
 
 
  

Aktuális teendők 
 

1. 

Mint ahogyan előző hírlevelünkben is jeleztük, a vonatkozó jogszabályok szerint minden 

haszonbérlő társaságnak 2017. december 1-ig be kellett fizetnie a 2018-as évre vonatkozó 

haszonbérleti díj 90%-át! Amennyiben valamely jogosult ezen kötelezettségét nem teljesítette, 

záros határidőn belül tegye azt meg, mert legvégső esetben a vadászati hatóság a haszonbérlőt a 

vadászatra jogosultak nyilvántartásából törölheti!  

 

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. 

Ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét az éves vadgazdálkodási tervben szereplő 

kilövési számok felülvizsgálatára is. Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak 

kérelemmel a vadászati hatósághoz, hiszen az előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a 

trófeás vad korosztályonkénti szabályozására vonatkozó előírásokat is - a vadgazdálkodási 

szabályok megsértésének minősül. 
 

3. 

December és január hónap a társasvadászatok legfőbb ideje, amikor is szerte megyénkben 

bérvadászatokat is rendeznek. Számos alkalommal azonban akár az időjárási körülmények, akár a 

vendégvadászok elfoglaltsága miatt a vadászatok idejét át kell programozni.  

A jogszabály szerint az ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően a vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak írásban bejelenteni! 

(Természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak is be kell 

jelenteni a változásokat!) 

 

4. 

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. 

 

5. 

Ezúton is köszönjük minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával az előző években 

támogatta a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 

Kérjük jövőre is támogassa a 2017. évi adója 1% - ának  

felajánlásával törekvéseinket, munkánkat. 

 

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy majd a személyi jövedelemadó bevallásában 

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

kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi  

Területi Szövetsége tagszervezetei részére 
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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 

2018. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 359 Ft/liter 

Gázolaj 374 Ft/liter 

Keverék 396 Ft/liter 

LPG autógáz 219 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 

 

2018.01.12.  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.) 

 

2018.01.20(22). Bevallás az általános forgalmi adóról – havi, negyedéves - (1765), a 

befizetendő adó átutalása 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. negyedik negyedévi szövetségi tagdíj számlája december 

második hetében 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 
2017. augusztusi hírlevelünkben tájékoztattuk Önöket a cégkapu regisztrációról. Emlékeztetőül:  

A cégkaput az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

hívta életre, ami szerint a cégkapu létrehozásával a gazdálkodó szervezetek számára tárhelyet 

biztosítanak. Az ügyfélkapuhoz képest az a különbség, hogy míg az ügyfélkapu a magánszemélyek 



számára készült, addig a cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára teszi lehetővé az elektronikus 

ügyintézést. A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a regisztráció, ami a gazdasági társaságok 

mellett magába foglalja az egyesületeket is.  

 

Hivatalosan 2018. január 1-től vehetőek majd igénybe a cégkapu szolgáltatásai, amely várhatóan a 

hatóságokkal, hivatalos szervekkel való elektronikus kommunikáció színtere lesz majd.  

 

Aki az első határidőig, 2017. augusztus 30-ig nem regisztrált, 2017. december 31-ig még 

megteheti, szankció nélkül. A regisztráció során az ügyfélkapuval rendelkező képviselő vagy a 

meghatalmazottja bejelentkezik az alkalmazásba, kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját, 

megadja a szükséges adatokat. Ezt követően a regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett 

közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre, és eredményes regisztráció esetén az 

alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.  

A regisztrációhoz szükség van a képviselő ügyfélkapus hozzáférési adataihoz, a beszkennelt 

bírósági végzésre, aláírási címpéldányra. 

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

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Módosul a vadászati törvény! 

A 2018. január 2-án hatályba lépő jogszabálymódosítás legfontosabb pontjai: 
 

- Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hivatásos vadász 

munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet is 

használhat.” 
 

- Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki: (A tájegységi fővadász 

szaktanácsadási feladatkörében eljárva) „h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a 

vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.” 
 

- A Vtv. 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a vadászterület legalább 25%-át” szövegrész helyébe 

az „a vadászterület legalább 25%-át, vagy a vadászterületből legalább 300 hektárt …” szöveg lép. 

 

2. 

December 13-án együttes szövetségi elnökségi ülést és kamarai vezetőségi ülést tartottak 

szervezeteink. Az ülésen az elnökség tagjai megtárgyalták az elmúlt időszak eseményeit valamint 

elfogadták az év hátralévő részében és a következő év elején várható feladatokat.  

Ezen felül tájékoztatót hallhattak a szövetség pénzügyi tervének teljesítéséről, illetve az év végéig 

várható kiadásokról. Mindkét szervezet esetében kiegyensúlyozott, a tervelőirányzatokat 

figyelembe vevő fegyelmezett gazdálkodásról adhatunk számot. 

 

3. 

A november 4-én megszervezett jótékonysági apróvad vadászat eredményeként befolyt, valamint 

a megyei Kamara saját elkülönített költségvetéséből kiegészített adomány átadására december 20-

án került sor, aminek köszönhetően 500.000 Ft adománnyal, célzott eszközbeszerzéssel került 

támogatásra a B.-A.-Z-megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkey László 

Gyermekegészségügyi Központja. 

 

4. 

Felhívjuk vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 2018. 

január 2-án kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.  



A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság 

visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 

2018. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie. 

 

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozzák magukkal: vadászjegyet, személyazonosító 

igazolványt, lakcímkártyát, fegyvertartási engedélyt. A vadászjegy ára nem változott, biztosítástól 

függően továbbra is 15 vagy 16.000 forint. 

 

5. 

2018. február 3-án, Miskolctapolcán a Strandfürdő területén található Panoráma Étteremben 

tartjuk MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 8.000 Ft-os 

áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 

 

6. 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 

engedélyével - 2018. JANUÁR 13-ÁN indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 

órás, kötelező képzését. 

A képzések hétvégén, szombatonként és vasárnaponként reggel 8.00 órától délután 18.00 óráig 

zajlanak. A résztvevőknek gyakorlati foglalkozásokon, - mint pl. apró- és nagyvad társasvadászatok 

imitálása, vadászati- vadgazdálkodási berendezések, létesítmények megtekintése, lőállások 

kijelölése, térképrajzolás stb. - is részt kell venni. A tanfolyam záró foglalkozása – kétnapos 

lőgyakorlat – február közepén kerül megrendezésre. Vadászvizsga a tanfolyamot követő 2-3 héten 

belül várható. 

Tanfolyam helyszíne: Miskolc, Tass u. 18. Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

Mire szabad vadászni 
December - Január:  

Gímszarvas (golyóra érett bika kivételével!), dámszarvas (golyóra érett bika kivételével!), őz suta - 

gida, muflon, vaddisznó, mezei nyúl (csak decemberben!), üregi nyúl, fácán, fogoly (csak 

decemberben!), nyári lúd (csak decemberben!), 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! 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Vadászélményekben Gazdag Boldog Új 

Esztendőt Kívánunk! 
 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 
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