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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2009/2010-es, éves 

vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig az illetékes vadászati 

hatósághoz be kell nyújtani.  

A 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 2009. 

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

Felhívom a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint 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. 

Fentiek miatt, illetőleg mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati 

tevékenységet folytatni, kérem, 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 2-től 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: 

 

- A vadgazdálkodási év utolsó trófeabírálati lehetősége: március 2.-3. 

- március 1-ig: a rókaimmunizálás kapcsán valamennyi vadászterületre vonatkozóan 

rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállítása 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. II. szám 
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Gazdálkodás 
 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 

bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a 

tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan 

alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó 

magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem 

szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 

Fentiek alapján a 

 

2009. március 01-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  245 Ft/liter 

Gázolaj     254 Ft/liter 

Keverék     269 Ft/liter  

 

 

2009. február 01-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  229 Ft/liter 

Gázolaj     243 Ft/liter 

Keverék     253 Ft/liter  

 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (0908A és 0908M) 

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

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónapban 

kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Jogi info 
 

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

munkáltató minden év februárjában (munkáltatónak minősül a vadásztársaság is, amennyiben 

hivatásos vadászt munkaviszonyban foglalkoztat) köteles bejelenteni az Országos Munkavédelmi 

és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének az alábbi 

adatokban 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. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek támogatásáról 

szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendeletet, illetőleg a pályázatok benyújtási lehetőségét sajnálatos 

módon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2009. február 24-i hatállyal - további 

intézkedésig – felfüggesztette. Fentiekre tekintettel „A vadászható állatfajok élőhelyvédelme, 

valamint a kiemelkedő genetikai értékű vadállomány védelme” és „A vadászati-vadgazdálkodási 

kultúra és ismeretterjesztés” témájában megszűnt a pályázati lehetőség. 

 

2. 

Mint ahogy korábban is jeleztük, ahhoz, hogy az erdei szalonka tradicionális vadászatát az unió 

illetékes szakbizottságának tiltását követően megtarthassuk egy középtávú szalonka monitoring 

program került bevezetésre, annak ellenére, hogy a mintagyűjtéshez szükséges törvénymódosítás 

ezidáig nem született meg. Ez azt jelenti, hogy a monitoring kizárólag adatszolgáltatásra szorítkozik, 

mintagyűjtésre (vadászatra) nem. 

Ettől függetlenül azonban a résztvevő szervezetek egy országos megbeszélésen egyetértettek abban, 

hogy mivel más módon nem biztosítható, hogy az erdei szalonka hazai, tradicionálisan vadászati 

módja, a vadászati kultúra részeként fennmaradjon, a program beindítása mindenképpen indokolt. 

 

Éppen ezért 2009. február 28-án, szombaton – az első megfigyelési napon – elkezdődik a 

Magyarországon átvonuló erdei szalonkák tavaszi megfigyelése, amelynek az a célja, hogy 

tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, 

dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat.  

 

Akik részt vesznek benne, vitathatatlanul áldozatot vállalnak, és remélhetően nekik köszönhetjük 

majd meg, hogy Magyarország eleget tud tenni a hazai és a nemzetközi madárvédelem jogos 

elvárásainak. Ha a programot pontosan és eredményesen végrehajtjuk, akkor a magyar vadászok 

olyan elismerésre méltó dolgot hajtanak végre, amilyen összefogásra ez idáig Európa szerte nem volt 

még példa. A program kudarca esetén viszont, biztos, hogy végleg elvész a szalonkahasznosítás 

lehetősége. 

 

3. 

Megyei Vadászklubunk következő programjai, - amikor is várjuk az érdeklődőket egy kötetlen 

beszélgetésre és egy-egy érdekes előadás meghallgatására - a következőképpen alakulnak:  

  

- február 26. Trófeáink bemutatkoznak 

  Vadászcimboráink beszámolói 

- március 19.  FEHOVA látogatás autóbusszal vagy vonattal 

 

4. 

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

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

pálinkaversenyébe, mely főzőversennyel is kiegészült. A nemes vetélkedőre számos bor és 

pálinkaminta mérettetett meg nagyon szép eredményekkel. Emellett a főzőversenyre megyénkből a 

Vászonvölgyi Vadászklub és az Északerdő Bánhorváti erdészete mellett Vadászkamarai csapattal is 

beneveztünk.  
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Szövetségünk hírei 
 

1. 

Február 14-án tartottuk megyei vadászbálunkat a Hotel Pannónia*** konferenciatermében. Az 

ünnepélyes megnyitót egy kis műsor követte mai magyar vadászvalóság néven a Borsodi 

Kürtegyüttes közreműködésével. Az ízletes vacsora elfogyasztását követően a miskolci Nemzeti 

Színház előadói szórakoztatták a megye különböző területéről érkezett több mint 130 résztvevőt. A 

nagyon jó hangulatnak, és természetesen a jó társaságnak köszönhetően a mulatság hajnalig tartott. 

 

2. 

Vadászszövetségünk március 5-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) 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 25-i 

vadászvizsgára.  

3. 

Terveink szerint 2009. márciusában - áprilisában regisztrált felnőttképzési oktatás keretében ((KSH 

szám: 19066754-9133-529-05, nyilvántartási szám: 00493-2008, 2620020) egyhetes, bentlakásos 

vadászkürtös tanfolyamot szervezünk. A tanfolyam során zenetanár, valamint gyakorló kürtösök 

segítségével napi 6 órában a jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés 

alapjait. A hét során a programokat kispuska- és koronglövészet, érdekes előadások, gyakorlati 

bemutatók is színesítik. Jelentkezni lehet a 46/504-125, illetve a 30/239-4920-as telefonszámokon, 

vagy személyesen a szervezet székházában. (Miskolc, Tass u. 18.) 

 

4. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is kedvezményes áron forgalmazza a 

hivatásos vadász formaruhákat. Jelenleg 30 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű 

könyvvezetést, melyet a tagszervezetek részére jelentős kedvezményekkel valósítunk meg.  

 

5. 

Ettől függetlenül azonban anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért kérünk mindenkit, hogy 2008. 

évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati hagyományok ápolását, a 

vadállomány, a természeti környezet védelmét. Támogatásának megvalósításához az szükséges, 

hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett 

adószámánál a 19066754-2-05 számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et 

tünteti fel. 

Mire szabad vadászni 
 

Február: 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 

Március: Vaddisznó kan, süldő, malac; 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 
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