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Aktuális teendők 
 

1. 

A B.-A.-Z. megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

Szövetségünk kezdeményezésére az érintett területek hivatásos vadászai részére, - levelünkkel egy 

időben - körlevelet bocsát ki a sertéspestis elleni védekezés követelményeiről.  

 

A tájékoztató tartalmazza az elmúlt időszakban e tárgyban közzé adott határozatok iktatószámát, 

tartalmát, valamint a jogosulti vadgyűjtők kialakításának követelményeit, az elhullva talált, a 

kereskedelmi értéket nem képviselő, 1 évnél fiatalabb, csökött, senyves malacok átadása után járó 

kártalanítási összeget, és mindazon fontos információt, mely kötelező érvényű az ezen területen 

gazdálkodó jogosultak számára. 

A körlevelet tájékoztatásul hírlevelünk mellékleteként csatoljuk. 

 

Kérjük, hogy az előírásoknak tegyenek eleget, hiszen az Állategészségügy a türelmi időszak leteltét 

követően az esetleges hiányosságokat súlyos bírságokkal szankcionálni fogja.  

 

2. 

2009. június 1 - szeptember 30. között rókatetem(ek) állatorvoshoz történő beszállítását 
rendelte el a hatóság a korábbi immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 

 

Mivel kizárólag felnőtt egyedeket fogadnak el vizsgálati célból, ezért javaslom, hogy a jogosultak 

ezen kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget.  

 

3. 

A gerlézés, valamint a szeptemberi bikavadászat beindulásakor minden bizonnyal több külföldi 

állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy 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.  

 

Ezen túlmenően a bérvadászatot - a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a 

jogosultnak be kell jelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett 

természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. VII. szám 
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4. 

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. július 1-je és július 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  292 Ft/liter 

Gázolaj     271 Ft/liter 

Keverék     317 Ft/liter  

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  306 Ft/liter 

Gázolaj     289 Ft/liter 

Keverék     333 Ft/liter  

 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.08.12.  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 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. 
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Jogi info 
 

Szövetségünk a Vadászkamara és Vadászati hatóság megyei szervezeteivel, hivatalaival országos 

egyeztető értekezleten vett részt, ahol a vadászati törvény végrehajtási rendeletének módosítását 

vitatták meg.  

 

Ennek megfelelően az ígéretek szerint a közeljövőben rendeletmódosításra kerül sor, melyet 

megjelenésekor természetesen szokásunkhoz híven aktuális hírlevelünkhöz mellékelni fogunk.  

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete szalonka monitoringgal kapcsolatosan június 

26-án, Gödöllőn koordinátori tanácskozást hívott össze. 

 

Bemutatásra kerültek az azidáig feldolgozásra került vizsgálati eredmények, valamint megvitatásra 

került az őszi monitoringozás szükségessége is.  

Ezután Rácz Fodor Gábor az FVM képviseletében, a módosított jogszabályi háttérre tekintettel, 

ígértet tett a jövő évi tavaszi adatszolgáltatás mellett - a monitoringban résztvevők számára - a 

mintagyűjtésre is. 

 

Az őszi monitoring az erdei szalonka tavaszi vadászatának derogációjához legalább annyira 

szükséges, mint a tavaszi megfigyelés volt, hiszen e nélkül nem igazolható a „nincs más kielégítő 

megoldás” legalapvetőbb derogációs kritériuma. 

  

Az őszi monitorozás ugyanakkor több szempontból is átgondoltabb tervezést, alaposabb szervezést 

kíván (nagyvadvadászat elsőbbsége, egyes területrészek lezárása, hivatásos vadászok leterheltsége, 

stb), éppen ezért kérjük, ha a társaságukban van olyan személy (szalonkázó, vagy bárki más), akinek 

esetleg az őszi vonulásra vonatkozóan feljegyzései, megfigyelései vannak, azt jelezzék felénk. 

Miután az őszi szalonkavonulásról lényegesen kevesebb információ áll rendelkezésünkre, ezen 

személyek tapasztalatait felhasználva szeretnénk kidolgozni az őszi megfigyelés módszerét.  

 

2. 

Borsodi Vadászrádió műsorai! 

 

Minden páratlan héten szerdán 8.
15

-9.
00

 óráig, az ismétlés pedig ugyanezen nap délutánján 15.
15

-16.
00

 

óráig hallható 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. 

Mint arról már korábban is több szó esett, jelentős problémát vet fel egy vadászatra jogosult életében 

mind a vad-gépjármű ütközés, mind a vadkárosítás és annak megtérítése. 

http://www.radio.hu/
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Éppen ezért Szövetségünk bővíteni kívánja szolgáltatási tevékenységét, aminek megfelelően a 

társaságokat érintő káresemények kapcsán felvette a kapcsolatot az Agrorisk Kft., biztosítási céggel, 

amely mindkét kérdésre rendelkezik biztosítási ajánlattal, melyet jelen hírlevelünkhöz mellékelünk. 

Amennyiben kérdésük van az ajánlattal kapcsolatban, kérjük, keressék fel irodánkat, vagy Müller 

Zsolt üzleti vezetőt az ajánlaton található elérhetőség valamelyikén. 

 

2. 

Június 29-től július 5-ig közel 30 gyerek részvételével egyhetes bentlakásos ifjúsági vadásztábor 

volt Telkibányán.  

 

A helyi és környékbeli vadgazdálkodóknak köszönhetően a többnapi esti és hajnali lesek alkalmával 

a gyerekek megismerhették az erdő állatvilágát. Napközben előadást hallhattak a vadászat, 

vadgazdálkodás rejtelmeiről, valamint az íjászat és virtuális vadászat révén összemérhették 

egymással tudásukat is.  

A tábor szervezéséért és koordinálásáért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Bótáné Batta Olgának. 

 

A következő tábor idén szeptemberben lesz szarvasbőgés időszakában ugyanezen a helyszínen. 

Jelentkezni és érdeklődni lehet a 46/504-125-ös telefonszámon. 

 

 

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

 

Mire szabad vadászni 
 

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

dolmányos varjú, szarka 

 

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

dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

Augusztus 15-től: Balkáni gerle; Örvös galamb 

 

 

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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Biztosítási ajánlat 
 

1. Vadászati felelősségbiztosítás 
 

A jelen szerződési feltételek szempontjából biztosítási esemény: biztosított felelőségi körébe tartozó, 

bármely jármű és a vadászható hasznos vad közúti összeütközése, amelyből harmadik személynek – 

függetlenül állampolgárságától – személyi sérülése és vagyoni kára keletkezett, és amely kár 

térítéséért a biztosított az 1996. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés második fordulata szerint 

fokozott veszéllyel járó tevékenység körében a Ptk. 345. § (1) bekezdésben meghatározott objektív 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

Biztosító által vállalt maximális kártérítési összegek: 

káreseményenként:                        1.500.000,-Ft 

biztosítási időszakra ( 1 év):           3.000.000,-Ft 

 

Önrész: minden kár 30%-át a Vadásztársaság maga viseli 

A biztosítási díj a vadászterület (ha) nagysága-, a vadászterületen elhelyezkedő utak-, és az elmúlt 

időszak káralakulásának figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 

Már régóta működő módozatról van szó és elmondható, hogy a gépjárművek számának és értékének 

növekedése illetve az általában Vadásztársaságokat elmarasztaló bírói gyakorlat kialakulása miatt 

évről-évre komoly kárkifizetésekre kerül sor. 

 

2. Általános felelősségbiztosítási fedezet kiterjesztése a vadkárokra 
 

A jelen szerződési feltételek szempontjából biztosítási esemény: azon vagyoni kár bekövetkezése, 

melyet a biztosított kezelésében álló vadállomány a vadászterület szomszédságában elhelyezkedő 

termőföldek növénykultúráiban rongálással okozott, és amely kár megtérítéséért a biztosított a 

magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.  

 

Biztosító által vállalt maximális kártérítési összegek: 

500.000,- vagy 1.000.000,-Ft káreseményenként és biztosítási időszakonként, ezen belül egyéni 

igény szerint 

 

Az éves biztosítási díj várható mértéke 50.000,-Ft és 100.000,-Ft közöttire tehető (kötelezettség 

nélküli, tájékoztató díjak), mely végleges megadásához szükséges az elmúlt 2 év ilyen jellegű 

kárainak összegszerű megadása és a kártérítési limit kiválasztása. 

Önrész: 10%, de minimum 50.000,-Ft  

 

A biztosítások díjainak olcsóbbá tételéhez illetve a módozat fenntarthatósága érdekében fontos 

volna, hogy minél nagyobb veszélyközösség jöjjön létre (minél többen kössenek biztosítást), mivel 

így kedvezőbb díjakkal is megfelelő kárhányad érhető el. 

 

További tájékoztatással illetve ajánlatok kidolgozásával készséggel állok rendelkezésükre 

  

Müller Zsolt  Agrorisk Kft. üzleti vezető 

(3535 Miskolc, Berekalja u. 66.) 

Tel.: 20/ 570-1956,  Tel./Fax.: 46/331-024 

e.mail: zsolt.muller@chello.hu 

mailto:zsolt.muller@chello.hu
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Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága   
É  

 3525 Miskolc, Vologda u. 1. Pf: 62 

 06/46/342-905; 06/46/500-660 ; Fax: 06/46/342-023 

E-mail:borsod_megye@oai.hu  
   

Ikt.sz.: 14.1/00328/0021/2009. 

Tárgy: A  sertéspestis elleni védekezés 

követelményei  2009-ben 

Ügyintéző: Dr. Hajtós István 

Mellékletek: 4  lap 

Hiv. szám: - 

 

 

A  vaddisznók  klasszikus  sertéspestisével  fertőzötté  

nyilvánított  B.-A.-Z. megyei  régióban  működő   

hivatásos  vadászoknak 

 

 

Székhelyükön 

 

     Tisztelt  Címzett ! 

Emlékeztetem arra, hogy az Európai Unió Bizottságának 2008/631/EK és 2008/674/EK határozatai 

alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szlovák-magyar államhatár, a 26-os főút, az M30-as és 

M3-as autópályák, valamint a Nógrád és Heves megyei megyehatár által határolt terület a 

vaddisznók klasszikus sertéspestisével fertőzött.  

A mellékelt térképvázlaton jelölt terület kiterjedését az Európai Unió Bizottsága csak rendkívüli 

járványügyi eseményt követően módosítja. 

Tájékoztatom arról, hogy a vadászatra jogosult társaságok elnökeinek az elmúlt időszakban az alábbi 

hivatalos iratokat adtuk ki, amelyeket célszerű Önnek is másolatban magánál tartania, ha ez még 

nem történt meg. Körlevelem további részében néhány fontos követelményre hívom fel figyelmét. 

Jelen tájékoztatót a megyei vadászati hatóság és az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének 

egyetértésével adtam ki. 

 

1. A védekezés alapvető követelményeit a 14.1/02511/2008. iktatószám alatt az elmúlt évben 

kiadott, de jelenleg is érvényes közigazgatási határozatomban állapítottam meg.  

 

2. A 14.1/02182/066/2008. számú körlevelemben ismertettem az elejtett vaddisznókból származó 

vizsgálati minták gyűjtésének, leadásának és szállításának rendjét, továbbá a vadászrészként 

(kompetencia) felhasználandó vaddisznótestek átmeneti tárolására alkalmas ún. jogosulti 

vadgyűjtők kialakításának követelményeit. Ez utóbbi követelmények jegyzékét jelen 

körlevelemhez is mellékelem.  

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jogosulti vadgyűjtők működtetéséhez állami 

költségtérítés nem adható.  

 

3. A 14.1/02182/131/2008. számú körlevelemben tájékoztatást adtam az egyéni és 

társasvadászatok állategészségügyi feltételeiről, a jogosultak nyilatkozattételi kötelezettségéről, 

a társasvadászatok állategészségügyi engedélyezéséről, valamint az elejtett vaddisznókból 
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származó és emberi fogyasztásra alkalmatlan részek ártalmatlanná tételének környezetvédelmi 

követelményeiről.  

Kérem, hogy ez utóbbi előírások betartására különösen ügyeljenek. 

 

4. A 2009. május közepén kiadott 14.1/0328/0017/2009. számú körlevelemben ismertettem a 

vaddisznók sertéspestisre irányuló laboratóriumi vizsgálataival kapcsolatos 2009. évi aktuális 

teendőket.  

 

5. A 2009. június végén kiadott 14.1/01888/2009. számú közigazgatási határozatomban 

elrendeltem a vadászterületen 2009. augusztus 31-ig kötelezően kilövendő vaddisznók 

minimális mintaszámát. Ennek betartását és nyilvántartását az EU Bizottság Élelmiszerügyi és 

Állategészségügyi Hivatalának (FVO) szakértői a helyszínen is ellenőrizni fogják. 

 

6. A B.-A.-Z. megyei Vadász Hírmondó 2008. szeptemberi számának 13-15. oldalain 

fényképekkel illusztrált ismeretterjesztő közleményt tettünk közzé. Az Országos Magyar 

Vadászkamara megyei titkára a Vadász Hírmondó 2008. decemberi számában ismételten 

összefoglalta a vadászatra jogosultakat érintő fontosabb kötelezettségeket.  

 

7. Az egyéni és a társasvadászatok során elejtett valamennyi vaddisznó klasszikus sertéspestisre 

irányuló laboratóriumi vizsgálata kötelező. Az állati test csak akkor használható fel emberi 

fogyasztásra vagy dolgozható fel a vadfeldolgozó üzemben, ha a laboratóriumi vizsgálat 

sertéspestisre negatív eredménnyel zárult. Pozitív esetben az állati testek elkobzásáról és a 

kártalanítási eljárásról az illetékes kerületi főállatorvosi hivatal dönt. 

 

8. Az idei költségvetési év pénzügyi korlátai miatt Igazgatóságunk a vaddisznókból gyűjtött vér- és 

mandulaminták Budapestre történő szállítását hetente csak két-három alkalommal tudja 

biztosítani. 

 

9. Törekedni kell arra, hogy a vadászati év egészét tekintve a kilőtt egyedek legalább 25%-a az 1 

évesnél fiatalabb korosztályt képviselje. A vaddisznó-állomány néhány területen tapasztalt 

túlszaporodása miatt állategészségügyi és vadgazdálkodási érdekből egyaránt indokolt a 

kocaállomány kb. 20%-os gyérítése is. Az állomány túlszaporodása kedvez a frissen behurcolt 

sertéspestis fertőzés járványos terjedésének, ami ellentétes a hazai védekezési terv céljaival. 

A sertéspestis vizsgálatok minden évszakra kiterjedő folyamatossága érdekében a 2009/2010-es 

vadászati évre tervezett kilövési darabszámuk kb. 50%-át 2009. november 15-ig teljesíteni kell. 

A 14.1/01888/2009. számú közigazgatási határozatomban erről is rendelkeztem. 

      

10. Valamennyi elhullva talált, vagy országúton elütött és ennek következtében elhullott vaddisznó 

(a továbbiakban együtt: elhullott vaddisznó) esetében kötelező a klasszikus sertéspestis 

kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálat elvégzése állami költségen. Ilyen esetekben a 

területileg illetékes hatósági állatorvos dönt a vizsgálatra küldendő szervekről és szervrészekről. 

Az MgSzH Központja 02.3/1376/2009. számú utasításában úgy rendelkezett, hogy az elhullott 

és sertéspestis vizsgálatra átadott vaddisznók után „Állathulla vizsgálatra történő begyűjtése” 

címen és számla ellenében 5.000,-Ft / állat céljutalmat fizet ki a vadászatra jogosult 

társaságnak.  

A számlázás és a kifizetés eljárási rendje jelenleg egyeztetés alatt van, amely döntésről írásos 

értesítést küldünk.  (A szükséges pénzügyi keretet elkülönítették.) 

A vaddisznóhulla átadás/átvételét és a célszervek vizsgálatra küldését dokumentálni kell. Az 

átadott hullához /hullarészhez csatolni kell az értelemszerűen kitöltött mintaazonosító lapot, 
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vagy a jelen körlevélhez mellékelt nyomtatványt is. (A mintaazonosító lapon az elejtés helye, 

ideje rovatba a vaddisznóhulla megtalálásának helyét és idejét kell beírni, a rendeltetési helyre 

vonatkozó rovatot törölni kell, stb.)  

Bővebb felvilágosítást a hatósági állatorvosok vagy a kerületi főállatorvosi hivatalok adnak. 

 

11. A kereskedelmi értéket nem képviselő, 1 évnél fiatalabb, csökött, senyves malacok és süldők 

diagnosztikai célú kilövése és ártalmatlanításra való átadása után a területileg illetékes kerületi 

főállatorvos kb. 10.000 – 20.000, -Ft / állat közötti állami kártalanítási összeget állapít meg a 

vadászatra jogosult társaság részére. Ilyen esetekben a teljes állati test megsemmisítésre kerül 

állami költségen. 

Az átadás/átvételt és a vizsgálatra való beküldést dokumentálni kell a jelen körlevélhez 

mellékelt nyomtatvány értelemszerű kitöltésével. A kártalanítási összeg folyósításához meg kell 

adni a vadászatra jogosult társaság bankszámláját kezelő pénzintézet nevét és a bankszámla 

számát is.  

Az ilyen eseteket a kerületi főállatorvosi hivatalnak be kell jelenteni. 

 

12. Igazgatóságunk a vaddisznó eredetű állati hulladék tárolására használt külön hűtőszekrények 

vagy hűtőládák üzemeltetési költségét (áramfogyasztási díját) megtéríti a vadászatra jogosult 

társaságnak.  Ezt Igazgatóságunk Központjától (3501 Miskolc, Pf. 62., fax: 06-46-342-023) 

írásban kell kérelmezni azt követően, hogy az illetékes hatósági állatorvos a tárolás járványügyi 

feltételeit a helyszínen megtekintette, megfelelőnek találta és az ellenőrzés megállapításait 

írásban rögzítette. A hűtőszekrény / fagyasztóláda közcélra történő igénybevételéről külön 

közigazgatási határozatban kell rendelkeznünk, amelyben meghatározzuk a költségtérítés 

(havonta 4.000.-Ft + ÁFA) kifizetésének módját. 

 

13. Az MgSzH Központ és a Klasszikus Sertéspestis Nemzeti Szakértői Csoport 2009. áprilisi 

állásfoglalása szerint az egyéni vadászatok során összegyűjtött, vaddisznó eredetű állati hulladék 

szabályosan lekötött, dupla műanyag zsákban a vadbegyűjtő helyek hűtőkamrájában a 

függesztve tárolt lőtt vadak alatt is elhelyezhető. Ehhez a lőtt vadat befogadó hűtőkamra 

kezelőjének előzetes hozzájárulását meg kell kérniük. 

 

14. Az egyéni és a társasvadászatok során összegyűjtött, emberi fogyasztásra alkalmatlan vaddisznó 

eredetű szervek, testrészek (a továbbiakban: állati hulladék) heti egyszeri körjáratszerű 

begyűjtése és ártalmatlanná tétele állami költségen történik. 

Az egyéni vadászatokat követően leadott állati hulladékot az engedélyezett vadbegyűjtő 

helyekről, vagy a jogosultak által használt és közcélra igénybe vett hulladékgyűjtő 

hűtőszekrényből /fagyasztó ládákból szállítatjuk el a szikszói SZATEV Zrt. bevonásával. 

Az állati hulladék elszállítására vonatkozó igényt minden hétfőn 13.00 óráig Igazgatóságunk 

Központjába kell bejelenteni telefonon  (06-46-342-905), vagy faxon (06-46-342-023). 

 

15. A vaddisznó szóró helyek nyilvántartásba vétele fontos követelmény, mert nem zárható ki annak 

lehetősége, hogy az Európai Unió Bizottsága – más, fertőzött tagállamokhoz hasonlóan – 

hazánkat is kötelezi a vaddisznók csalétekbe rejtett vakcinával szájon át történő immunizálására. 

(Ez esetben a csalétek-vakcinákat az ismert szóró helyeken kb. ásónyom mélységben el kell 

ásni.) 

 

16. A vadászatra jogosult társaság köteles írásban bejelenteni azon tagtársainak nevét, címét és 

telefonszámát, akik saját udvarukban házi sertést tartanak, vagy foglalkozásuknál fogva házi 
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sertéseket gondoznak.  Ugyanez érvényes a társasvadászatok alkalmával a vaddisznók 

zsigerelésében rendszeresen közreműködő személyekre is. 

A bejelentést levélben vagy faxon a kerületi főállatorvosi hivatalba kell küldeni. 

 

17. Ha a vadászterületen élő vagy a vadaskertben (zárt kertben) tartott vaddisznók között 

halmozottan jelentkező megbetegedést vagy elhullást tapasztalnak, akkor ezt a megyei vadászati 

hatóságnak (06-46-515-742) és a megyei állategészségügyi hatóságnak (06-46-342-905) is 

jelenteni kell. 

 

18. A vaddisznó-sertéspestissel fertőzött zónában lévő kerületi főállatorvosi hivatalok címe, 

telefonszáma a következő: 

 

3780 Edelény, István király u. 54.             Tel./Fax: 06-48-512-295 

3525 Miskolc, Vologda u. 1., I. em. 113.    Tel.: 06-46-530-480, Fax: 06-46-530-481 

3400 Mezőkövesd, Marx Károly u. 1.      Tel.: 06-49-500-371, Fax: 06-49-500-372 

 

Jelen körlevelem mellékletei:  

- térképvázlat a vaddisznó-sertéspestissel fertőzött területről; 

- a jogosulti vadgyűjtők létesítésének feltételei; 

- az 1 évnél fiatalabb, diagnosztikai célból kilőtt vadmalacok és süldők átadás/átvételének 

nyomtatványa;  

- az elhullott vagy az országúton elütött vaddisznók átadás/átvételének nyomtatványa, 

(ha mintaazonosító lap nem áll rendelkezésre). 

 

 

Miskolc, 2009. július 18. 

        Dr. Gönczi Károly s.k. 

        igazgató-főállatorvos 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Kozmáné Nagy Noémi  

 

 

Erről értesülnek: 

1. Címzettek (levélben), 

2. Kerületi főállatorvos Edelény, Mezőkövesd, Miskolc, 

3. Edelényi, mezőkövesdi és miskolci állategészségügyi kerületek illetékes hatósági 

állatorvosai, 

4. Irattár 
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A vadászatra jogosult által működtetett vadgyűjtő hely („jogosulti vadgyűjtő hely”) nyilvántartásba 

vételének és üzemeltetésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai feltételei: 

  

1. Jogosulti vadgyűjtő helyet csak a vadászatra jogosult tarthat fenn, azt nem üzemeltetheti 

vadfelvásárló cég, vagy vadfelvásárló céggel kapcsolatban álló vadbegyűjtő hely. 

2. A jogosulti vadgyűjtő helyen tárolt vaddisznó kizárólag – az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti – magáncélú házi használatra, a 

magáncélú házi fogyasztású élelmiszerek házi készítésére használható fel.  

3. Az itt tárolt vaddisznó nem kerülhet vadfeldolgozó cég vadbegyűjtőjébe vagy vadfeldolgozó üzembe, 

nem hozható forgalomba közvetlenül végső felhasználónak, vagy a végső felhasználót közvetlenül 

ellátó helyi kiskereskedelmi egységnek. 

4. Jogosulti vadgyűjtő hely lehet egy megfelelő méretű hűtőkamra, hűtőszekrény, vagy fagyasztóláda, 

amely biztosítja a +7 
0
C alatti hűtve tárolást, illetve a fagyasztást –18 

0
C hőmérsékleten. 

5. Jogosulti vadgyűjtő hely a vadászatra jogosult felügyelete alatt álló helyen létesíthető.  

Magánlakásban létesített jogosulti vadgyűjtő hűtője/fagyasztója nem lehet azonos helyiségben a 

családi hűtőszekrénnyel /fagyasztóládával. Jogosulti vadgyűjtő helyként kijelölt magánlakás 

udvarában házi sertés csak engedéllyel, külön járványügyi előírások alapján tartható. 

6. A jogosulti vadgyűjtő hely rendelkezzen kellő nagyságú szilárd burkolatú környezettel a 

vaddisznótesten végrehajtandó műveletekhez.  

7. Rendelkezzen ivóvíz minőségű vezetékes vagy saját kútvízzel a tisztítási és a fertőtlenítési 

műveletekhez, valamint a szennyvíz zárt elvezetése is biztosított legyen.  

8. A jogosulti vadgyűjtő hely gépkocsival szilárd burkolatú úton megközelíthető legyen. 

9. A vaddisznó testeket a klasszikus sertéspestisre irányuló laboratóriumi vizsgálatok idejére 

elkülönítetten, azonosíthatóan, szőrben vagy lenyúzott formában, hűtött vagy fagyasztott állapotban 

kell megőrizni. A testeket az eredmény megérkezése után a gyűjtőből el kell szállítani, a jogosulti 

vadgyűjtőben más vadat, vagy élelmiszert tárolni nem szabad. 

10. A vizsgálati eredmény megérkezéséig a lenyúzott bőr tárolásáról, azonosíthatóságáról gondoskodni 

kell, a belsőség megsemmisítését vagy a vadfelvásárló cég által működtetett vadbegyűjtőkön 

keresztül kell megszervezni (, amelyről befogadó nyilatkozattal kell rendelkezni), vagy ezek átmeneti 

tárolásának technikai feltételeit a jogosulti vadgyűjtő telephelyén kell megteremteni. 

11. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján pozitívnak bizonyult vaddisznó test (beleértve a bőrt 

is) állami költségen történő megsemmisítéséről az Igazgatóság intézkedik.  

12. Jogosulti vadgyűjtő hely létesítését a vadászatra jogosult írásban köteles bejelenteni a B.-A.-Z. 

Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságnak (3501 Miskolc, Pf.: 

62., fax: 06-46-342-023). A bejelentésben közölni kell a létesítés pontos helyét, a fenntartásért felelős 

személy nevét és elérhetőségét.  

13. Az Igazgatóság – a helyszínen végzett kedvező eredményű szemle alapján – nyilvántartásba veszi a 

jogosulti vadgyűjtő helyet, amelyről közigazgatási határozatban értesíti a vadászatra jogosultat.  

Nyilvántartásbavételi díj: 1 670,-Ft.  

14. A betárolt lőtt vaddisznók azonosításához szükséges adatokról, a beszállításról és a kiszállításról 

nyilvántartást kell vezetni, amelyet legalább 2 évig meg kell őrizni. 

 

Megjegyzés : 

Magánfogyasztás: a vadászatra jogosult társaság, a vadászatra jogosult társaság tagja, a vadászati jogot a 

vaddal együtt megvásárló bérvadász által elejtett vad saját felhasználása. Magánfogyasztás során a vadhús 

nem esett át állatorvosi húsvizsgálaton, nincs a trichinella vizsgálatról negatív eredménye, ezért minden 

érintett csak saját felelősségére használhatja fel. Különösen ajánlott a vaddisznóhús alapos sütése, főzése 

hőkezelt termékek, élelmiszerek elkészítéséhez. 

Nem magánfogyasztás, ha az előzőekben említettek az elejtett vadat más végső felhasználónak, vagy 

kiskereskedelmi egységnek forgalomba hozzák (eladják). 

 
(A fenti útmutatót kiadta a B.-A.-Z. Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, 

Miskolc, 2008. október 28.) 

 


