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Aktuális teendők 
 

1. 

A B.-A.-Z. megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság az 

Európai Unió illetékes szakbizottságának utasítása, valamint a vaddisznó-állományokban észlelt 

fertőzöttség alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területének a Heves és a 

Nógrád megyei megyehatár, a szlovák-magyar államhatár, a 26-os főút, az M30-as és az M3-

as autópályák által határolt részét, továbbá Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási 

területét 2008. július 7. napjától klasszikus sertéspestissel fertőzött területté nyilvánította és 

ezen területen egy megfigyelési zóna létesítését rendelte el. 

 

Ennek megfelelően felhívták az érintett vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a megfigyelési 

zónán belül 2007. július 7. napjától kezdődően, újabb utasításig az alábbiakban részletezett 

intézkedéseket kell végrehajtani. 

 

- Valamennyi elhullva talált és kilőtt vaddisznót a sertéspestis megállapítása vagy kizárása céljából 

laboratóriumi vizsgálattal egybekötött hatósági állatorvosi vizsgálatnak kell alávetni. 

- Ehhez kötelező a mintaazonosító lapok pontos kitöltése, valamint a kilőtt vaddisznókból a vér- és 

mandulaminták gyűjtése. 

- A fertőzötté nyilvánított zónából vadászrészként (kompetenciaként) vaddisznó test vagy testrész 

csak a sertéspestisre irányuló laboratóriumi vizsgálatok negatív eredményének birtokában 

használható fel és szállítható ki a megye más területére vagy más megyébe. 

- Kompetencia esetében az illetékes hatósági állatorvos útján bejuttatott vér-és mandulamintákat 

minden kedden és csütörtökön délelőtt 10.00 órakor szállítják el a budapesti vizsgáló laborba.  

- Vadfelvásárlónak történő leadás esetében a vadtestet kell kísérnie a vér- és mandulamintának. 

- A zsigerelést követően az emberi fogyasztásra nem kerülő állati hulladékok ártalmatlanná 

tételének lehetséges módjai jelen pillanatban az 1 méter mélyre történő ásás, vagy a SZATEV útján 

történő ártalmatlanítás. 

 

Kérjük, hogy a megváltozott követelményekről a társaság tagjait soron kívül tájékoztatni, valamint 

egy kapcsolattartó személyt (név, cím, tel.szám) az Állategészségügy felé megjelölni 

szíveskedjenek! 

Ezen túlmenően vegyék nyilvántartásba mindazon tagtársakat, vendég- és bérvadászokat akik 

otthon házi sertést is tartanak. 

 

Fentiek pontos végrehajtásához az Állategészségügyi Hatóság az ígéretek szerint a közeljövőben ad 

ki konkrét utasításokat és védelmi tervet minden érintett fél részére közigazgatási határozat 

formájában. 

 

2. 

A korábbi veszettség elleni orális immunizáció hatékonyságának vizsgálatára a rókaminták 

leadási határideje: 2008. szeptember 30.  

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2008. VII. szám 
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Mivel az állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból, ezért javaslom, 

hogy a jogosultak ezen kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget a hatóságok 

szankcionálásának elkerülése érdekében. 

 

3. 

Ismétlésként és figyelemfelhívásként jelezzük, hogy az országos jelentőségű védett területeken 

(Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó vadászatra jogosultak esetében a területen található vadászati-

vadgazdálkodási berendezéseket a pontos hely és térképi megjelöléssel kötelezően be kell 

jelenteni engedélyezésre a működési hely szerint illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokhoz.  

A jelentési kötelezettség határideje december 31. 

 

4. 

A gerlézés, valamint a szeptemberi bikavadászat 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. 

 

  

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. július 1-je és július 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  312 Ft/liter 

Gázolaj     333 Ft/liter 

Keverék     335 Ft/liter  

 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  317 Ft/liter 

Gázolaj     337 Ft/liter 

Keverék     339 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008. 08. 12.  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) 
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3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónapban 

kipostázásra került. Kérjük azon tagszervezeteinket, akik e számlánk összegét még nem utalták át, 

hogy e kötelezettségüknek minél hamarabb tegyenek eleget. 

 

 

Jogi info 
 

1. 

Megjelent a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet, mely módosította a 13/2001 KöM rendelet egyes 

pontjait. A jogszabály a vadászokat közvetlenül érintő, számukra (is) fontos vadfajok behozatalával 

kapcsolatos előírásokat is érint: 

 

- az alpesi zerge engedély nélkül behozható az országba (legális elejtését tudni kell igazolni) 

- a barnamedve valamennyi alfaja behozható az országba (EU- n belül: CITES EU bizonylattal, 

egyébként CITES export-import engedéllyel) 

- a siketfajd, nyírfajd, hófajd behozható (megszűnt a korábbi oktatási és / vagy közérdekű előírás) - 

de behozatali és tartási engedélyt kell rá kérni (császármadár továbbra sem hozható be legálisan!) 

- az alpesi kőszáli kecske és a spanyol kecsék (beceite-, rondai-, dél-keleti spanyol, gredos) 

behozhatók - de behozatali és tartási engedélyt kell rá kérni. 

- védett faj lett a böjti- és a barátréce is, mindkettő természetvédelmi értéke 50.000 Ft egyedenként. 

Ennek megfelelően a 85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet törölte ezt a két fajt a vadászható fajok közül.  

 

Egyúttal törölték az erdei szalonka tavaszi vadászati idényét is, melyre azért került sor, mert 

Brüsszel felszólította Magyarországot a madárvédelmi irányelv helyes végrehajtására. 

 

A jogszabály megjelenését követően a Vadászkamara és a Védegylet azonnal nyilatkozott, szóban 

és írásban a tiltakozását fejezte ki a szalonka vadászatának letiltása miatt, érvekkel alátámasztva. 

Ennek ellenére a hatóság mégsem vállalta fel az esetleges bírságot, bírósági pereket melyek 

mindenképp bekövetkeztek volna. Azért is érthetetlen számunkra ez a rendelkezés, mert országosan 

maximum 7-8000 db szalonka került terítékre évente, míg pl. Franciaországban 1 000 000 körüli 

terítékről beszélhetünk. Álláspontjukat megértenénk, ha egy veszélyeztetett fajról lenne szó.  

Azonban azt is el kell mondanunk, hogy a hatóság részéről ígéretet kaptunk, hogy valamilyen 

formában egy alapos előkészítés után lesz szalonkavadászat, lehet hogy az idén elkezdődött 

kvótarendszerrel, vagy egy őszi idénnyel megállapítva.  

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Hírlevelünk kézhezvételével körülbelül egyidőben a vadászkamara megyei szervezete hivatásos 

vadászok napját szervez, melynek során Wallendums Péter a Vadászlap főszerkesztő helyettese 

előadásában szó esik a vadászatszervezés, vadászatvezetés elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, 

majd ezt követően Homolya László európa bajnok szarvasbőgő tart szakmai bemutatót. A délelőtti 

programok után következik a hivatásos vadászok versenye, melyen mind elméleti, mind gyakorlati 

feladatok során kell számot adni a hozzáértésről, felkészültségről. A verseny helyezettjei értékes 

jutalmakban részesülnek, valamint az első helyezett részt vesz az országos megmérettetésen is.  
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2. 

Borsodi Vadászrádió műsorai! 

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. 

Előző Hírlevelünkben közöltük, hogy mint a társadalmi szervezetek szövetségének, 

nyilvántartásunk között szerepeltetni kell a létrehozó tagszervezetek nyilvántartási számát is. 

Erre való tekintettel kiküldtünk egy adatlapot, mely több tagszervezet esetében a mai napig még 

nem érkezett vissza hozzánk. Kérjük ezért, hogy pótolják a hiányosságot, és az adatlapot kitöltve 

részünkre visszaküldeni szíveskedjenek. 

 

2. 

A tavalyi évben megvalósított belső székház felújítást követően még augusztus folyamán 

megkezdjük a külső felújítási munkálatokat is.  Ennek megfelelően színezésre kerül a ház külső 

homlokzata, valamint szeretnénk lefesteni a kerítést is. 

 

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Július: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 

dolmányos varjú, szarka 

 

Augusztus: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 

dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

Augusztus 15-től: Balkáni gerle; Örvös galamb 

 

 

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 
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