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Aktuális teendők 
 

1. 
Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási 
jelentéseket ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz.  
 
Sajnálatos módon azonban újra több vadgazdálkodó esetében jelezték a vadászati felügyelőségtől, 
hogy ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd 
amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a hiányosságokat. 
 

2. 
Az ígéretek szerint az idei vadászati évben, május hónaptól már megújult vadazonosító jeleket 
fognak a vadászatra jogosultak használni.  
Addig azonban a Vadászati hatóság az előző évi jelek használatát meghosszabbítja, ha a jogosult az 
előző évi elszámolását teljesítette. 
 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy a vadászatra jogosult a vadkísérő jegy használatának 
részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani. Amennyiben abban módosítás 
következik be, azt 30 napon belül a Vadászati hatóság területi szervéhez meg kell küldeni. 
 

3. 
A vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy megújítása is. 
Mint ahogy korábban is többször jeleztük, a vadászjegyek érvényessége március 1-től a következő 
év február 28-ig tart. A megye vadászainak 8-10%-a még a mai napig sem újította meg engedélyét, 
és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes vadászjegy is, ezért ezen 
személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük visszavonására. 
 
Kérem, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és hívják fel őket a hiányosság 
megszüntetésére. 
 

4. 
Április 15-vel indul az őzbakvadászati szezon, aminek köszönhetően minden bizonnyal több 
külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. 
 
A vadászati törvény végrehajtási rendeletének 52. § (1) bekezdése szerint a vadászati engedélyt a 
bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első vadászat helye szerint illetékes 
vadászati hatóság állítja ki. 
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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 Vtv. 62. § (1) bekezdése értelmében a külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során 
másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is.  
 
Ezen biztosítás szervezetünknél megköthető, 1.000Ft/30nap díjért. 
 
 

Gazdálkodás 
 

1. 
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 
bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 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 
 

2011. március 1-je és március 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  368 Ft/liter 
Gázolaj     364 Ft/liter 
Keverék     395 Ft/liter  

 
 

2011. április 1-je és április 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  369 Ft/liter 
Gázolaj     367 Ft/liter 
Keverék     397 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2011.04.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1108A és 1108M) 
 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap folyamán 
kipostázásra került. Kérjük, hogy azt a számlában feltüntetett fizetési határidőig rendezni 
szíveskedjenek. 
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Hírek, információk 
 

1. 
Mint ahogyan már korábbi levelünkben is jeleztük, idén tavasszal is folytatódik a szalonka 
monitoring program, mely szerint a programban résztvevő vadgazdálkodóknak február 12-én, 
szombaton kezdődött el a Magyarországon átvonuló erdei szalonkák megfigyelése.  
A monitoring során a megfigyeléseket, a már megszokott formában dokumentálni kell, majd azt 
leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat feldolgozva juttatjuk el azokat a gödöllői 
Egyetemnek.  
 
Az első szalonkákat az idén nagyon korán, február 19-én, a megyében két helyen is, Varbón és 
Aszalón is jelezték! 

 
2. 

Vadászszövetségünk március 9-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott. 
A tanfolyam során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás 
alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel 
vadászvizsgára.  
 
A vadászvizsgára több mint 65 fő jelentkezett, ezért az idei első vizsga rögtön kétnapos lesz, 
március 29-én és 30-án kerül megtartásra. 
 

3. 
Trófeabírálat időpontja, 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 
kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  
Külföldi bérvadász által elejtett trófeás vad esetében előzetes időpont egyeztetés alapján a 
trófeabírálat soron kívül történik. 
Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 
4. 

A rozsnyói Vadászszövetség meghívására megyénk küldöttsége Szlovákiában részt vett egy 
bírálattal egybekötött trófea szemlén. A szlovák jogszabályok értelmében ekkor történik az év során 
elejtett trófeás vadak bírálata, melyet ezt követően bemutatnak a nagyközönségnek is.  
 
A megnyitón mennyiség szerint és vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen 
ismertették a bemutatott trófeákat. 
 

5. 
A Vadászszövetség a kamara területi szervezetével közösen továbbra is támogatja a  

TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK 
szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetünkhöz kell benyújtani. Bővebb 
felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920  
 

6. 
Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve továbbra is forgalmazza a Larsen, szarka 
élvefogó csapdák (és a hozzájuk való rugók) forgalmazását.  
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 



 4

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 
 

7. 
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. 
 

8. 
Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, hogy 
2010. 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. 
 

9. 
Megyei vadásznap! 

 
Idén, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, OMVV elnöke fővédnökségével idén április 30-án 
Putnokon  rendezzük meg a Gömör-Expo keretében, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, 
természetszeretőt és érdeklődőt! 
 
Ugyanakkor felhívjuk a megye vadgazdálkodóinak figyelmét, hogy trófeák biztosításával, vadétel 
főzéssel, közös társasági részvétellel minél többen csatlakozzanak a rendezvényhez! 
Bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920 
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Március-április:  Vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve  
Őzbak (április 15-től) 

 
 

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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Vadászszövetségünk kínálata 
 
 

Larsen-csapda 
 
 

Szarka és dolmányos varjú élvefogásához. 
Garantált siker a gyérítéshez, az apróvad gyarapodásához! 

 
 
 

 
 
 
    

12.500 Ft + áfa 
 
 

 

Külön rugó: 200Ft + áfa/db. 
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Hivatásos vadász 
 formaruházat 

 
 
 

Vhr. 35. § (1) A hivatásos vadász részére a jogosult a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott 
egyenruhát és felszerelést biztosít. 
 (3) A hivatásos vadász kötelező egyenruhája: ünnepi öltöny, kalap, melynek kihordási ideje 
legfeljebb harminchat hónap, téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál kesztyű, nadrágszíj, melyek 
kihordási ideje legfeljebb huszonnégy hónap, nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő, bakancs, 
gumicsizma, melyek kihordási ideje legfeljebb tizenkét hónap. A hivatásos vadász ruházatán 
szerepel a „Hivatásos Vadász” feliratú embléma. 
(4) A hivatásos vadász kötelező szolgálati felszerelése a következő: a vadászterület jellegének 
megfelelő szolgálati vadászlőfegyver tokkal, golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, könnygázszóró 
palack, vadásztőr, táska, távcső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkötöző csomag, valamint a működési 
terület térképe. 
 
 
 
Cikk 
sz: 

A termék megnevezése Kihord. idő 
(hó) 

Bruttó ár Ft 

3000 Nyári formaruha garnitúra   
3011 Vászon kabát 12 18.000,- 
3012 Vászon nadrág (2 darab) 12 14.630,- 
3013 Vászon mellény 12 13.500,- 
4000 Téli formaruha garnitúra   
4011 Lóden kabát 24 34.875,- 
4012 Lóden nadrág 24 18.000,- 
5010 Ing, zöld, rövid ujjú 12 5.700,- 
5020 Ing, zöld, hosszú ujjú 12 6.100,- 
5030 Ing, fehér, hosszú ujjú 12 4.500,- 
6010 Nyakkendő 24 2.800,- 
7010 Esőkabát 12 5.200,- 
8010 Kalap 36 6.250,- 
9010 Ünnepi öltöny zakó 36 20.700,- 
9010 Ünnepi öltöny nadrág 36 12.600,- 
 
 

 
 


