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Aktuális teendők 
 

1. 

Az új vadászati-vadgazdálkodási év kezdetével az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket 

vesztették, ezért minden vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről.  

 

Információink szerint a felügyelőségen sok vadászatra jogosult még nem tette meg ezirányú 

kötelezettségét, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az új jelek az előző évi elszámolás, és az esetleges 

megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával 

igényelhetőek. 

 

2. 

Az őzbakvadászati szezon beindulása után minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 

vadász is folytat, illetve 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. 

 

(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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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3. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Egyéb esetekben 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 

kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 

 

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. 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  

 

 

2009. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  267 Ft/liter 

Gázolaj     262 Ft/liter 

Keverék     291 Ft/liter  

 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.05.12.  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) 

2009.05.31. 2008. évre vonatkozó társasági adó bevallása, megfizetése 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónapban 

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
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Jogi info 
 

Vadászati napló vezetése 

Vhr. 47. § (1) Az egyéni, illetve a társas vadászati naplót és terítéknyilvántartást a jogszabály 13. 

számú mellékletében foglalt minta szerint területrészenként elkülönítve kell vezetni. Minden 

vadászatot új sorszámon, annak megkezdése előtt kell naplózni, a vadászat várható befejezésével 

együtt. A bejegyzett befejezési időponton túl a vadász vadászati tevékenységet nem végezhet. 

Egyéni vendég- vagy bérvadászat esetében a vadászatot a kísérővadász jegyezi be, társas vadászat 

esetében pedig a vadászatvezető. Amennyiben a vadászaton vadelejtés, sebzés, hibázás vagy 

bármilyen vadászati, illetve rendkívüli esemény történt akkor a vadászat végén - egyéni vadászat 

esetén a vadász, társas vadászat esetén a vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén pedig a 

kísérővadász - a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyezni, valamint a bejegyzést aláírásával 

hitelesíteni köteles. 

(2) A vadászjegyet, az egyéni lőjegyzéket, a hivatásos vadász szolgálati naplóját, az egyéni, illetve a 

társas vadászati napló és teríték-nyilvántartást és a jogosult által vezetett dokumentumokat a vadász, 

illetve a jogosult - az eredeti bejegyzésekkel - az érvényessége lejártát vagy lezárását követő 

legalább öt évig köteles megőrizni. A vadász, illetve a jogosult öt munkanapon belül köteles 

bejelenteni a vadászati hatóságnak, ha a felsorolt dokumentumok közül bármelyik elveszik, 

megsemmisül, vagy azt tőle eltulajdonítják. A vadászati hatósághoz történő bejelentési kötelezettség 

elmulasztása a vadászat rendje megsértésének minősül. 

(3) A vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetését a jogosulton kívül a vadászati hatóság 

ellenőrizheti. A vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetési szabályainak megsértése a vadászat 

rendje megsértésének minősül. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadásznapok rendezésében, - a helyi, környékbeli vadgazdálkodók segítségének igénybe vételével - 

továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2009-es év során.  

A Putnoki Gömör-Expo részeként már két év óta megvalósuló Vadászati és trófeakiállítás, idén is 

május 1-3-ig várja az érdeklődőket. 

 

A kiállítás mellett a gömöri térség vadászati szervezetei együttműködve a szlovák 

vadgazdálkodókkal régiós nemzetközi vadásznapot is megvalósítanak május 3-án, vasárnap.  

A látogatók hasonlóan az elmúlt évekhez több napon keresztül a gömöri tájegység vadászható 

vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is megtekinthetnek majd. A kiállítás 

mellett festménykiállítás, könyvbemutató-vásár és egész napos filmvetítés is színesíti a programokat. 

 

2. 

Megyei vadásznapunkat idén Szerencsen június 20-án rendezzük meg, melyre szintén hívjuk és 

várjuk a környék vadászatra jogosultjait, hivatásos vadászait, hogy együtt, az ő segítségükkel még 

színvonalasabb programokat valósíthassunk meg. 

Hasonlóképpen az elmúlt évekhez több napon keresztül nyitva tartó vadászati- és trófeakiállítással, 

festmény- és fotókiállítással, könyvbemutató-vásárral kedveskedtünk az érdeklődőknek.  

A szombati napon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán túl a 

vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, terepjáró bemutató, vadászkürtösök, 

vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és jónéhány program teszi érdekessé és látványossá az 

egész napot a látogatók számára. 
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3. 

A Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában kötött szerződésünket a 

már megszokott rend szerint kéthetente, minden páratlan héten szerdán egy háromnegyed órás 

műsorral folytatjuk az FM 102.3 MHz-es, illetve az AM 1116 kHz-es hullámsávokon, bízva abban, 

hogy továbbra is az aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles, 

sokoldalú tájékoztatást tudunk adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság 

számára. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu honlapon az MR6 „A Régió 

rádiója” menüpont alatt. 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Lassan végéhez érkezik az ezévi tavaszi szalonka monitoring. Február 28-a óta, szombat esténként 

a megfigyelés célja az, 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. 

Szövetségünk Vadászszaküzlete a vadgazdálkodókat segítve megkezdte a Larsen, élvefogó 

csapdák forgalmazását, mely a dolmányos varjú mellett legfőképpen a szarka elfogására 

használható rendkívül nagy eredményekkel. A megyében már több helyen csapdát használók 

visszajelzései szerint egy csapda naponta 2-4 szarkát is képes befogni. Így a tavaszi szezonban egy 

vadászterületről akár 60-80 szarka is eltávolítható, nem beszélve a kieső szaporulatról, mely hiánya 

így jelentős segítséget jelent az apróvadállománynak. A csapdák ára 12.500 Ft + áfa. 

 

3. 

Vadászkürtös tanfolyamunkat idén is szeretnénk megvalósítani, bár az előző évektől eltérő 

módon, nem egyhetes, hanem inkább rövidebb, de többszöri foglalkozások szerint. A tanfolyam 

során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével a jelentkezők megismerhetik, 

valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés alapjait. Bővebb információ a Vadászszövetség 

székházában vagy a 46/504-125 telefonszámon. 

 

Mire szabad vadászni 
 

Április:  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 

 

http://www.radio.hu/

