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Aktuális teendők 
 

1. 
A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles 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.  

 
2. 

December 1-től változik a sertéspestis monitoring vizsgálati megrendelő lap! 
A változás értelmében 2 éves életkorig az állat korát hónapokban, 2 éves kor felett években kell 
feltüntetni. 
Ezen felül ezen időtől kezdve a 20e Ft-os állami kártalanítási összeg nem csak a malacok leadásáért 
jár, hanem bármilyen korú vaddisznó esetében, amennyiben az állat súlya nem haladja meg a 30 kg-
ot. 
 

3. 
Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési 
számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak teljesítésével. 
Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz.   
 
A Vhr. 30. § (1) bekezdése szerint az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó 
mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 
 
(2) Az apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása kivételével az 
előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására 
vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül. 
 
 

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.  

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 
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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. november 1-je és november 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  342 Ft/liter 
Gázolaj     330 Ft/liter 
Keverék     369 Ft/liter  

 
 

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

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  342 Ft/liter 
Gázolaj     327 Ft/liter 
Keverék     369 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.12.12.(13)  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1008A és 1008M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
2010.12.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi 1065) 
 
 

3. 
Tájékoztató a 2010. november 1-jét követő időszakban alkalmazandó szabályokról a 

magánnyugdíjpénztári tagdíjakkal kapcsolatban 
 

Az előírást a 2010. október 1-jétől 2011. november 30-ig terjedő bevallási időszakokra vonatkozó, 
ennek következtében 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékessé 
váló járulékokra, illetve tagdíjakra kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a 2010. október havi 
járulékalap után teljesítendő bevallási, valamint fizetési kötelezettséget (melynek esedékessége 
2010. november 12.) már a módosított mértékű járulékokkal kell teljesíteni. Tehát a 2010. október 1-
jétől 2011. november 30-ig terjedő bevallási időszakokra vonatkozó kötelezettségek esetén a 
nyugdíjjárulék mértéke magánnyugdíjpénztár tagja esetében is 9,5 százalék, a tagdíj mértéke pedig 0 
százalék lesz. 
 
Az említett időszakban esedékes 9,5 százalék nyugdíjjárulékot magánnyugdíjpénztár tagjai 
esetében is az APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlára 
(10032000-06056236) kell befizetni.  
 
A tagdíj-kiegészítést a változás nem érinti, azt továbbra is az érintett magánnyugdíjpénztár számára 
megnyitott tagdíj beszedési számlára kell megfizetni. 
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4. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember hónap első 
hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Vadászkamarai kezdeményezésre a Vidékfejlesztési Minisztériumban, november 24-én 
sertéspestissel kapcsolatos értekezlet került összehívásra. 
A felvetett problémákra reagálva Dr. Bognár Lajos államtitkár elmondta, hogy vizsgálják annak 
lehetőségét, hogy a következő vadászati év kezdetén, tehát március 1-jén feloldásra kerüljenek 
megyénkben a fertőzött zónára érvényes előírások. 
Természetesen az adminisztrációs folyamatok is eltartanak egy ideig, valamint az Unió jóváhagyása 
is szükséges, de reméljük, hogy ha továbbra sem lesz víruspozitív eset, akkor a lehetőség 
megvalósításra kerül, és mentesülünk a jelenlegi problémáktól. Mindaddig viszont az előírások 
szigorú és következetes betartására van szükség! 
 

2. 
Az idén februárban megjelent 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 32. §-a értelmében társasvadászat  
vadászatvezetője csak hatályos vadászjeggyel és legalább középfokú vadgazdálkodási-vadászati 
szakképesítéssel rendelkező személy lehet. 
 
Mivel többen érdeklődtek afelől, hogy mi számít középfokú képesítésnek, jelezzük, hogy a vadász-
vadtenyésztő szakmunkás bizonyítvány és mellette bármilyen nem szakirányú érettségi is megfelelő 
a feladat ellátásához.  
Mivel megyénkben a hivatásos vadász állomány jórésze ilyen végzettséggel látja el feladatát, így 
alkalmasak vadászatvezetésre is. 
 
Azon vadgazdálkodóknál, akiknél a hivatásos vadászokon kívül más személy végezte ezt a feladatot, 
viszont ő nem rendelkezik vadász-vadtenyésztő végzettséggel, részükre szeretnénk megkönnyíteni a 
végzettség megszerzését. 
 
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Károly Róbert Főiskolával egy közös, kihelyezett képzés 
beindításáról, ami  megfelelő számú jelentkező esetében Miskolcon is megvalósításra kerülne.  
 
A vadgazdálkodási technikus képzés levelező formában kerül oktatásra, időtartalma nyolc hónap. A 
konzultációs jellegű 8x45 perc időtartamú órák szombatonként kerülnek megtartása. A képzés 
megkezdésének várható időpontja 2011. első negyedévében lesz.  
 
A jelentkezés feltételei: 

1. Érettségi bizonyítvány. 
2. Érvényes vadászjegy. 
3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 
4. Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T, vagy B kategória). 
5. Motorfűrész kezelő végzettség megléte (tanfolyam közben is megszerezhető) 
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A tanfolyam várható költsége 150 000.- Ft, további költség a tankönyvek ára kb. 17 200.- Ft, és a 
vizsgadíj kb. 20 000.- Ft. 
További információ és jelentkezés: 46/504-125; 30/239-4920 Tóth Á. Dénes 

 
3. 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet december 3-án tartja tisztújító választmányi ülését, 
melyen a tisztségviselők megválasztását megelőzően, alapszabály módosítási javaslatok 
elfogadására is sor kerül. 
Következő levelünkben természetesen bővebben beszámolunk az ülésen elhangzottakról és a 
megválasztott személyekről. 
 

4. 
Szirmabesenyőben a Művelődési Házban november 16-tól egy hétig nyitva tartó vadászati kiállítás 
került megrendezésre. A kiállított trófeákon túl festmények, fotók, vadászati eszközök is láthatóak 
voltak. Ezen felül preparált állatokból, főként az iskolások és óvodások részére egy erdei-mezei 
életkép, dioráma is bemutatásra került. A hét során közel 200 gyermek és több száz érdeklődő 
tekintette meg a tárlatot. 
 

5. 
November első hetében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartottunk, amely után november 25-
én került sor az Állami Vadászvizsgára.  
A vizsga során 26 jelentkezőből 17-en tettek sikeres vizsgát. 
 
Következő vadászvizsga időpontja előreláthatólag márciusban lesz, melyre február végéig lehet 
jelentkezni a Tas utcai székházban.  
 

6. 
Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 
vadász formaruhákat a megye vadgazdálkodói részére.  
 
 

Mire szabad vadászni 
 
November - 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 
 
 

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 
 


