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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is megírtuk, elérkezett a 2007/2008-as vadászati 

évad vége, éppen ezért felhívtuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadállománybecslést 

és vadgazdálkodási tervet minden év február 15. napjáig az illetékes vadászati hatósághoz be kell 

nyújtani.  

A vadászati felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint többen, ezen kötelezettségüket 

elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette 

meg, pótolja a hiányosságokat. 

 

2. 

Következő kötelezettség, amely az imént nyomtatványokkal szorosan összefügg, az éves terv 

teljesítésének dokumentálása, a vadgazdálkodási jelentés. Ezen statisztikai adatlapot 2008. 

március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz. 

Felhívom a figyelmet, hogy a valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a 

késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

 

3. 

A vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy megújítása is. 

Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy kétharmada újította csak meg engedélyét, 

és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes vadászjegy is, ezért ezen 

személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük visszavonására. 

Kérem ezért, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és az esetleges hiányosságok 

esetén hívják fel őket annak megszüntetésére. 

 

4. 

Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik, ezért minden vadászatra 

jogosultnak gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről. Információink szerint a felügyelőségen 

az új jelek március 3-tól igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és az esetleges megmaradt 

krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával.  

 

5. 

Az elmondottakon kívül még egy pár, az előzőekhez képest talán kisebb volumenű határidőre 

szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a következők: 

 

- az Állategészségügyi Hatóság által vadászterületenként előírt vaddisznó pestis minták 

leadási határideje: február 28-ig 

- Ezévi utolsó trófeabírálati lehetőség: március 3.- 4. 

- március 3-ig: a rókaimmunizálás kapcsán valamennyi vadászterületre vonatkozóan 

rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállítása 
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6. 

Információink szerint több vadászatra jogosult hivatásos vadászai nem rendelkeznek az előírt 

formaruhával, felszerelésekkel. Mivel a tavasz folyamán a felügyelőség részéről várható egy ilyen 

jellegű átfogó vizsgálat, javaslom, hogy a hiányosságokat, szükséges felszereléseket idejében 

szerezzék be. És ha már formaruháról esett szó, megragadnám az alkalmat, hogy tájékoztatásul 

közöljem, hogy Vadászszövetségünknél a jogszabály által előírt, emblémával ellátott hivatásos 

vadász ruházat beszerezhető. 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

Az Apeh havonta közzéteszi az alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az 

üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról 

számlát beszerezni. 

 

Fentiek alapján a 

2008. február 1-je és február 29-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  289 Ft/liter 

Gázolaj     295 Ft/liter 

Keverék     312 Ft/liter 

 

2008. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  292 Ft/liter 

Gázolaj     296 Ft/liter 

Keverék     314 Ft/liter 

 

2. 

Adózási teendők 

 

2008. 03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (0808A és 0808M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, EHO, munkavállalói, munkaadói, 

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

 

Jogi info 
 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet alapján a 

munkáltató minden év február 15-ig (munkáltatónak minősül a vadásztársaság is, amennyiben 

hivatásos vadászt munkaviszonyban foglalkoztat) köteles bejelenteni az Országos Munkavédelmi 

és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének az alábbi 

adatokat, vagy az abban bekövetkezett változásokat: 

- székhelyének és telephelyeinek címét, 

- tevékenységeit, 

- a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét 

- a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és 

foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolását. 
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Amennyiben az orvos személyében változás történik, vagy megszűnik a szerződés a foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatóval, azt három napon belül kell bejelenteni. 

 

Amennyiben e bejelentésnek idáig nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják! 

Hírlevelünk mellékleteként csatoljuk azt a levél-mintát, melyet a vadásztársaság adatainak beírása 

után a levélben feltüntetett címre elküldhetnek és így a bejelentési kötelezettségnek eleget tehetnek. 

A levél elküldése előtt természetesen szerződést kell kötniük egy orvossal, aki jogosult foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatás ellátására. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Többek megkeresésére, a vadászati hatóság megerősítésével felhívom a figyelmet, hogy az idei 

szökőév ellenére is a vadászati szezon, idény, - kivéve természetesen az egész évben vadászható 

vadfajokat - február 28-ig tart. A jogszabály nem ad lehetőséget az idények február 29-i 

meghosszabbítására. Ezen felül továbbá, mivel 28-a nem péntekre vagy szombatra esik, így a 

vadászati idény nem bővíthető az azt követő egy, illetve két napra sem.   

Kérem, hogy ezen információt is jutassák el vadásztársaik részére, mert ellenkező esetben, például 

egy őz suta elejtésekor, jogosulatlan vadászat valósul meg. 

 

2. 

Megyei Vadászklubunk következő havi programja, amikor is minden hónap utolsó csütörtökjén 

várjuk az érdeklődőket egy kötetlen beszélgetésre és egy-egy érdekes előadás meghallgatására a 

következőképpen alakul:  

  

- február 28. Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub országos elnöke:  

Vadászélmények egy Diana szemével 

   Kisavas, Halásztanya Étterem 17.
00

 óra 

- március 27.  FEHOVA látogatás autóbusszal vagy vonattal 

 

3. 

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. 

 

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 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Február 27-én tartja Szövetségünk elnöksége soron következő ülését, melynek napirendjei között 

szerepel a 2008. évi programok, célkitűzések megvitatása, az együttműködési megállapodások 

megújítása, a megyei vadásznap előkészítése valamint kitüntetések adományozása. 

Az elmondottakon túl szó esik a vadászati törvény változtatásának lehetőségeiről is, aminek 

köszönhetően a közeljövőben a bizottságainknak és tagjainknak a módosításra vonatkozó 

indítványait fogjuk begyűjteni egy egységes megyei elképzelés kialakításához. Fentiekre tekintettel 

kérem, hogy amennyiben a törvénymódosításhoz javaslatuk van, akkor azt felénk írásban, a konkrét 

jogszabályi hely megjelölésével, és szöveg leírásával március közepéig eljuttatni szíveskedjenek.  
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2. 

Immáron második alkalommal kapcsolódtunk be megyei vadászaink, erdészeink révén az Észak-

magyarországi régió településein élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor- és 

pálinkaversenyébe, mely az idén főzőversennyel is kiegészült. A nemes vetélkedőre megyénkből 

számos bor és pálinkaminta mérettetett meg nagyon szép eredményekkel. Pálinka kategóriában 

Bokros Lajos és Lezák Zoltán, míg a borok versenyében Galambosi Imre, ifj. Majoros László és 

Dusza Bertalan részesül serleg és oklevél elismerésben. A főzőversenyen indulók közül 

megyénkből az Abaúji Hunor Vt. szerezte meg az előkelő II. helyet. 

 

3. 

Február 16-án tartottuk megyei vadászbálunkat a Hotel Pannónia*** konferenciatermében. Az 

ünnepélyes megnyitót, majd az ízletes vacsora elfogyasztását követően egy tánccsoport zenés-

táncos-humoros műsorral szórakoztatta a megye különböző területéről érkezett több mint 150 

résztvevőt. A nagyszerű zenekarnak, és természetesen a jó társaságnak köszönhetően a mulatság 

hajnalig tartott. 

 

4. 

Vadászszövetségünk március 11-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

hirdet, melynek során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás 

alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a 

március 26-ai vadászvizsgára. A felkészítő tanfolyamunk tervezett költsége 42eFt. 

 

5. 

Vadászkürtös tanfolyamunk időpontja konkretizálásra került, mely szerint az egyhetes 

bentlakásos tanfolyam a március 31-vel kezdődő héten indulna. 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.  

 

6. 

Mint ahogyan már az aktuális információk között is említettük Szövetségünk Hivatásos Vadász 

Szaküzlete forgalmazza a hivatásos vadász formaruhákat. Ezen termékeket megújult árúkészlettel, 

új forrásból, a korábbi árak 10%-os kedvezményével biztosítjuk a vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

Február 28-ig: 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 

Február 29. és Március: Vaddisznó kan, süldő, malac; róka; pézsmapocok; nyestkutya; 

mosómedve; erdei szalonka (március 1-től) 

 

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 

 


