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Aktuális teendők 
 

1. 
A 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha a lőtt 
nagyvad kompetenciaként kerül felhasználásra, a vadkísérő jegynek az ollóval jelölt, levágandó 
részét a vadászatra jogosult részére le kell adni. A vadászatra jogosult az átadott vadkísérő 
jegyeket a vadászati hatóság részére havonta visszaküldi.  
 
Az azonosítást lehetővé tevő, perforáció mentén levágható rész a lőtt nagyvadat annak 
feldolgozásáig végigkíséri. 
 

2. 
Az elkövetkezendő időszakokban a mezőgazdasági kultúrákban jelentős vadkárosítás várható, mely 
megelőzőséhez javasoljuk, hogy a fegyverlámpa használatának engedélyezéséhez időben 
forduljanak a vadászati hatósághoz.  
 
Vonatkozó jogszabály szerint a vadászati hatóság engedélyezheti, ha a vadkár másként nem 
hárítható el, a vaddisznó fényszóróval történő éjszakai vadászatát. 
Ugyanakkor a vadászat rendje megsértésének minősül a mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró 
engedély nélküli használatával folytatott vadászat. 
 

3. 
Az őzbakvadászati szezon beindulása után minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 
vadász is folytat, illetve fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  
 
A vadászati engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első 
vadászat helye szerint illetékes vadászati hatóság állítja ki. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 

4. 
Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 
munkaidőben, előre egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 
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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 

2010. május 1-je és május 31-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  335 Ft/liter 
Gázolaj     310 Ft/liter 
Keverék     362 Ft/liter  

 
2010. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  326 Ft/liter 
Gázolaj     304 Ft/liter 
Keverék     353 Ft/liter  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.05.12.  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) 
2010. 05.31. 2009. évre vonatkozó társasági adóbevallás elkészítése (0928), társasági adó 

befizetése 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap folyamán 
kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek.  

 
Jogi info 

 
1. 

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 
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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. 
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 utolsó bejegyzést követő legalább 5 évig köteles 
megőrizni. A vadász, illetve a jogosult 5 napon belül köteles bejelenteni a vadászati hatóságnak, ha a 
felsorolt dokumentumok közül bármelyik elveszik, megsemmisül, vagy azt tőle eltulajdonítják.  
 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Vadásznapok rendezésében, - a helyi, környékbeli vadgazdálkodók segítségének igénybe vételével - 
továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2010-es év során.  
 
A Putnoki Gömör-Expo részeként már két év óta megvalósuló Vadászati és trófeakiállítás, idén 
április 30 – május 2-ig várja az érdeklődőket. A látogatók hasonlóan az elmúlt évekhez a gömöri 
tájegység vadászható vadfajaiból készült trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is 
megtekinthetnek majd. A kiállítás mellett a gömöri térség vadászati szervezetei együttműködve a 
szlovák vadgazdálkodókkal Nemzetközi-gömöri vadásznapot is megvalósítanak május 1-jén, 
szombaton.  
Festménykiállítás, könyvbemutató-vásár, díszmadár és hüllőkiállítás, bormustra, lovasprogramok, 
solymászat, vadászkutyabemutató, vadételfőző verseny és sok egyéb érdekesség is színesíti a 
programokat. 
 
Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvény propagálását, mivel minden 
érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadászmajális eltöltéséhez! 
 

2. 
A Magyar Rádió ZRt-vel rádióműsor közös gyártásában és sugárzásában kötött szerződésünket, 
amely 2010 áprilisában lejárt, sajnálatos módon nem sikerült meghosszabbítanunk, ezért a Dianák és 
Hubertusok című műsorunk nem lesz a továbbiakban hallható. 
 
Az elkövetkezendő időszakban ezért nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a kistérségi médiákra, 
helyi rádiókra, sajtóra, zárt láncú televízió műsorokra, hogy továbbra is az aktuális információk 
összegyűjtésével és közzétételével hiteles, sokoldalú tájékoztatást tudjunk adni a vadászok, 
vadgazdálkodók és természetesen a civil lakosság számára.  
Kérjük ezért, amennyiben ilyen helyi médiával van összeköttetésük, jelezzék azt felénk, hogy a 
későbbi együttműködés miatt a kapcsolatot velük felvehessük. 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk életében idén lezárul egy ötéves ciklus, ezért május hónap folyamán tisztújító 
választmányi ülést kell tartanunk. 
 
Tagnyilvántartásunk naprakésszé tétele érdekében szükséges a tagszervezetink aktuális adatainak 
egyeztetése. Ez azért is fontos, mivel a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tisztújítás 
dokumentumait meg kell küldenünk a bíróság részére is. 
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Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a korábbiakban kiküldött adatlapot, - akik még ezt nem tették meg 
- részünkre postafordultával visszaküldeni szíveskedjenek. 
 

2. 
Tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy Szövetségünk a Vadászkamarával közösen 
fotóarchívumot kíván létrehozni.  
Kérjük ezért, hogy a különféle kulturális rendezvényekről, vadászati – vadgazdálkodási 
programokról, társas vadászatról, trófeákról stb. készült fotókat részünkre küldjék meg. A 
papírformátumú képeket feldolgozást követően visszaadjuk. 
 

3. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy áprilisban és májusban még eredményesen használható a Larsen, 
csapda szarka és dolmányos varjú élvefogásához. 
 
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 Szövetségünknél 12.500 Ft + áfa áron beszerezhetőek. Külön rugó: 
200 Ft + áfa/db.  

 
4. 

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatta a 
Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét. 
 
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink kiemelt 
feladata, mely ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik tőle telhetően mindent megtenni. 
Lehetőségeink azonban - főleg anyagi téren – korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, 
hogy 2009. évi adója 1 %-ának felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. 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 
 

Április:  vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve,  
őzbak (április 15-től) 
 

Május:  őzbak; 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 
 


