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Aktuális teendők 
 

 

1. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 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 lejelentése feltétele a következő, 2009. évi szalonkavadászati 

lehetőségnek. 
 

2. 

Az őzbakvadászati szezon beindulása után minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 

vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. Felhívom 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. 

 

3. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon, soron kívül történik, egyébként, 656010 kódszámú 

vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 kódszámú vadászterületektől kezdődően 

felfelé minden hónap első keddje!  

 

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. 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  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2008. IV. szám 
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2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2008.04.30. 2007. évre vonatkozó NYENYI adatszolgáltatás 

 

2008.05.12.(13.) 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) 
 

 

Jogi info 
 

 

Mint azt korábbi számunkban is jeleztük, 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. 
 

Kérem, amennyiben élnek az általunk kínált lehetőséggel, akkor a szerződéskötéshez az alábbi 

dokumentumokat szíveskedjenek részünkre átadni. 

- a számlavezető pénzintézet harminc napnál nem régebbi igazolását a bankszámla 

vezetéséről a pontos számlaszám megjelölésével és a 

- a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervet 

  

 

Hírek, információk 
 

 

1. 

A közelmúltan jelent meg Vadász Hírmondónk tavaszi száma, melyben az elmúlt időszak 

eseményeiről, aktuális hírekről és információkról olvashatnak az érdeklődők. Ezen felül külön 

cikkben foglalkoztunk a vadkísérő jegyek használatáról, a januári vadkáros konferenciánkon 

elhangzottakról, valamint teljes terjedelmében közöltük a rendőrhatósággal kötött együttműködési 

megállapodásunkat is. 

 

2. 

A Vadászkamara hivatásos vadász továbbképzésével közösen, vadgazdálkodói szakmai 

konferenciát tartott Szövetségünk. Az előadások során prof. Dr. Csányi Sándor a Szent István 

Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet igazgatója az őzgazdálkodás aktuális kérdéseivel, míg Dr. 
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Szemethy László egyetemi docens a vadtakarmányozás aktuális problémáival bővítette a szép 

számban megjelent érdeklődők ismereteit. 

Ezen előadásokat követően Szabó András a Dalerd Zrt. fogolyprogram mintaterület vezetője 

ragadózógazdálkodásról és a csapdázás lehetőségeiről szólt. 

 

3. 

Mint azt már többször, valamint a Vadász Hírmondónk lapjai között is jeleztük, megyei 

vadásznapunkat idén május 3-án Putnokon valósítjuk meg a X. Gömör-Expo programsorozat 

keretében. A vadásznap eseményei között vadászruha-divat-, táncegyüttes-, solymász-, 

szarvasbőgő-, vadászkutya-, rendőrkutya, terepjáró bemutató, vadászvásárosok, vadászati cikkek 

árusítása és még számos program teszi érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára. 

Minden érdeklődőt szeretettel látunk és várunk! 

 

4. 

A vadásznapi rendezvényt megelőzően, illetve aközben, május 1-től, csütörtöktől-vasárnapig négy 

napon keresztül nyitva tartó vadászati- és trófeakiállítást, festménykiállítást, fotókiállítást, 

könyvbemutatót-vásárt is megvalósítunk a Putnoki Serényi László általános iskolában. 

 

5. 

Örömmel értesítjük a megye keleti és északi felében élőket, hogy a Sárospataki Kossuth 

Vadásztársaság tagjainak köszönhetően a megyei Vadászklub programjai május hónaptól 

kezdődően kiegészülnek, illetve két helyszínen is zajlanak. A miskolci helyszínen továbbra is 

minden hónap utolsó csütörtökjén várjuk az érdeklődőket. 

Sárospatakon az első hagyományteremtő klubfoglalkozás május 9-én 18.
00

 órától lesz a Kossuth 

Holding ZRt. előadótermében. Meghívott előadó: Békés Sándor, aki író-olvasó találkozó keretében 

ismerteti munkásságát a jelenlévőkkel. 

 

6. 

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. 

A Vtv. hatályba lépése óta elmúlt több mint egy évtized rávilágított arra, hogy mely kérdések azok, 

amelyeket célszerű lenne újragondolni és újból szabályozni, miután a jelenlegi szabályozás nem 

tudta kellőképpen kezelni a felmerült problémákat. 

Éppen ezért olyan álláspont született, hogy most ne egy meglévő törvénymódosító javaslatot 

véleményezzünk, hanem indítsuk el mi vadászok egy kezdeményezést, és alulról építsünk fel egy 

módosító indítványt, melyet továbbítunk országos szerveink felé, akik szintén a megyei 

észrevételek alapján összeállítják a teljes anyagot a minisztérium jogalkotói felé.  

Szövetségünk az április 15-én megtartott elnökségi ülése során foglalta össze javaslatait, melyek 

közül külön szót és kiemelést érdemelnek a következők: 

 

 - a vad maradjon továbbra is az állam tulajdona 

 - a vadászterület minimális mérete maradjon 3000 ha 

 - a haszonbérlet jelenlegi szabályozása ne változzon.   

http://www.radio.hu/
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- országos szinten felmerült a vadazonosító jelek elhagyása is, amellyel határozottan nem 

értettünk egyet. Teljes káoszt, és az orvvadászat méginkább elharapódzását jelentené.  

- Jelentős problémát vetett fel a korábbi ciklusban is, és fog jelenteni a következőkben is az, 

hogy a földtulajdonosi közösségeknek nincs rendezve a jogi helyzete, nincs törvényességi 

felügyelete. Véleményünk szerint ezért szükségszerű ezen közösségek jogállását rendezni, 

külön törvényességi felügyeletet megnevezni. 

- A módosító indítvány pontjai között szerepelnek továbbá a hivatásos vadászok 

nyilvántartásának és az ezzel kapcsolatos feladatoknak, valamint a vad és gépjármű 

összeütközésből eredő kártérítésre vonatkozó szabályoknak a kérdéskörei is. 

 

2. 

Az imént már említett április 15-ei elnökségi ülésen az elmondottakon túl az elnökség külön 

napirendi pontok keretében foglalkozott a választmányi ülés előkészítésével, mely 2008. május 21-

én lesz. Ezen felül megvitatásra és elfogadásra került a 2007. évi beszámoló és pénzügyi teljesítés, 

valamint a 2008. évi programok, célkitűzések, és az ezekhez szükséges költségvetés, pénzügyi terv 

elfogadása is. 

 

3. 

Az elmúlt évben országos szinten történt megállapodás értelmében megyei szinten is megújítottuk 

az 1999 óta érvényben lévő együttműködési megállapodásunkat a megyei 

Rendőrfőkapitánysággal. Az együttműködés keretében, mint lényeges új elem külön említést 

érdemel a vad-gépjármű ütközések eljárására vonatkozó pontja, mely szerint ütközéskor a 

helyszínelő rendőrök minden esetben, azonnal kiértesítik a vadászatra jogosultat még a 

jegyzőkönyv felvétele előtt.  

Másik nagyon fontos eleme megállapodásnak, az, hogy a Rendőrhatóság Igazgatásrendészeti 

osztályai a fegyvertartási engedélyek lejárta előtt 45 nappal minden vadászt kiértesítenek, elkerülve 

ezzel a szankciókat, a tartási engedély meg nem újításából eredő engedélyek visszavonását. 

 
 

4. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

 

Mire szabad vadászni 
 

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

nyestkutya; mosómedve, őzbak (április 15-től) 

 

Május: őzbak; vaddisznó minden ivara; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, 

 

 

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 

 


