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Aktuális teendők 
 

1. 

Március 20-a volt a határideje az éves kilövés dokumentálásának, a vadgazdálkodási jelentések 

megküldésének. A statisztikai adatlapot ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei 

Vadászati Hatósághoz. 

Sajnálatos módon azonban újra csak több vadgazdálkodó esetében jelezték a vadászati 

felügyelőségtől, hogy ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja 

felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a hiányosságokat. 
 

2. 

Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztették, 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.  
 

3. 

A bevezetett szalonkakvóta miatt minden vadászatra jogosult esetében április 25-ig le kell 

jelenteni a területen esett szalonkák számát! Ez azért is nagyon fontos, mivel a számok 

határidőben történő bejelentése feltétele a következő, 2009. évi szalonkavadászati lehetőségnek. 

 

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. 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 
 

2008. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  302 Ft/liter 

Gázolaj     310 Ft/liter 

  Keverék              325 Ft/liter  

 

2. 

Több vadásztársaság részéről igényként merült fel a gépjárműhasználattal kapcsolatos szabályok 

ismertetése, melyről az 1. sz. mellékletben adunk részletes tájékoztatást. 
 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2008. III. szám 
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3. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008.04.12.(14.)  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (0808A és 0808M), adók, járulékok befizetése 

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

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
 

2008.04.20. (21.) Havi és negyedéves áfa bevallás elkészítése, benyújtása, az adó megfizetése 
 

2008.04.30.  2007. évre vonatkozó NYENYI adatszolgáltatás 
 

Jogi info 
 

Megjelent a 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek 

csekély összegű (de minimis) támogatásáról. 

 

Erre tekintettel felhívjuk a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy Vadászszövetségünk a korábbi 

évek gyakorlatainak és szakértői tevékenységének megfelelően az alábbiak szerint vállalja a 

pályázatok elkészítését. 

 

 Pályázat elkészítése: 1.) irodai szolgáltatási költségtérítés: 

    Tagszervezetek részére:  bruttó 10.000 Ft 

    Egyéb vadászatra jogosultak részére: bruttó 15.000 Ft 

  

    2.) nyertes pályázat esetén un. „szakmai sikerdíj” 

    Tagszervezetek esetében: nyert támogatási összeg 5 %-a 

    Egyéb vadászatra jogosultak esetében: nyert támogatási összeg 7 %-a 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 14. 
 

1. A vadászható állatfajok élőhely-védelmének, valamint a kiemelkedő genetikai értékű 

vadállomány megőrzésének támogatása 
  

A támogatás célja 
A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelyének megőrzését, védelmét, 

fejlesztését szolgáló tartós hatású, természetközeli vadgazdálkodási beavatkozások, valamint 

génmegőrzési, illetve oktatási-kutatási feladatok elősegítése az ilyen céllal különleges 

rendeltetésűvé nyilvánított vadászterületeken. 

  

A támogatás igénylésére jogosultak 
Pályázat benyújtására jogosult a támogatási cél megvalósításában érintett vadászterület vadászatra 

jogosultja. A pályázatot a vadászatra jogosult a nyilvántartó kódszámmal ellátott, a területileg 

illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati Osztálya (a továbbiakban 

vadászati hatóság) által elfogadott vadgazdálkodási tervvel rendelkező vadászterületére állíthatja 

össze. 

  

Támogatásban nem részesíthető 
- Olyan tevékenység vagy eszköz, amely a szabadon élő, természetes vadállományt és élőhelyét - a 

támogatás általános célja szerint - nem közvetlenül szolgálja. Így különösen 

a) a vadászati célból tenyésztett, vagy attól el nem különíthető módon kibocsátott apróvad - kivéve, 

ha ez a Fogoly Repatriációs Programban keretében történik; 

b) az olyan vadföld, amelynek terményét nem lábon feletetve, hanem teljes egészében betakarítással 

hasznosítják. 

- Az adott támogatási jogcím keretében a zárttéri szárnyasvad nevelését, vagy kibocsátását szolgáló 

létesítmény, illetve az ahhoz kapcsolódó költség nem vehető figyelembe. 
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A támogatás módja és mértéke 
- A támogatási jogcím szerint megvalósítani kívánt célt vadászterületenként egy pályázatban kell 

összefoglalni és benyújtani. 

- A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (általános de minimis rendelet) 

szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. 

- A támogatás maximális összege pályázónként (és nem vadászterületenként) 200 ezer euró/3 év. 

Az összeghatárnál figyelembe kell venni az esetleges más támogatási programok keretében igénybe 

vett általános de minimis támogatásokat is. 

- A támogatásra évente kell pályázni, a támogatás a teljesítést követően utólagos finanszírozású. A 

pályázaton elnyert támogatást - a támogatási feltételek teljesítése esetén - visszafizetési 

kötelezettség nem terheli. 

  

A támogatás igénybevételének feltételei 
- A támogatás feltétele a tervezett ráfordításban legalább 50 % saját forrás biztosítása. 

- A vadászati hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette. 

- Nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő 

pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély 

összegű támogatás összegéről, 

- Nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor 

- nincs lejárt köztartozása, 

- nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási 

tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, 

- az államháztartás alrendszereiből, vagy európai uniós forrásokból juttatott támogatásokkal 

kapcsolatos elszámolási kötelezettségeit teljesítette, 

- nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 

-  A pályázó szerepel a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben 

meghatározott ügyfél-nyilvántartási rendszerben (a pályázó rendelkezik ügyfélregisztrációs 

számmal). 

  

A pályázat általános tartalmi követelményei 
- A pályázathoz csatolni kell: 

- a számlavezető pénzintézet harminc napnál nem régebbi igazolását a bankszámla 

vezetéséről a pontos számlaszám megjelölésével; 

- a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervet; 

- a pályázó vállalat/vállalkozás jellegétől függően az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvényhez kapcsolódó, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek 

igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006 (II. 2.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdés c) 

pontja, valamint (2) és (3) bekezdései alapján a támogatást igénylő munkáltató által 

cégszerűen aláírt 6. számú mellékletet. A honvédelmi ágazathoz külön jogszabály alapján 

tartozó munkáltató esetében ezt a nyilatkozatot a Honvédelmi Minisztériumtól kell 

beszerezni. 
 

- Amennyiben a pályázati célok között szerepel szervestrágya használatával, vegyszerhasználat 

nélküli, vagy csökkentett vegyszerhasználatú vadföld-művelés, vadlegelők, tisztások művelése, 

illetve cserjetelepítés; a pályázó nem vehet igénybe támogatást az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program hasonló jellegű támogatási jogcímeiből. 

  

Hírek, információk 
 

1. 

Április 15-vel indul az őzbakvadászati szezon, aminek köszönhetően minden bizonnyal több 

külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. Felhívom 
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a figyelmet, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a 

vadászati engedély kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a 

bérvadászati szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati 

hatóságnak megküldeni, valamint a vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel 

rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe. Ezen túlmenően a bérvadászatot - 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. 
  

2. 

Trófeabírálat időpontja, 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 

kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje! Természetesen külföldi bérvadász 

által elejtett trófeás vad esetében előzetes időpont egyeztetés alapján soron kívül is megtörténik a 

bírálat. 

 

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. 

Változás a Borsodi Vadászrádió műsoraiban! 

Ezentúl minden páratlan héten szerdán 8.
15

-9.
00

 óráig, az ismétlés pedig ugyanezen nap délutánján 

15.
15

-16.
00

 óráig hallható az FM 102.3 MHz-es, illetve az AM 1116 kHz-es hullámsávokon Borsod, 

Heves és Nógrád megyében. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu 

honlapon az MR6 „A Régió rádiója” menüpont alatt. 
 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Február 27-én tartotta Szövetségünk elnökségi ülését, melyen megvitatásra kerültek a 2008. évi 

programok, célkitűzések, az együttműködési megállapodások megújítása, a megyei vadásznap 

előkészítése valamint kitüntetések adományozása. Ezen túl szó esett a vadászati törvény 

változtatásának lehetőségeiről is, melynek konkrét megfogalmazása a bizottsági és az elnökségi 

vélemények összegzése után fog megtörténni. 
 

2. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Március: Vaddisznó kan, süldő, malac; erdei szalonka, róka; pézsmapocok; nyestkutya; 

mosómedve  

Április: Erdei szalonka (április 10-ig), vaddisznó kan, süldő, malac; róka; pézsmapocok; 

nyestkutya; mosómedve, őzbak (április 15-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 

 

http://www.radio.hu/

