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Aktuális teendők 
 

1. 

Március 20-a volt a határideje az éves kilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási jelentéseket 

ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz. 

Sajnálatos módon azonban újra 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. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok közlése, az 

adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési eljárást 

vonhat maga után. 

 

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 már  igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és az 

esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű 

leadásával.  

 

3. 

A vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy megújítása is. 

Mint ahogy korábban is többször jeleztük, a megye vadászainak egy része még a mai napig sem 

újította meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes 

vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük 

visszavonására. 

Kérem, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és hívják fel őket a hiányosság 

megszüntetésére. 

 

 

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. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. III. szám 
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Fentiek alapján a 

2009. március 1-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. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  253 Ft/liter 

Gázolaj     254 Ft/liter 

Keverék     277 Ft/liter  

 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.04.12(14).  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) 

2009.04.30. NYENYI adatszolgáltatás 2008. évről 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája 2009. március 19-én 

kipostázásra került. Kérjük, hogy azt a számlán feltüntetett fizetési határidőig átutalni 

szíveskedjenek. 

 

4. 

250 eFt feletti kifizetések, házipénztár egyenlege 

2009.02.23-án elfogadott törvénymódosítás alapján hatályát veszti: az adózás rendjéről szóló 2003 . 

évi XCII. törvény 172 . §-ának (20) bekezdése, azaz a 250 ezer forint felett készpénzben kifizetett 

ügyletekre kivethető mulasztási bírság.  

A készpénzforgalom korlátozása tehát megszűnt, a továbbiakban újra lehet készpénzben 

teljesíteni a 250 ezer forint feletti kifizetéseket is. Fontos, hogy a törvény visszamenőlegesen 

törli el a szankció lehetőségét. Nincs tehát helye mulasztási bírság kiszabásának a 

bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában, ha az ügyleti 

ellenérték megfizetése 2009. február 1. és a módosítás hatálybalépésének napja közötti időszakban 

250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történt. 

Módosult a házipénztárban tartható pénz maximumának meghatározása. A régi 1,2%-os érték helyett 

a törvénymódosítás az előző évi bevétel 2%-ában határozza meg a maximális értéket. 
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Mindez azt jelenti, hogy az 500 ezer forintos korlátozás érvényben marad, de akinek az előző évi 

bevételének 2%-a ennél több, annak azt a 2%-ot lehet maximálisan a pénztárban készpénz 

formájában tartani. 

Így az évi 25 millió forintos bevételnél kisebb gazdálkodók esetében továbbra is 500 ezer forint lehet 

a pénztárban, míg a 25 millió forintos bevételnél nagyobbak esetében az összes bevétel 2%-a. 

 

Jogi info 
 

1. 

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

külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. 

 

A vadászati törvény végrehajtási rendeletének 52. § (1) bekezdése szerint a vadászati engedélyt a 

bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első vadászat helye szerint illetékes 

vadászati hatóság állítja ki. 

 

(2) 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. 

 

(3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a vadászat megkezdése előtt 

legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie az érintett vadászterület szerint 

illetékes vadászati, valamint védett természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 

 

(4) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász apróvadra szervezett bérvadászatát - a vadászat 

megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a jogosult védett természeti területen kívül is köteles 

bejelenteni az illetékes természetvédelmi hatósághoz. 

 

(5) Ha a vadászati engedéllyel rendelkező bérvadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a 

kérelemhez mellékelni kell az illető ország hatósága által a ragadozó madár tartására kiadott 

engedélyt, továbbá a behozatalára külön jogszabály által kiadott engedélyt. 

 

(6) A (2)-(5) bekezdésekben foglalt kötelezettségek megsértése a vadgazdálkodási szabályok 

megsértésének minősül. 

 

A Vtv. 62. § (1) bekezdése értelmében a külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során 

másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen 

biztosítás Vadászszövetségünknél megköthető, 1.000Ft/ 30nap díjért. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

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

kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  

Külföldi bérvadász által elejtett trófeás vad esetében előzetes időpont egyeztetés alapján a 

trófeabírálat soron kívül történik. 

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 
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2. 

Idén a megyei vadásznap június 20-án lesz, Szerencsen a Zempléni Gazdanapok 

társrendezvényeként. A vadásznap keretében újra többnapos trófeakiállítást is megrendezünk. 

 

3. 

A Borsodi Vadászrádió műsorai továbbra is minden páratlan héten szerdán hallhatók 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 28-a óta, szombat esténként folyamatosan zajlik 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.  

 

Az információk beérkezését követően minden héten a Gödöllői Egyetem honlapjára töltjük fel az 

adatokat. 

 

2. 

Vadászszövetségünk március 5-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, amikor is a hallgatók 

összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait. Ezen felül külön lőgyakorlati 

foglalkozás során ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve 

készülhettek fel a március 25, 26-i vadászvizsgára.  

 

3. 

Szövetségünk Vadászszaküzlete a vadgazdálkodókat segítve megkezdte a Larsen, élvefogó csapdák 

forgalmazását, melyről a mellékelt szórólap útján értesítjük Önöket. Kérjük amennyiben felkeltettük 

érdeklődésüket, tanácsért forduljanak irodánkhoz. 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Március:  Vaddisznó kan, süldő, malac; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve  

 

Április:  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/
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Vadászszövetségünk kínálata 
 

 

Larsen-csapda 
 

 

Szarka és dolmányos varjú élvefogásához. 

Garantált siker a gyérítéshez, az apróvad gyarapodásához! 
 

 

 

 
 

 

   Tagszervezeteknek:  
 

12.500 Ft + áfa 
 

 

Egyéb vadászatra jogosultaknak: 

 

15.000 Ft + áfa 
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Hivatásos vadász 

 formaruházat 
 

 

 

Vhr. 35. § (1) A hivatásos vadász részére a jogosult a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott 

egyenruhát és felszerelést biztosít. 

 (3) A hivatásos vadász kötelező egyenruhája: ünnepi öltöny, kalap, melynek kihordási ideje 

legfeljebb harminchat hónap, téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál kesztyű, nadrágszíj, melyek 

kihordási ideje legfeljebb huszonnégy hónap, nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő, bakancs, 

gumicsizma, melyek kihordási ideje legfeljebb tizenkét hónap. A hivatásos vadász ruházatán 

szerepel a „Hivatásos Vadász” feliratú embléma. 

(4) A hivatásos vadász kötelező szolgálati felszerelése a következő: a vadászterület jellegének 

megfelelő szolgálati vadászlőfegyver tokkal, golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, könnygázszóró 

palack, vadásztőr, táska, távcső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkötöző csomag, valamint a működési 

terület térképe. 

 

 

 

Cikk 

sz: 

A termék megnevezése Kihord. idő 

(hó) 

Bruttó ár Ft 

3000 Nyári formaruha garnitúra   

3011 Vászon kabát 12 18.000,- 

3012 Vászon nadrág 12 14.630,- 

3013 Vászon mellény 12 13.500,- 

4000 Téli formaruha garnitúra   

4011 Lóden kabát 24 34.875,- 

4012 Lóden nadrág 24 18.000,- 

5010 Ing, zöld, rövid ujjú 12 5.700,- 

5020 Ing, zöld, hosszú ujjú 12 6.100,- 

5030 Ing, fehér, hosszú ujjú 12 4.500,- 

6010 Nyakkendő 24 2.800,- 

7010 Esőkabát 12 5.200,- 

8010 Kalap 36 6.250,- 

9010 Ünnepi öltöny zakó 36 20.700,- 

9010 Ünnepi öltöny nadrág 36 12.600,- 
 
 


