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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint azt az előző levelünkben is jeleztük, az Állategészségügyi Igazgatóság a vaddisznó 

állományokban észlelt fertőzöttség alapján sertéspestisre irányuló megfigyelési zóna létesítését 

rendelte el megyénk egyes területein. Ezzel számos olyan kötelezettséget, intézkedéseket határoztak 

meg az abban a térségben gazdálkodó vadászatra jogosultak részére, mely esetenként 

kivitelezhetetlen, vagy olyan jelentős többletköltséggel jár, ami a vadgazdálkodók létét is 

veszélyezteti. Azonban ettől függetlenül a kötelezettségek betartása mindannyiunk közös érdeke, 

hiszen a megfelelő intézkedések a vaddisznóállományunk jövőbeni sorsát is jelenthetik.  

Az előírás csak a mi megyénkben a 10 km-es védőzónával együtt 48 vadászterületet érint, közel 

4000 darabos mintaleadási kötelezettséggel. 

 

Fentiekre tekintettel megyei Vadászszövetségünk egyeztetéseket folytatott mind a megyei MGSZH 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság munkatársaival, mind a szomszédos 

Heves és Nógrád megyei vadászati szakvezetéssel a problémák mielőbbi orvoslása, és az utasítások 

végrehajtásának megkönnyítése végett. Ezen túlmenően az érintett vadászatra jogosultak részére az 

Állategészségüggyel közösen tájékoztató értekezletet is tartottunk. 

A tárgyalásoknak köszönhetően megyénkben sikerült elérni, hogy a vadfelvásárlónak történő leadás 

esetében a vadtestet kell kísérnie a vér- és mandulamintának. Innen a vadbegyűjtő helyről a 

mintákat a mintaazonosító lappal együtt a hatósági állatorvosok minden nap begyűjtik, és 

továbbítják azokat a körzeti hivatalokba. 

A mintaazonosító lapok a korábbi 3 példányos nyomtatvány helyett kezdeményezésünkre 4 

példányos formában készülnek, hogy a vadtest, és a minta mellett maradjon egy példány a 

vadászatra jogosulton kívül a vadfelvásárlónál is a későbbi könnyebb beazonosíthatóság végett. 

A körzeti hivatalokból a korábbi csak keddi és csütörtöki szállítási napokat sikerült megnövelni, 

kibővíteni, megszerveztük egy csomagküldő szolgálat igénybevételét. Ennek köszönhetően a három 

körzeti hivatalból (Miskolc, Edelény, Mezőkövesd) szeptembertől a hét első négy munkanapján 

naponta fog történni a minták szállítása Budapestre a vizsgáló laboratóriumba, azért, hogy 

mégjobban lerövidítsük a várható eredményközlés menetét, idejét. 

 

Ezen eredmények mellett azonban további nyitott és megoldásra váró kérdések is maradtak, ami 

miatt az érintett négy megye vadászati szervezeteinek támogatásával és egyetértésével kértük és 

kezdeményeztük az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint központi szerv felsőbb 

intézkedését, érdekképviseletét az alábbi pontokban. 

 

- A hatósági állatorvos mellett a jogosult állatorvosok is közreműködhessenek. 

- A szerológiai és virológiai vizsgálat időtartamának lerövidítése érdekében növeljék a 

munkaerő kapacitást, illetőleg a Debreceni vizsgálóhely is legyen jogosult a sertéspestissel 

kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére 

- Vadászrészként történő felhasználás esetében a laboratóriumi vizsgálat eredményének 

megérkezéséig a vaddisznó testeket a vadászatra jogosult által működtetett hűtőkamrában, 

hűtőládában, fagyasztóban is lehessen tárolni főrészekre szétbontott, de beazonosítható 

formában, természetesen az élelmiszer-higiéniai előírások betartásával, vagy FVM forrásból 
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hűtőkapacitást biztosítsanak a jogosultaknak (minták és saját felhasználásra szánt lőtt 

vaddisznó tárolására) 

- A vadbegyűjtő helyekre állami költségen helyezzenek ki hulladéktárolókat, melyek 

rendszeres ürítéséről, az abban található anyagok ártalmatlanításáról gondoskodjanak. 

Ezekben a vadászat során elejtett vaddisznó emberi fogyasztásra alkalmatlan részeit 

(belsőségeit) a vadászatra jogosultak zárt fóliazsákban el tudják helyezni.  

- Másik lehetőségként kértük, hogy a vaddisznókból származó állati hulladékok helyszíni 

elföldelését a környezetvédelmi előírások betartásával az arra alkalmas helyeken 

engedélyezzék.  

- A vadfelvásárló cégek részére, - a vadtestek bepálása és elkobzásának elkerülése érdekében 

- a végzett többletszállítás állami kompenzációja is történjen meg. 

-  A zárlat alá helyezett négy megyében egységesek legyenek a szabályok 

 

Végezetül, de talán egyik legfontosabb pontként kértük, hogy az érintett vadászatra jogosultaknak a 

mintagyűjtés, mintaszállítás és más egyebek miatti többletköltségeit meghatározott időközönként 

térítsék meg. 
 

2. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi veszettség elleni orális immunizáció 

hatékonyságának vizsgálatára a rókaminták leadási határideje: 2008. szeptember 30.  

Az állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból.  
 

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. augusztus 01-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  
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  305 Ft/liter 

Gázolaj     327 Ft/liter 

Keverék     339 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008. 09. 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) 
 

Jogi info 
 

1. 

A közelmúltban megjelent, és előző levelünkben részben bemutatott szalonka vadászati idényének 

törléséről, valamint egyes vadfajok behozatalával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 18/2008. (VI. 

19.) KvVM rendelet érinti a seregély és kárókatona lehetséges vadászatát is.  
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E két faj helyenként olyan mértékű és igazolható gazdasági károkat okoz, amely indokolta e 

szabályok bevezetését. 

E madarakkal kapcsolatban a 4/A § (3)-(6) bekezdései az alábbiakat mondják ki: 

„(3) A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön 

jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult (kérelemre vadászati felügyelőség által kijelölt), 

valamint a halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben 

tevékenységét: 

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve, 

b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül, 

c) szeptember 1. és január 31. között, 

d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel 

és módszerekkel, valamint 

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi. 

(4) A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során ólomsörét használata tilos. 

(5) A seregély (Sturnus vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok 

alapján kijelölt vadászatra jogosult (kérelemre vadászati felügyelőség által kijelölt), a hegyközség 

területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a 

szőlőültetvényekben, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése 

érdekében, amennyiben tevékenységét 

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve, 

b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,  

c) augusztus 1. és október 31. között, 

d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és 

módszerekkel, valamint 

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi. 

 

(6) A vadászatra jogosult, valamint a (3) bekezdés szerinti halászati őr és az (5) bekezdés 

szerinti hegyőr, valamint mezőőr s (3) és az (5) bekezdés szerinti gyérítést végző személyekről 

(a vadászjegyük számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint 

az elejtett madarak számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést 

küldeni az illetékes természetvédelmi hatóságnak.” 

E szabályoknak megfelelően a jövőben könnyebbé válhat e két faj által okozott károk mérséklése.  
 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A vadászkamara megyei szervezete idén is megtartotta a már hagyományos hivatásos vadászok 

napját, melyet idén is számos érdekes gyakorlati előadás színesített. Szó esett a vadászatszervezés, 

vadászatvezetés elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, majd ezt követően a solymászat, íjászat 

rejtelmeivel is megismerkedhettek az érdeklődők. A délelőtti programok után következett a 

hivatásos vadászok versenye, melyen mind elméleti, mind gyakorlati feladatok során kellett 

számot adni a hozzáértésről, felkészültségről. A verseny helyezettjei értékes jutalmakban 

részesültek, valamint Csató Gábor, első helyezett részt vehetett az országos megmérettetésen is.  

Helyezettek: I. Csató Gábor, II. Demetrovits Tibor, III. Mérész Gergő, IV. Szabó Zsolt, V. Bűdi 

János 

 

2. 

Az ifjúsági szakbizottság kezdeményezésére a hivatásosok napja mellett idén először meghívást 

kaptak a gyermekek is a továbbképzésre, hogy édesapjuk mellett ők is képet kapjanak szüleik 

munkájáról, és azért, hogy külön foglalkozás keretében a nyári szünidő tartalmasabban teljen el. 

Ügyességi, megfigyelési gyakorlatok, teszt, íjászat és légpuska lövészet, valamint állatkép-

felismerés egyaránt szerepelt a gyerekek feladatai között. A nap végén minden gyerek emléklapot 

és ajándékkönyvet kapott, s az első hat helyezett még külön jutalmat is hazavihetett.  
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3. 

Augusztus 2-án, ismét Taktaharkány adott otthont a II. Taktaközi Vadásznapoknak. A közösségi 

ház udvarán a Borsodi Vadászkürtösök hívogatóval üdvözölték a vendégeket, akiket a házigazda, 

Szatmári Gyula, a Takta Vadásztársaság elnöke köszöntött. Köztük dr. Bencze József országos 

rendőrfőkapitányt, dr. Túrós Andrást az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Ficsor Ádámot a 

Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát, Szabó György országgyűlési képviselőt és Koncz Ferencet, a 

B.-A.-Z megyei Közgyűlés alelnökét. Ezután felkérte az Országos Magyar Vadászkamara főtitkárát, 

Pechtol Jánost, a vadásznap megnyitására.  

A gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett birtokosa lett ezen a napon a Takta Vadásztársaság, a több 

évtizedes eredményes munkálkodás, a vadgazdálkodás és a vadászati értékek ápolása terén kifejtett 

tevékenységek elismeréséül. A vadásztársaságok által átadott kitüntetések és a tárgyjutalmak után 

ünnepi ebéddel és délután kulturális programokkal folytatódott a vadászok családias összejövetele. 
 

4. 

A Vadászkamara ifjúsági szakbizottsága szeptember 19 - 21-ig szarvasbőgő ifjúsági tábort 

szervez Telkibányán 6-16 éves korú gyermekek részére. A három nap során egésznapos programok 

teszik érdekessé a résztvevők számára a táborozást, valamint hajnali és esti cserkelés során 

megismerkedhetnek az erdő állatvilágával is. A táborozás díja 10.000 Ft, mely magába foglalja a 

szállás és teljes ellátás költségeit is. Jelentkezés még korlátozott számban a Vadászkamara területi 

szervezeténél (Miskolc, Tass u. 18), vagy Bótáné Batta Olgánál a 30/6375455 telefonszámon. 
 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk szeptember első hetével 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 szeptember 24-i vadászvizsgára.  
 

2. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Augusztus 15-től: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, 

aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó, balkáni gerle; örvös galamb 

 

Szeptember: Gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, tőkésréce, csörgőréce, 

szárcsa, balkáni gerle; örvös galamb, róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, 

nyest, borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

 

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 

 


