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Aktuális teendők 
 

1. 

Végéhez közeledik a vadászati évad. Éppen ezért felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az 

éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, 

hogy hogyan állnak annak teljesítésével. Amennyiben módosítás szükséges forduljanak kérelemmel 

a vadászati hatósághoz.   

 

Vtv. 38. § (3) bekezdése értelmében a vadászati hatóság kérelemre indított eljárás során - erdőt 

érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, természetvédelem alatt álló területrész 

vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - a vad 

védelme, az erdészeti és a növényi kultúrák, valamint a vad által okozott folyamatos károsítás 

megelőzése érdekében,  

a) a rendeletben meghatározott vadászati idényt meghatározott vadászterületekre 

meghosszabbíthatja; 

b) a rendeletben meghatározott vadászati idényt meghatározott vadászterületekre rövidebb 

időszakban állapíthatja meg, továbbá 

c) a vadászati idényen belül korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát; 

d) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadászati tilalmi időben vadászatot engedélyezhet 

vagy rendelhet el. 

 

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

mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 

(2) Az apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása kivételével az 

előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására 

vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdésének g) pontjában 

foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül. 

 

2. 

Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet minden év február 15. napjáig kell az 

illetékes vadászati hatósághoz benyújtani.  

Előzetes értesüléseink szerint a felügyelőségtől a közeljövőben várható az éves statisztikai lapok 

kiküldése, ami után fenti időpontig kell azokat megfelelő módon és hitelesen kitöltve részükre 

visszajuttatni.  

 

3. 

Információink szerint több vadászatra jogosult nem cserélte le társas vadászati naplóját új 

naplókra, valamint hivatásos vadászai sem rendelkeznek az előírt formaruhával. 

Felhívom a figyelmet, hogy Vadászszövetségünknél a jogszabály által előírt naplók, mind a társas, 

mind az egyéni 2500 Ft-os egységáron beszerezhetők. Ezen túlmenően pedig szaküzletünkben 

továbbra is forgalmazzuk az emblémával ellátott hivatásos vadász ruházatot. 
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4. 

Az elmúlt évi őszi rókaimmunizálási időszakot követően, illetve bizonyos türelmi periódus letelte 

után 2008. március 2-ig valamennyi vadászterületre vonatkozóan rókatetem(ek) hatósági 

állatorvoshoz történő beszállítását rendelte el a vadászati hatóság az immunizálás 

hatékonyságának vizsgálatára. 

A közelgő időpontra tekintettel javaslom, hogy a jogosultak ezen kötelezettségüket is vizsgálják 

felül, és amennyiben szükséges, gondoskodjanak annak teljesítéséről a hatóság szankcionálásának 

elkerülése érdekében. 

 

 

Gazdálkodás 
 

A 2008 január 1-től érvényes gazdasági, gazdálkodási és adó jogszabály változásokról, illetve az 

esedékes feladatokról a jelen Hírlevél külön függelékében adunk tájékoztatást.  

 

 

Jogi info 
 

Országos vezetőinken keresztül kértük a minisztériumot – tekintettel arra, hogy az elmúlt évben az 

élőhelyfejlesztési pályázatokon csak minimális összeget kaptak a vadgazdálkodók – hogy a 

vadvédelmi hozzájárulást töröljék el.  

 

Örömteli hír, hogy az adótörvény módosítása során ezen javaslatunkat figyelembe vették, és 

eltörölték ezen hozzájárulás fizetését, ami jelentős megtakarítást eredményez a vadászatra 

jogosultak esetében.   

 

A 2007 évi CXXVI számú, az adótörvények módosításáról szóló  tv. 456 §.-a alapján   

2008 január 1.-től nem kell vadvédelmi hozzájárulást fizetni, így annak összegét nem kell a 

költségek között sem megtervezni.  

456. § 2008. január 1-jén hatályát veszti a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény: 

a) VI. fejezet címében a „vadvédelmi hozzájárulást” szövegrész, 

b) 82. §-a, 

c) 85. §-a (1) bekezdésében a „vadvédelmi hozzájárulást” szövegrész, 

d) 95. §-a (1) bekezdésének c) pontja. 

 

Ugyanezen törvény 457 §-a rendelkezik az erdő fenntartási járulék eltörléséről is! 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Megyei vadászbálunkat Február 16-án a Pannónia Szálló konferenciatermében tartjuk, melyre 

mindenkit szeretettel várunk. Jegyek 7.000 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 

 

2. 

 Idén – a korábbi hagyományoktól eltérően - a megyei vadásznap május 3-án lesz, ami Putnokon 

a X. Gömör Expo társrendezvényeként valósul meg. A vadásznap keretében újra 4 napos 

trófeakiállítást is megrendezünk. 
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3. 

Január 17-én ülésezett a Hagyományvédő, oktatási és kulturális Bizottság. Ülésükön legfőbb 

napirendként tárgyalták a Vadászklub szükségességét és további folytatását. A döntés értelmében, 

valamint szövetségünk támogatásának köszönhetően továbbra is minden hónap utolsó csütörtökjén 

várják az érdeklődőket egy kötetlen beszélgetésre és egy-egy érdekes előadás meghallgatására.  

 Előadók: 

 - január 31. Lükő Sándor: Könyvbemutató (Kalandos vadászatok) 

 - február 28. Bán Beatrix:  Vadászélmények egy Diana szemével 

 

4. 

A borsodi vadászrádió műsorai továbbra is minden páratlan héten szerdán 8.
15

-9.
00

 óráig, valamint 

páros héten pénteken 15.
15

-16.
00

 óráig hallhatóak az FM 102.3 MHz-es, illetve az AM 1116 kHz-es 

hullámsávokon Borsod, Heves és Nógrád megyében 

 

5. 

Vadkár és megelőzése témájában január 16-án a Vadászkamarával közösen vadgazdálkodói 

konferenciát tartott Szövetségünk. A meghívott előadók részletesen szóltak a mezőgazdasági, erdei 

és külön a szőlő- és gyümölcskárokról és a kár megelőzése érdekében tehető lépésekről. Az 

előadásokat követően, hasznos vita alakult ki a hozzászólások, kérdések kapcsán. 

Tanulságként e helyütt is érdemes kiemelni , hogy a legfontosabb és elsődleges feladat - mint azt az 

előadók is hangsúlyozták -, hogy minden egyes, a vadkár megelőzése vagy csökkentése érdekében 

tett eseményt, momentumot dokumentálnunk kell. (egyezség, értesítés, számlák, beírókönyv, hiv. 

vadász, mezőőr naplója, pótkilövés, fényképek! stb.) Ezek birtokában a megegyezés vagy az 

esetleges bírósági döntés is mindenképpen kedvezőbb lehet a vadgazdálkodó számára. 

 

6. 

Több személyi változásról is döntött a napokban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium vezetése - tudatta Gőgös Zoltán, a tárca államtitkára.  

Közölte, hogy Benedek Fülöp, szakállamtitkár azért távozik a minisztériumból, mert új megbízatást 

kapott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyetteseként folytatja munkáját, ahol 

az agrár-portfolióért felel. Ez a portfolió irányítja, felügyeli és koordinálja a Társaságra bízott 

vagyonba tartozó termőfölddel, agrár- és erdőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági 

társaságokkal, valamint egyéb vagyonelemekkel való gazdálkodást és egyéb feladatokat.  

A távozó szakállamtitkár tevékenységi körét a tárca többi szakállamtitkára veszi majd át. 

A szakállamtitkári kinevezést kapó Süth Miklós országos főállatorvos továbbra is ez 

élelmiszerbiztonsággal összefüggő területért felel. Emellett új vezetője lesz Lukács László 

személyében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (MgSzH). Az új vezető pályázattal nyerte 

el megbízatását. Madari Jenő, a korábbi elnök nyugdíjba megy. Gőgös Zoltán utalt arra: a tárcánál 

meghozott döntéseket még jóvá kell hagynia a miniszterelnöknek. 

 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Ezévben is márciusban megrendezzük nagysikerű, egyhetes, bentlakásos vadászkürtös 

tanfolyamunkat. A tanfolyam során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével 

napi 6 órában a jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés alapjait. A 

képzésen túl minden este tartalmas előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, továbbá részt 

vehetnek az esti szalonkavadászatokon. 

A tanfolyam költsége (szállás, étkezés, képzés, előadások, vadászat) 45.000 Ft.  

Jelentkezni lehet a székházunkban. 
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2. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete megújult árúkészlettel, új forrásból, a korábbi árak 

10%-os kedvezményével biztosítja a hivatásos vadász emblémával ellátott formaruhákat. Ezen 

túlmenően üzletünkben számos vadászati eszköz, felszerelés emléktárgy is megvásárolható. 

(sópaszta, bükkfakátrány, céltávcsövek, könyvek stb.) 

 

3. 

A kereskedelmi tevékenységeken és a napi feladatokon túl különféle szolgáltatásokkal 

(vadgazdálkodási tervek, pályázatok készítése, tanfolyamok, képzések szervezése, könyvelési 

szolgáltatások, jogi tájékoztatások stb.) az egyesületek válláról igyekszünk levenni a terheket, 

illetőleg megkönnyíteni azt. 

 

Jelenleg 30 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás tartalmazza a 

pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves bevallások, 

adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA, egyéb 

kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredménylevezetés 

elkészítését.  

A felsorolt tevékenységeket természetesen a tagszervezetek részére jelentős kedvezményekkel 

valósítjuk meg.  

 

A havi tagdíj magába foglalja a fentiekben részletezett díjmentes szolgáltatási, információs 

tevékenységeket, valamint a térítésköteles tevékenységek kedvezményeinek jogosultságát. 

 

4. 

A Vadászszövetség felújította a Vadászok Házát.(Miskolc, Tass u.18.) A teljes belső felújításnak 

köszönhetően kultúráltabb működési feltételeket alakítottunk ki. Fűtött váróterem, tanácsterem is 

kialakításra került. Az irodák átrendezésének köszönhetően pedig javult az ügyfélforgalom 

lebonyolítása, gördülékenyebbé tétele is. Ez jobb feltételeket teremt a Vadászkamara számára is a 

vadászjegy érvényesítéshez. 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Január: Gímszarvas selejt bika, tehén; Dám selejt bika; Vaddisznó koca; Vetési lúd; Nagylilik; 

Tőkésréce, Csörgőréce; Barátréce; Kerceréce; Szárcsa 

 

Január-Február: Gímszarvas ünő, borjú; Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; 

Vaddisznó kan, süldő, malac; Fácán kakas; Balkáni gerle; Róka; Pézsmapocok; Nyestkutya; 

Mosómedve; Házi görény; Nyest; Borz; Aranysakál; Dolmányos varjú; Szarka; Szajkó 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
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