
 
 
  

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. 

Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti tagállamaiban továbbra is 

kedvezőtlen, a Magyarországra való behurcolásának kockázata nagy. Minderre tekintettel a 

betegség korai felismerését célzó ellenőrző/felügyeleti program keretében jelentősen növelni kell a 

vaddisznók mintavételeinek és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatainak számát.  

 

Az Állategészségügyi hatóság felhívja a kijelölt vadászatra jogosultak figyelmét arra, hogy a 

gyors mintavétel és mintaszállítás megszervezése érdekében az illetékes járási főállatorvosnak, 

vagy a Főosztály központjának jelezzék, ha a vaddisznók között halmozottan megbetegedéseket 

és/vagy elhullásokat tapasztalnak. Ez különösen fontos az országhatár 10 – 15 km széles sávjában 

lévő vadászterületeken. Ezen felül törekedni kell arra, hogy az országúton elütött vaddisznók minél 

nagyobb hányada is mintavételre kerüljön. 

A növelt számú ASP vizsgálattal egyrészt bizonyítani tudjuk megyénk vaddisznó állományainak e 

betegségtől való mentességét, másrészt egy váratlan behurcolás esetén lehetőséget ad a betegség 

korai megállapítására. Ez nem csak állategészségügyi, hanem vadgazdálkodási érdek is! 

 

Azon jogosultak, akiknek nem kell vér- és mandulamintát gyűjteniük az elejtett 

vaddisznókból, a Minisztériumi Főosztálytól postai levélben értesítetést kaptak arról, hogy 

vadásztársaságuk területe nem tartozik a mintavételi zónába! 

 

3. 

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 vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati engedélyt a bérvadászati 

szerződés vagy a meghívólevél alapján az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete 

állítja ki.  

 

- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft 

- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft; 6- 12 

hónapra: 6000 Ft.  

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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4. 

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

kukoricában igen jelentős mértékű vadkárosítás tapasztalható.  

 

Előző leveleinkben már 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, illetve 

bármi, amivel igazolható, hogy a vadgazda a tőle elvárható tennivalókat elvégezte. 

 

5. 

Vadkár kapcsán megemlítenénk azt is, hogy információink szerint több vadászatra jogosult él az 

augusztusi-szeptemberi-októberi „zöldhajtások” lehetőségével, ezért szükségesnek tarjuk felhívni 

a figyelmet az alábbiakra: 

 

- A vadászatot, legkésőbb a vadászat kezdetét két nappal megelőzően be kell jelenteni a vadászati 

hatósághoz és rendőrhatósághoz. 

- A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet kell 

készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban 

helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a 

felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az 

utánkeresőknek. 

 

A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 

a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

c) a hajtás irányát, 

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

 

Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a 

vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a 

társasvadászat megrendezését megtiltja. 
 

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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/liter 

Gázolaj 339 Ft/liter 

Keverék 376 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 



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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 343 Ft/liter 

Gázolaj 343 Ft/liter 

Keverék 380 Ft/liter 

LPG autógáz 212 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2017.09.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, nyugdíj-

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, 

szociális hozzájárulási adó, stb.) 

2017.09.20.           Bevallás az általános forgalmi adóról - havi bevallás (1765), a befizetendő 

         adó átutalása                                                                   

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. második negyedévi szövetségi tagdíj számlája június 

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

valamint esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget 

ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

4. 

Cégkapu regisztráció 

Tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy a gazdálkodó szervezetek számára – így a 

vadásztársaságoknak is - 2018. január 1-jétől kötelező lesz az internetes Cégkapu használata. 

A jelenlegi információk szerint, a Cégkapu egy olyan központi szolgáltatás, egy hivatalos - 

elektronikus - tárhely, ami a Személyes Ügyfélkapu “ikertestvére”, amely a gazdálkodó 

szervezeteknek a hivatalos szervekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal történő elektronikus 

ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál úgy, hogy az egymás közötti levelezésüket papír-alap helyett 

csak ezen az elektronikus felületen tehetik meg. 

A cégkapu használatával, működésével kapcsolatban egyenlőre sok tisztázatlan, nyitott kérdés van, 

de a Cégkapu használata 2018. január 01-től kötelező lesz és 2017. augusztus 31-ig a Cégkapu 

regisztráció elvégzése kötelező. (Információnk szerint 2017. december 31-ig a regisztráció 

büntetés nélkül végezhető el, de nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni!) 

A cégkapu regisztrációról készült tájékoztató anyagunkat jelen hírlevél 1. sz. mellékleteként 

csatoljuk. 

5. 

OEP regisztráció 

2017. július elsejétől a munkáltatók, a táppénz kiszámításához alapul szolgáló foglalkoztatói 

igazolást csak elektronikus úton adhatják be az Egészségbiztosítási Pénztárhoz.  

Az elektronikus úton való beadáshoz viszont nem elég az ügyfélkapus regisztráció, az OEP-nél is 

el kell végezni egy külön regisztrációt. Ennek a regisztrációnak határnapja jelen esetben nincs, 

azzal kell azonban számolni, hogy amennyiben a vadásztársaság alkalmazottja táppénzes 

állományba kerül, ezt a regisztrációt haladéktalanul el kell végezni. A regisztráció hiányában az 

OEP nem tudja fogadni a szükséges becsatolandó iratokat.  

Az OEP miskolci ügyfélszolgálatánál telefonon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy megyénkben e 

regisztrációnak az átfutási ideje 8 nap. 

A regisztrációs lap a következő helyről tölthető le: 

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521848.html 



Hírek, információk 
 

1. 

Örömmel tájékoztatjuk vadásztársainkat, hogy Vadászkamaránk, Vadászszövetségünk közös 

információs honlapja, a www.borsodivadasz.hu működésének ötödik éves évfordulóját ünnepli!  

Az oldal működtetésével az volt a célunk, hogy gyors, pontos, rövid, de lényegre törő információkat 

juttassunk el vadásztársainkhoz szervezeteink tevékenységéről, a vadászati közélet legfontosabb 

eseményeiről, a vadászokat érintő jogszabályokról, fontos tudnivalókról. Úgy véljük, hogy az 

elmúlt években sikerült ezt véghezvinnünk, melyet bizonyít a honlap magas látogatottsági aránya is. 

 

Éppen ezért, továbbra is kérjük, hogy véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket, közlendőiket 

juttassák el hozzánk, vagy keressék fel személyesen a Tass utcai irodánkat. 

 

2. 

Augusztus folyamán iskoláskorú gyermekek részére több ifjúsági program is megvalósításra 

került. Tiszakesziben őzhívó táborban, Baskón vadásztáborban vehettek részt a vállalkozó kedvű 

gyerekek. 

 

Következő program szeptember 22 – 24-ig a szarvasbőgő hétvége lesz Hejcén. A három nap 

folyamán az ifjú Nimródoknak lehetőségünk lesz a környező vadászterületeken a gímbikák 

megfigyelésére, a vadászati hagyományok és kultúra megismerésére és ápolására. 

Jelentkezés és bővebb info: Bótáné Batta Olga 30/637-5455 
 

3. 

Első alkalommal rendeztek vadásztalálkozót július 29-én Edelényben, a Császta-szőlőhegyen. Az 

esemény elsődleges célja az volt, hogy az újonnan kialakított vadászterületek vadászatra jogosult 

egyesületei, és azok tagsága bemutatkozzon egymásnak, illetve a régi vadászbarátok újból 

üdvözölhessék egymást ebben a csodálatos környezetben, az időjárás tekintetében is ragyogó, és 

jeles napon. Az ünnepélyes megnyitók után, hivatalos keretek között megnyitották a látogatók előtt 

a császtai közösségi teret. A megnyitót követően trófeabírálaton, majd vizsla-, ill. 

vérebbemutatókon vettek részt a jelenlévők. A jó hangulatot Badár Sándor színész-humorista 

garantálta, majd az éjszakába nyúló, zenés mulatsággal zárult az est.  
 

4. 

Vadásznapi programok augusztus-szeptemberben 

- Regionális vadásznap és favágóverseny, Bükkzsérc  - augusztus 26. 

- Országos vadásznap, Mezőberény    - augusztus 25-26. 

- Családi lövésznap, Pálháza - Koplaló   - szeptember 2. 

- Bódvavölgyi vadásznap, Szendrő    - szeptember 23. 

- Va-Re-Tal (Vadász-Rendőr Találkozó és Vadásznap) - szeptember 30. 
 

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.borsodivadasz.hu/


1. sz melléklet 

 

 

Cégkapu regisztráció 
 

 

A 451/2016.(XII.19.) Korm. rendelet 89 §. (2) bekezdése értelmében, a gazdálkodó szervezet 

nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy 

kezdeményezheti. A regisztráció a https://cegkapu.gov.hu címen végezhető el. 

 

A Cégkapu regisztráció menete:  

 

1. Létre kell hozni egy e-mail címet, amely kizárólag a Cégkapura érkező, onnan küldendő 

email-ek kezelésére fog szolgálni. 

 

2. Javasoljuk, hogy az új email cím a cegkapu@cegneve.hu, vagy cegkapu.cegnev@gmail.com 

legyen. Ajánljuk, hogy csak biztonságos szolgáltatónál készítsenek cégkapu-emailt, ne 

használják a freemail.hu, citromail.hu, hotmail.com, office.com, yahoo.com, és hasonló 

ingyenes oldalakat. 

 

3. Győződjenek meg a létrehozott cégkapus email működőképességéről, (tesztlevelekkel). 

Érdemes lehet később átirányítani az erre a címre érkező küldeményeket a mindennap – 

csak az Önök által használt, rendszeresen figyelt – email címre.  

 

4. A regisztrációhoz szükség lesz az alábbi adatokra:  

 ügyfélkapus felhasználói név 

ügyfélkapus jelszó 

képviselt szervezet adószáma 

cégkapu email címe  (a 2. pontban említett biztonságos, megbízható, rendszeresen 

figyelt e-mail cím) 

 

Amennyiben a vadásztársaság képviselője rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a regisztráció 

legfeljebb 1-2 percet vesz igénybe. 

 

A regisztráció folyamatáról részletes útmutató érhető el az alábbi linken, amely lépésről lépésre 

tartalmazza a teendőket: 

 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf 

 

 

A cégkapu használatával kapcsolatban folyamatosan figyeljük az új 

fejleményeket, így amennyiben a működésével kapcsolatban  

további információk birtokában leszünk, hírlevélben tájékoztatjuk Önöket! 
 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf

