018-as Nimród Kalendáriumot. Az előfizetés díja 7860Ft/12 hó. Bővebb információ a 

Nimród szerkesztőségében a 20/382-5451 vagy a 20/945-9943-as telefonszámokon. 
 

7. 

Vadászszövetségünk május 27-re vadászvizsga előkészítő tanfolyamot hirdetett, melynek kezdési 

időpontját - a csekély jelentkezői létszám miatt – 2017. július 15-re módosította. Továbbra is 

várjuk a jelentkezők, kérjük minél szélesebb körben osszák meg ezen információt! 
 

 

Mire szabad vadászni 
 

Május-június: Őzbak, Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve 
 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 
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