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Aktuális teendők 
 

1. 
Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2010/2011-es, éves 
vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig az illetékes vadászati 
hatósághoz be kell nyújtani.  
A felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint többen, ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért 
kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a 
hiányosságokat. 

2. 
Következő kötelezettség, az éves terv teljesítésének dokumentálása, a vadgazdálkodási jelentés. 
Ezen statisztikai adatlapot 2010. március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati 
Hatósághoz. 
Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a 
www.vmi.szie.hu/adattar/index.html oldalról is letölthetőek. Természetesen amennyiben igénylik a 
statisztikai lapok Szövetségünk székházában is átvehetők. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok közlése, az 
adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési eljárást 
vonhat maga után. 

3. 
Valamennyi vadász részére a vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a 
vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy kétharmada 
újította csak meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes 
vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük 
visszavonására. 
Mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati tevékenységet folytatni, 
továbbá a vadászatra jogosult is felelősséggel tartozik tagjaival kapcsolatosan, kérem, hogy 
vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és az esetleges hiányosságok esetén hívják fel őket 
annak megszüntetésére. 
 

4. 
Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik. Mivel értesüléseink szerint 
az új összevont vadkísérő jegy-azonosítójel kombináció még nem áll a hatóság rendelkezésre, ezért 
március 1-től az előző évi krotáliák használatát a felügyelőség előzetes kérelem alapján engedélyezi. 
 

5. 
Az elmondottakon kívül még egy pár, az előzőekhez képest talán kisebb volumenű határidőre 
szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a következők: 
 

- A vadgazdálkodási év utolsó trófeabírálati lehetősége: március 1.-2. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2010. II. szám 
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- március 1-ig: a rókaimmunizálás kapcsán valamennyi vadászterületre vonatkozóan 
rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállítása 

 
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. március 1-je és március 31-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  317 Ft/liter 
Gázolaj     298 Ft/liter 
Keverék     344 Ft/liter  

 
 

2010. február 1-je és február 28-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  316 Ft/liter 
Gázolaj     298 Ft/liter 
Keverék     343 Ft/liter  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (10.08A és 10.08M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék , magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónapban 
kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
 

4. 
Előző havi hírlevelünkben ismertettük Önökkel, hogy 2010. január 01-től Egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék néven új adónem került bevezetésre és ehhez új bankszámlaszám 
(10032000-06057749) került megnyitásra. A tévedések elkerülése végett tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2010. január hónaptól kifizetésre került munkabérekből levont és a vadásztársaságot terhelő 
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokat összevontan, egyösszegben erre a bankszámlára 
kell átutalni. 
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Jogi info 
 

Figyelem, jogszabályi változás! 
 
Megjelent a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. Vadászati törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 
4.) FVM rendelet módosításáról.  
 
A jogszabály teljes szövegét mellékletként csatoljuk. 

 
Hírek, információk 

 
1. 

Február 4-én került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor- és 
pálinkaversenyére Mátrafüreden. Ezen programot egy regionális főzőverseny is követett, melyen 
megyénket három csapat képviselte: Északerdő Zrt, Vászonvölgyi Vadászklub(Bükkzsérc) és a 
Borsod megyei Vadászkamara csapata. 
A bor és pálinka versenyen, bor kategóriában Galambosi Imre, Tóth Zsolt és Vasas Benedek, míg 
pálinka kategóriában Varga Attila, Orosz Zoltán, Bokros Lajos, Galambosi Imre és Tóth Zsolt 
jeleskedett. A főzőversenyen az Északerdő Zrt. lillafüredi erdészete nyerte a „legjobb vadpörkölt” 
elismerést. Kamarai főzőcsapatunk pedig a „legkreatívabb vadétel” különdíját szerezte meg. 
 

2. 
Február 20-án tartottuk megyei vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. A megye 
különböző területéről érkezett több mint 140 résztvevő a megnyitót követően a Borsodi Vadászkürt 
Együttes műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a vacsorára, majd a főműsorra, amikor is 
Erdei Sándor humorista szórakoztatta a közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt 
követően hajnalig tartó mulatság következett.  

 
3. 

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 
 

4. 
A Vadászkamara Területi Szervezete és a Vadászszövetség támogatja a helyi kistérségi 
vadásznapok szervezését! Támogatási igényre pályázatot 2010. április 15-ig lehet benyújtani a fenti 
szervezetekhez. Bővebb felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 
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Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk március 4-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet, melynek során a 
hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek 
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a március 24-i 
vadászvizsgára.  
 

2. 
A korábbi évek sikereire tekintettel, megfelelő számú jelentkező esetében regisztrált felnőttképzési 
oktatás keretében Szövetségünk ((KSH szám: 19066754-9133-529-05, nyilvántartási szám: 00493-
2008, 2620020) vadászkürtös tanfolyamot szervez. A tanfolyam során zenetanár, valamint 
gyakorló kürtösök segítségével a jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a 
vadászkürtölés alapjait.  
Jelentkezni lehet a 46/504-125, illetve a 30/239-4920-as telefonszámokon, vagy személyesen a 
szervezet székházában. (Miskolc, Tass u. 18.) 
 

3. 
Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is kedvezményes áron forgalmazza a 
hivatásos vadász formaruhákat. Jelenleg 30 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű 
könyvvezetést, melyet a tagszervezetek részére jelentős kedvezményekkel valósítunk meg.  
 
Korlátozott számban még tudunk vállalni vadgazdálkodók részére könyvvezetést, kérjük ezzel 
kapcsolatban keressék Rauszné Béres Aranka gazdaságvezetőt a 46/504-125-ös telefonszámon. 
 

4. 
Ettől függetlenül azonban anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért kérünk mindenkit, hogy 2009. 
évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati hagyományok ápolását, a 
vadállomány, a természeti környezet védelmét. Támogatásának megvalósításához az szükséges, 
hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámánál a 19066754-2-05 számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et 
tünteti fel. 
 

Mire szabad vadászni 
 

Február: Gímszarvas tehén, ünő, borjú; Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; Vaddisznó; 
Fácán kakas; Balkáni gerle; Róka; Pézsmapocok; Nyestkutya; Mosómedve; Házi görény; Nyest; 
Borz; Aranysakál; Dolmányos varjú; Szarka; Szajkó 
Március: Vaddisznó; 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 
 


