
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

December hónap a társas nagyvad vadászatok fő időszaka, ezért ismételten felhívjuk a figyelmet a 

vadászatok előkészítésének, szervezésének jogszabályi előírásaira. 

 

- Társas vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A 

társasvadászatot a vadászatvezető irányítja. A biztonságos vadászat lefolytatása érdekében kiadott 

vadászat vezetői utasítás megszegése a vadászat rendje megsértésének minősül. 

 

- A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról, 

hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 

 

- A vadászatvezető köteles a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a 

résztvevők aláírásukkal igazolnak. Ezt követően tájékoztatást ad a vadászat alatt követendő 

magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és mennyiségű vadat ejthet el, 

amelyre rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le lövést, amelynek elejtésére a 

vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a vadászat során nem 

engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve társasvadászaton a 

vadászatvezetőnek bejelenteni. 

 

- A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet kell 

készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban 

helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a 

felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az 

utánkeresőknek. 

 

A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 

a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

c) a hajtás irányát, 

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

 

Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a 

vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a 

társasvadászat megrendezését megtiltja.   

 

- A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint, a 

természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak, a sertéspestissel 

érintett területre vonatkozóan az állategészségügyi hatóságnak írásban bejelenteni.  

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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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 

 

2010. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  Ft/liter 

Gázolaj     Ft/liter 

Keverék     Ft/liter  

 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  299 Ft/liter 

Gázolaj     286 Ft/liter 

Keverék     326 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2010.01.12.  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 második 

hetében kipostázásra került. Kérjük, hogy számlánk összegét az abban foglalt fizetési határidőig 

(2009. december 31.) rendezni szíveskedjenek. 

 

4. 

Évvégi teendők, leltár 

Az évvége közeledtével felhívjuk figyelmüket a leltár szabályszerű lebonyolítására és 

bizonylatolására, hiszen a mérleget ez támasztja alá. 

 

Jogi info 
 

Közigazgatási egyeztetés alatt áll a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 

módosítása. Az előterjesztést a Kormány még nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető végleges 

álláspontnak. 

 

A rendelet megjelenését követően a kiadott anyagot természetesen csatoltan megküldjük 

tagszervezeteink részére. 

 



Hírek, információk 
 

1. 

Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete a tisztújítást követően 

2009. november 23-án tartotta alakuló vezetőségi ülését, ahol az elmúlt négy éves munka 

értékelésén túl döntött a következő évi programokról, valamint véleményező, szaktanácsadó 

szervként szakbizottságokat hozott létre. 
 

Beosztás Név 

Kommunikációs szakbizottság elnöke Szatmári Gyula 

tagjai Büdi Károly 

 Koós Erika 

 Rácz László 

 Rolyák József 

  

Kulturális szakbizottság elnöke Heinemann Pál 

tagjai Báthori Gábor 

 Fazekas Csaba 

 Kismartoni Károly 

 Mérész Lajos 

 Nagy Gábor 

  

Kynológiai szakbizottság elnöke Éles Tibor 

tagjai Leskó Tibor 

 Majoros László 

 Mogyorósi István 

 Riczu Zsanett 

 

2. 

A 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet szerint valamennyi emberi fogyasztásra szánt vadat - a 

jogszabály 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint felhasznált, vagy az elejtő, mint végső fogyasztó 

részére átadott vagy eladott apróvad kivételével - vizsgálat céljából az elejtést követő legrövidebb 

időn belül be kell mutatni képesített vadhúsvizsgálónak. A képesített vadhúsvizsgálók képzése 

hatósági szakképzésnek minősül. A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye középfokú 

végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami vadászvizsga megléte. Mivel a közelmúltban 

megjelent rendelet több lényeges változást tartalmaz, megfelelő számú jelentkező esetében a 

Vadászkamara területi szervezete az MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósággal közösen újra megszervezi és lebonyolítja ezen tanfolyamra jelentkezők oktatását, 

illetve vizsgáztatását. Jelentkezni lehet: OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete, 3526 Miskolc 

Tass u. 18. Tel: 46/504-125, 46/504-126 

 

3. 

A Vadászkamara Területi Szervezete és a Vadászszövetség támogatja a térségi vadásznapok 

szervezését! Támogatási igényre pályázatot 2010. április 15-ig lehet benyújtani a fenti 

szervezetekhez. Bővebb felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 

 

4. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vadászkamara 2010. január 4-én kezdi meg a vadászjegyek 

megújítását. Társaságok részére javasoljuk a csoportos megújítást a korábban kiküldött körlevelünk 

szerint. 

Bejelentkezés és információ a 46/504-125-ös telefonszámon! 

 

 



 

5. 

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete a Vadászszövetséggel közösen rókagyérítő 

versenyt hirdet a megyében tevékenykedő hivatásos és spotvadászok részére! 

A verseny ideje: 2010. január 1-től 2010. február 28-ig tart. A versenyre jelentkezni lehet a 

Vadászkamara irodájában személyesen vagy a következő tel.számokon: 46/504-125, 30/239-4920 

A legtöbb rókát elejtett-befogott személyek értékes nyereményekben részesülnek. 

A verseny sikere esetén a tavaszi-nyári időszakban is szeretnénk az apróvadállomány védelme 

érdekében hasonló megmérettetést szervezni. 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve megkezdte a Larsen, élvefogó csapdák (és a 

hozzájuk való rugók) forgalmazását, mely a dolmányos varjú mellett legfőképpen a szarka 

elfogására használható rendkívül nagy eredményekkel. A megyében az elmúlt évben 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, a rugók ára 200 Ft + áfa 

 

2. 

Jelenleg 28 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás tartalmazza a 

pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves bevallások, 

adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA, egyéb 

kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredménylevezetés 

elkészítését. A felsorolt tevékenységeket természetesen a tagszervezetek részére jelentős 

kedvezményekkel valósítjuk meg.  

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

December: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, muflon, 

vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, 

kerceréce, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, 

aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

Január: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas (golyóra érett bika kivételével), őz 

suta, gida, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, fácán, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, 

kerceréce, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, 

aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Vadászélményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 

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 



 


