
 
 
  

Aktuális teendők 
 

1. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény 15. § (3) 

bekezdése értelmében a haszonbérlő a haszonbérleti díj 90%-ának megfelelő előleget köteles 

fizetni a vadászati év kezdetét megelőző év december 1-ig.  

 

Tehát a jogszabályi hivatkozásnak megfelelően minden haszonbérlő társaságnak 2017. 

december 1-ig be kell fizetnie a 2018-as évre vonatkozó haszonbérleti díj 90%-át! 

 

Az esetleges fizetés elmaradásáról a földtulajdonosi képviselő december 31-ig köteles értesíteni a 

vadászati hatóságot, amely - ha a haszonbérleti díj előleg megfizetése, vagy a haszonbérleti 

szerződés érvényessége tárgyában peres vagy nemperes eljárás nincs a felek között - felszólítja a 

vadászatra jogosultat a haszonbérleti díj előleg megfizetésére.  

Ha a haszonbérlő a haszonbérleti díj előleget a vadászati év kezdetét megelőző február hónap utolsó 

napjáig a hatóság felszólítása ellenére sem fizeti meg, a vadászati hatóság a haszonbérlőt a 

vadászatra jogosultak nyilvántartásából törli.  

 

A jogszabály szerint a haszonbérlő a haszonbérleti díjat a vadászati évet követő április hónap utolsó 

napjáig fizeti meg. Ez természetesen már a maradék 10%-ra érvényes! 

 

2. 

Megyénk egyes területrészein a vad által okozott károk csökkenése, a társasvadászatokon 

tapasztalható kisebb teríték, valamint helyi szakemberek személyes véleménye alapján is 

elmondható, hogy csökkent a nagyvadállomány – főként a vaddisznó - mennyisége.  

 

Felhívjuk ezért a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő 

kilövési számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak teljesítésével.  

 

Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz.   

A Vhr. 30. § (1) bekezdése szerint az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó 

mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 

 

(2) A nagyvadfajok nőivarú egyedeinek és szaporulatának, a vaddisznónak, valamint az 1. § (1) 

bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok egyedeinek éves vadgazdálkodási tervben 

jóváhagyott elejtési darabszáma az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül a vadászati 

hatóság külön engedélye nélkül túlléphető. (Figyelem! Alulteljesítés kérelemhez kötött!) 

 

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott hasznos apróvad hasznosításának 

tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása, valamint a (2) bekezdésben meghatározott fajok, 

illetve azok ivarai elejtési darabszámának túllépése kivételével a nem engedélyezett eltérés - 

ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására vonatkozó 16. számú melléklet szerinti 

előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok 

megsértésének minősül. 
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3. 

Amennyiben a társas vadászatok ütemtervében változás történik, a jogosult köteles a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint, a 

természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak írásban 

bejelenteni. A társasvadászatokat mind a rendőrhatóság, mind a vadászati hatóság kiemelt 

figyelemmel kezeli, és folyamatosan ellenőrzi!  

 

4. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabálymódosításnak köszönhetően változtak az egészségügyi 

csomagokkal kapcsolatos rendelkezések! A rendelkezés tartalmát levelünk 1. sz. mellékletében 

ismertetjük. 

 

5. 

A társas vadászatok megkezdése előtt a vadászatra jogosult köteles balesetvédelmi oktatást tartani 

a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

A résztvevők a balesetvédelmi oktatáson elhangzottakat, azok tudomásul vételét aláírásukkal 

igazolják.  

6. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági utasítás alapján a veszettség elleni védekezés 

céljából a vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát vagy aranysakált intézeti 

vizsgálatra 2017. november 15-től 2018. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás 

ellenében. 

 

7. 

Több esetben merül fel kérdésként a kézilőfegyverek, lőszerek megszerzésének és tartásának 

egészségi alkalmassági feltételeiről szóló jogszabály, ezért egy rövid tájékoztatás formájában 

hívjuk fel a figyelmet az alábbiakra: 

 

A 42/2013 (VI.19.) EMMI rendelet lehetőséget biztosít a II. alkalmassági csoportba tartozó, (ide 

tartoznak a sport- és hivatásos vadászok) lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy 

lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy számára, hogy orvosi alkalmasságának 

megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is 

megtörténhessen. Ennek érdekében a lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező személyek időszakos 

orvosi alkalmassági vizsgálatára előírt időtartamokat a gépjármű vezetői egészségi alkalmassági 

vizsgálattal azonos időtartamra állapítják meg. 

 

A rendelet értelmében tehát a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy ugyanolyan 

hosszú időtartamra kapja meg – egészségügyi kizáró ok hiányában – az alkalmassági 

igazolást, mintha azt a gépjárművezetéshez szükséges jogosítványra kérné. 

 

Ennek eredményeként 

 a 40. életévét még be nem töltött személy 10 évenként, 

 a 40. életévét betöltött, de 60. életévét még be nem töltött személy 5 évenként, 

 a 60. és 70. életév között 3 évenként és 

 a 70. életévet betöltött személy pedig 2 évenként 

köteles időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. 

 

Amennyiben valakinek a gépjárművezetéshez szükséges egészségi alkalmasságának időtartama 

lejár, úgy kezdeményezheti a még le nem járt lőfegyvertartásához szükséges orvosi alkalmasság 

igazolásának kiállítását is, abból a célból, hogy a két egészségi alkalmassági időtartam azonos 

időpontban kezdődjön és a jövőben az alkalmasság igazolásának érvényességi ideje azonos 

időpontig tartson. Ebben az esetben tehát az orvos általa elvégzett vizsgálatról két egészségi 

alkalmassági igazolást állít ki, egyet a lőfegyvertartási engedélyhez, egyet pedig a gépjárművezetői 



engedélyhez. A térítési díjat a vizsgálat egyidejű elvégzése esetén természetesen egyszeresen kell 

megfizetni. 

 

A díjtételek a következők: 

- ha a kérelmező 40. életévét még nem töltötte be 7200.- Ft 

- ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem érte el 4800.- Ft 

- ha 60. életévét betöltötte 2500.- Ft 

 

Kérjük, hogy vadásztársaikat fentiekről értesíteni szíveskedjenek! 

 

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. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 353 Ft/liter 

Gázolaj 363 Ft/liter 

Keverék 390 Ft/liter 

LPG autógáz 216 Ft/liter 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 355 Ft/liter 

Gázolaj 367 Ft/liter 

Keverék 392 Ft/liter 

LPG autógáz 219 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2017.12.12.  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.) 

2017.12.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi - (1765), a befizetendő adó átutalása 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. harmadik negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember 

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. 
Az évvégi zárás előkészítésével kapcsolatos feladatok - leltározás ismertetését jelen hírlevelünk 2. 

sz. melléklete tartalmazza. 



Hírek, információk 
 

1. 

November 4-én az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi 

szervezete és a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság közösen jótékonysági apróvad vadászatot 

szervezett. A nap jótékonysági célkitűzése a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vadászok 

önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot fizettek a részvételért. Az így befolyt összegből a szervezés 

költségei levonásra kerültek, majd a megmaradt összeget a megyei Kamara saját elkülönített 

költségvetéséből kiegészíti.  
 

Így összesen 500.000 Ft adománnyal, célzott eszközbeszerzéssel kerül támogatásra a B.-A.-Z-

megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központja. 
 

2. 
 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Földművelésügyi Minisztérium engedélyével -

2017. JANUÁR 13-án Miskolcon  

indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését. 
 

Kérjük az információt osszák meg ismerőseikkel, vadásztársaikkal! 
 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

3. 

A vadászvizsgához, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos 

Magyar Vadászkamara online tudásszint felmérő alkalmazást készített, mellyel bárki a 

vadászvizsga írásbeli részének azonos feltételeivel (szintidő, tesztbázis) tesztelheti felkészültségét a 

vadászat, vadgazdálkodás témakörében. 
 

A szintfelmérőt a már vadászjeggyel rendelkező, régebb óta vadászóknak is ajánljuk, hiszen a 

programhoz semmilyen előzetes regisztráció nem szükséges, bárki, aki kedvet érez hozzá, 

próbára teheti vadászati ismereteit! Az alkalmazás a www.omvk.hu honlapon érhető el! 
 

Mire szabad vadászni 
 

November - December:  

Gímszarvas (golyóra érett bika kivételével!), dámszarvas (decemberben golyóra érett bika 

kivételével!), őz suta - gida, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, nyári lúd, 

vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd, tőkésréce, szárcsa, balkáni gerle; örvös galamb, róka; 

aranysakál, nyest, pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, házi görény, dolmányos varjú, 

szarka, szajkó 

A vadászati idények alkalmazása során, egyes vadfajoknál a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet -ben foglalt 

rendelkezéseket is figyelembe kell venni! 

 
 

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.omvk.hu/


 

1. számú melléklet 

 

A VADÁSZ ELSŐSEGÉLYCSOMAG -ra 

vonatkozó hatályos rendelet: 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet májusi 

módosítása során a Vhr. 74. § (1) bekezdése helyébe - ez év május 25-től hatályosan - a következő 

rendelkezés lépett: 

 

„(1) Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas vadászat 

színhelyére az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydobozt kell vinni. 

Erről, valamint az elsősegélynyújtó felszerelések szükség szerinti pótlásáról a vadászatvezető 

gondoskodik! 

 

Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles „A” kategóriájú elsősegélycsomagot 

magánál tartani.  

 

A vadászattal kapcsolatos építményeket és egyéb berendezéseket a biztonsági követelményeknek 

megfelelően kell létesíteni és üzemben tartani” 

 

E szabályozás  alapján a megszokott vadász sebkötöző csomag helyett az alábbi tartalommal 

felszerelt elsősegély csomagot kell a vadászoknak  maguknál tartani: 

/az „A” kategória a „Motoros” elsősegélycsomagnak felel meg/  

 

„A”  kategóriás elsősegély doboz tartalma: 

Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 2 db 

Steril mull-lap (1/2 m x 80 cm): 1 db 

Steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 1 db 

Kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db 

Fóliakesztyű: 2 pár 

Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs 

Olló(130 mm-es): 1db 

Jódpárna (6 db) vagy jód oldat (30 ml): 1 db 

Sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db 

Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez):1 db 

Gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db 

Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

Tartalomjegyzék: 1 db 

 
A korábbi vadász elsősegély felszerelés tartalma: 

    * Steril gyorskötöző pólya 5 cm x 5 cm: 1 db 

    * Steril gyorskötöző pólya 8 cm x 5 cm: 1 db 

    * Steril mull-lap 6 cm x 6 cm / 100 lap: 1 db 

    * Sebfertőtlenítő oldat 30 ml: 1 db 

    * Kéztisztító - lap: 2 db 

    * Centerplast: 2 db 

 

Ennek kiegészítése meglehetősen nehézkes, ezért ajánlott új csomagot vásárolni! 

 

Figyelem! A vadászat /vadász ellenőrzésére jogosult szervek az új elsősegély csomag meglétét 

fokozottan ellenőrzik!!!  



 

2. számú melléklet 

 

Év végi teendők - leltározás 

A mérleg valódiságát a számviteli törvény előírásai szerint az év végi leltár biztosítja.  

Ahhoz, hogy a leltár valóban a tényleges – a vadásztársaság tevékenységét szolgáló - készlet és 

eszköz állapotot nyújtsa, javasolt még 2017-ben a következők elvégzése:  

 Analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése  

 Felesleges készlet hasznosítása, selejtezése  

 

Felesleges készlet-, eszközhasznosítás 

Ahhoz, hogy a mérleg adatai a vadásztársaság tevékenységéhez ténylegesen használható, illetve 

használt vagyontárgyakat, (készleteket, eszközöket) tartalmazzák - megfelelve ezzel a számvitelei 

törvény előírásának – számba kell venni, hogy a nyilvántartott készletből, immateriális javakból, 

tárgyi eszközökből melyek azok, amelyek az elkövetkező időszakban is használhatók lesznek. 

Azokat a felesleges készleteket, eszközöket, amelyek még rendeltetésszerűen használhatók, 

értékesíteni lehet. Az értékesítés csak és kizárólag piaci áron történhet, amely vagy írásos 

szakvélemény vagy internetről vett információk alapján határozható meg. Számla kiállítása 

kötelező.  

 

Selejtezés  

Egy vadásztársaságnál is a következő okok miatt válhat egy készlet vagy eszköz selejtezendővé: 

 nem felel meg az eredeti rendeltetésnek 

 átszervezés-, tevékenységi kör változása-, megszűnése  

 több készletet szereztek be, mint amennyire szükség volt,  

 rongálás-, természetes elhasználódás-, erkölcsi avulás állt be,  

 lejárt a szavatosság, 

 káresemény miatt minőségbeli változás történt. 

 

A selejtezést általában 3 főből álló selejtezési bizottság végzi.  

 

A selejtezésről hitelt érdemlő bizonylatot (selejtezési jegyzőkönyvet) kell készíteni. A selejtezéshez 

készítendő okmány (jegyzőkönyv) elkészítéséhez rendelkezésre állnak különböző 

szabványnyomtatványok (tárgyi eszközökhöz, készletekhez), de megfelelő bizonylat készíthető 

házilag (pl. számítógéppel) is. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet szigorú számadású nyomtatványként (folyamatos sorszámmal 

ellátottként) kell kezelni. 

Erre azért van szükség, mert jelentős nagyságú vagyonváltozást tartalmazhat, és a 

vagyonvédelemmel szoros kapcsolatban áll (visszaélésekre adhat lehetőséget).  

 

A selejtezéskor különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a selejtezés során keletkező anyagok 

közül mi tartozik környezet szennyező (veszélyes anyagok) körébe. Ilyenek pl. az informatikai és 

elektromos eszközök alkatrészei, vegyszerek stb.  

Ezeket megsemmisítés céljából az e feladatra szakosodott cégeknek kell átadni. 

Ha a vadásztársaság ilyen készletet, eszközt selejtez, ajánlott környezetvédelmi szakember jelenléte.  

A veszélyes hulladékhasznosítást bizonylattal kell igazolni.  

 

Idegen tulajdonú készletek és eszközök nem értékesíthetők és nem selejtezhetőek, ha azok 

feleslegessé vagy selejté váltak, akkor vissza kell adni a tulajdonosnak.  

 

Leltározás  

A számviteli törvény előírja, hogy a könyvek (nyilvántartások) üzleti év végi zárásához, a mérleg 

tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, 



ellenőrizhető módon tartalmazza a gazdálkodónak a mérleg fordulónapján meglevő eszközeit 

(legalább háromévente mennyiségi felvétellel) és forrásait, mennyiségben és értékben.  

 

A mérleg alátámasztásának, a valódiság igazolásának legfontosabb okmánya a leltár.  

A leltározás két részből áll:  

 A készletek, immateriális javak, tárgyi eszközök leltározása  

 Egyéb követelések, pénzügyi eszközök, saját tőke és kötelezettségek leltározása  

 

Az idegen tulajdonú eszközöket külön leltár íven kell külön-külön kimutatni, mivel ezek a 

készletek-, eszközök nem képezik a vadásztársaság vagyonát, a mérlegben nem szerepeltethetők.  

 

Készletek leltározása  

A vadásztársaságnál csak akkor kell leltározni a készletét, ha raktárt működtet.  

Ügyelni kell a készletek nagyságára.  

Raktár üzemeltetésénél fontos és elengedhetetlen a készlet analitika vezetése. Az analitikus 

nyilvántartást a vadásztársaságnak kell vezetnie, mennyiségben és értékben.  

A bizományba kapott készletet is kell leltározni, annak mennyiségéről a tulajdonost tájékoztatni 

kell.  

    

Immateriális javak leltározása  

Bérelt programok leltárát a bérbeadó céggel vissza kell igazoltatni.  

A szoftver leltáraknak a következő adatokat kell tartalmaznia:  

 szoftver megnevezése  

 alkalmazási szerződés száma  

 alkalmazási jogosultság határ ideje 

 tulajdonjog tulajdonosának illetve jogutódjának neve  

 

Tárgyi eszközök leltározása   

A nagy értékű tárgyi eszközök leltározás egyedileg történik, míg a kis értékű tárgyi eszközök 

számba vétele történhet csoportosan.  

A tárgyi eszközök leltározásánál bérbe/kölcsönbe adott/vett, illetve a javítás alatt lévő eszközök 

számbavételére is figyelni kell. 

 

Vevői követelések, szállítói fizetési kötelezettségek, pénzügyi eszközök előzetes egyeztetése  

Év végén fontos, hogy a folyószámla egyenlegek, azaz a vevő kintlévőségek és szállítói tartozások a 

valós képet mutassák.  

A későbbi, közösségen belüli viták elkerülése végett, különös figyelmet fordítsanak a 

tagdíjkintlévőségre.  

A munkavállalókkal szembeni követeléseket (pl. elszámolásra kiadott előleg), kötelezettségeket is 

célszerű áttekinteni, rendezni év végén. 

A vevő és szállító folyószámla egyenlegközlő levél kiküldésének célja az, hogy a partner egyeztesse 

a nála nyilvántartott követelés vagy kötelezettség egyenlegét a vadásztársaság által közöltekkel.  

Amennyiben a szállító partnerek nem küldik meg az egyenlegközlőket, a nyilvántartás 

egyezőségének megállapítása érdekében javasolt a szállítók részére is egyenlegközlő kiküldése. 

Az egyeztetőkön célszerű a következő záradékot feltüntetni: 

“Kérjük az egyenleg visszaigazolását postafordultával, ellenkező esetben azt elismertnek tekintjük”. 

Ez a záradék egy esetleges későbbi tartozás/követelés vitánál védi a vadásztársaságot. 

 

Célszerű egyeztetni a lekötött betétek, értékpapírok, a december hónap utolsó banki kivonatának és 

pénztár-jelentésének záró egyenlegét a nyilvántartás (könyvelés) egyenlegével. 

 

 

 

 


