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Aktuális teendők 
 

1. 

2009. június 1 - szeptember 30. között rókatetem állatorvoshoz történő beszállítását rendelte el 

a hatóság a korábbi immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 

 

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. 

 

2. 

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 
 

1. 

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. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  269 Ft/liter 

Gázolaj     260 Ft/liter 

Keverék     293 Ft/liter  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. VI. szám 
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2009. július 01-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  292 Ft/liter 

Gázolaj     271 Ft/liter 

Keverék     317 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.07.12.(13)  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) 

2009.07.20. Havi, negyedéves áfa bevallása, megfizetése 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hó közepén 

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

rendezték, a számlában feltüntetett fizetési határidőig tegyenek eleget ezirányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

4. 

Adó, járuléktörvények változásai 2009.07.01-től 

Személyi jövedelemadó 

 

Adótábla (Változás 2009. január 1-jéig visszamenően) 

 

 0 - 1.900.000 Ft  18 % 

1.900.001 Ft-tól 342.000 Ft, és az 1.900.000 Ft-on felüli rész 36 %-a 

Adójóváírás: Nem változott, továbbra is a bérjövedelem 18 %-a, de jogosultsági hónaponként 

legfeljebb 11.340 Ft. Az adójóváírás teljes összegben 1.250.000 éves összjövedelemig, csökkenő 

összegben 2.762.000 Ft-ig érvényesíthető. 

 

Járulékmértékek 

2009.07.01-től 5 százalékponttal, 32 %-ról (24 % nyugdíjbiztosítási, 5 % egészségbiztosítási, 3 % 

munkaadói járulék) 27 %-ra (24 % nyugdíjbiztosítási, 2 % egészségbiztosítási, 1 % munkaadói 

járulék) csökken a munkáltatói járulék mértéke legfeljebb a minimálbér kétszereséig (143 eFt). A 

jövedelemnek a minimálbér kétszeresét meghaladó részre után a járulék mértéke változatlan. Az új 

járulékmértékeket a 2009. június 30-a után megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni, tehát a 

július 10-ig (júniusi bér után) kifizetett jövedelmekre még a régi szabályok érvényesek. 

A bruttó munkabérből levonandó egyéni járulékok nem változtak, továbbra is egészségbiztosítási 

járulék 6 %, nyugdíjjárulék 9,5 %. 

A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 %-a jár a korábbi 80 % helyett. 

 

Általános forgalmi adó 

Az áfa általános kulcsa 2009. július 01-jétől a jelenlegi 20 %-ról 25 %-ra emelkedik. (Az 

egyszerűsített vagy készpénzes számlában a számla végösszege 20 % általános forgalmi adót 

tartalmaz.) (Kivételt képez ez alól a tej és tejtermékek, gabona, liszt stb. melyek esetében az 

adókulcs 18 %-ra csökken.) 

Előleges ügyletek esetében a 2009. július 1-jét megelőzően fizetett előlegek 20 %-os áfakulccsal 

adóznak, a 25 %-os adó csak az előleggel csökkentett vételárrészt terheli.  
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Garantált bérminimum 

A legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók 

garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül 2009. július 01-től 87.500 Ft. 

 

Jogi info 
 

Mint azt előző Hírlevelünkben is jeleztük, módosult a Vadászati törvény.  

A törvénymódosítás elektronikus formában letölthető az FVM honlapján a jogszabályok menüpont 

alatt a 2009. évi XXVIII. egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló bekezdésben.  

 

Hírek, információk 
 

1. 

Az idei megyei vadásznap a zempléni Gazdanapok társrendezvényeként június 20-án Szerencsen a 

Rákóczi Várban került megrendezésre. 

A hivatalos program délelőtt tíz órakor kezdődött a Borsodi Vadászkürtösök üdvözlő szignáljával, a 

megyei zászló bevonulásával és a Hubertus Ökumenikus istentisztelettel. 

 

A vendégeket és az elnökségben helyet foglalókat, dr. Székely László elnök köszöntötte. Ezt 

követően a rendezvénynek helyt adó Szerencs város polgármestere, Rónavölgyi Endréné üdvözölte a 

megjelenteket, majd a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter, Gráf József nevében, - aki 

egyben a vadásznap fővédnöke is volt -, a minisztériumot képviselő Pintér István a Természeti 

Erőforrások Főosztályvezető helyettese nyitotta meg hivatalosan is a megyei vadásznapot.  

A műsor ezek után kitűntetések, elismerések átadásával, majd az új vadászok eskütételével és 

avatásával folytatódott.  

A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, miközben 

a várfal túl oldalán a vadásztársaságok vadételfőző versenyen mérték össze tudásukat. 

Nagyszámú érdeklődőt vonzott a Zanako Bt. vadászruhakészítő cég divatbemutatója, éppúgy, mint 

az azt követő Krekács Zoltán solymász látványos műsora is.  

Jól szórakozhattak a megyei vadásznapon a zenét és táncot kedvelők is, amelyről a Borsodi 

vadászkürtösök, a tállyai Forgatós Citerazenekar, valamint a szerencsi Bocskai István Gimnázium 

Néptánccsoportjának tagjai gondoskodtak. 

Sokan gyűltek össze a vadászkutya bemutatóra, mely után ugyancsak nagy sikert aratott Erdélyi 

Tamás szarvasbőgő magyar bajnok hónapokra lebontott erdő-mező állathang ismertetője, 

szarvasbőgés bemutatója is. 

 

Az egésznapi programok mellett péntektől vasárnapig nyitva tartó vadászati és trófeakiállítás várta 

az érdeklődőket. A kiállítás mellett a Muray Galéria és műhely, valamint a Vadászati Kulturális 

Egyesület jóvoltából festménykiállítás, fotókiállítás, könyvbemutató,- vásár is csábította a 

látogatóközönséget. 

 

2. 

A vadásznap során kitüntetett személyek: 

OMVK aranyérem: Lezák Zoltán  

A Magyar Vadászatért érdemérem: Dr. Lenár György 

Nimród Vadászérem: Lakatos István, Buday Péter, Marosi István, Kórik Gábor, Kozák István 

Hubertus Kereszt arany fokozat: Rónavölgyi Endréné, Bikki István, Kaczur András  

Hubertus Kereszt ezüst fokozat: Gál István, Stajz István  

http://fvm.hu/main.php?folderID=962&articleID=14213&ctag=articlelist&iid=1
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem:  

Tóth Bálint, Szemán Jenő, Csorba Pál, Nagy Gábor  

gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Bódvavölgye Vadásztársaság 

 

3. 

A vadásznapi főzőverseny helyezettjei: 

 

I. Dél-Borsodi Vadásztársaság 

II. Taktaharkányi Takta Vadásztársaság 

III. Agrobál Kft. 

  

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk a Vadászkamara Területi Szervezetével, és a B.-A.-Z. megyei MGSZH 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával közösen az érintett vadászatra 

jogosultak részére vaddisznó sertéspestis elleni védekezés témakörében továbbképző értekezletet 

szervezett. Dr. Joó Jenő, ny. igazgató főállatorvos, az MGSZH Központ járványügyi megbízottja 

szólt a vaddisznó állományok klasszikus sertéspestistől való mentesítésének időszerű feladatairól, 

Dr. Hajtós István, hatósági főállatorvos pedig ismertette a vadászatra jogosultak feladatait a 

sertéspestissel fertőzött régióban. 

Hasznos szakmai vita alakult ki az aktuális problémákról a gyakorlati tapasztalatok elemzésével, 

mely alapján több felszínre kerülő kérdés is tisztázásra került. Az értekezleten elhangzottakról, 

teendőkről a közeljövőben minden érintett jogosultat és hivatásos vadászt egy összefoglaló körlevél 

formájában kívánunk tájékoztatni.  

 

2. 

Vadászszövetségünk felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartott 

június 8-tól 19-ig. A képzés során a hallgatók megismerkedhettek a vizsgán megkövetelt 

tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és 

biztonságos fegyverkezelés szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen leadva 

ismertették a tananyagot. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren és virtuális 

vadászati program segítségével biztosítottuk. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2009. június 24. 

volt, ahol 30 új vadász szerzett bizonyítványt. 

 

Mire szabad vadászni 
 

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

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

dolmányos varjú, szarka 

 

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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