
 
 

       

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. 

Mint ahogyan korábbi számunkban is jeleztük, a felügyelőségen az új vadazonosító jelek az 

előző évi elszámolás, és az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített 

megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával igényelhetőek.  

Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy a vadászatra jogosult a vadkísérő jegy 

használatának részletes szabályait is a helyi szabályzatában 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 7-8%-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. 

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. 
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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 
 

2013. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  431 Ft/liter 

Gázolaj     435 Ft/liter 

Keverék     462 Ft/liter  

 
 

2013. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  442 Ft/liter 

Gázolaj     439 Ft/liter 

Keverék     473 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.04.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási 

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2013.04.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi, negyedéves bevallók 

1365) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap 

harmadik hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy a kiszámlázott összeget (és az esetleges 

elmaradást) a számlán feltüntetett fizetési határidőig (2013.03.31) rendezni szíveskedjenek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Mint azt korábbi levelünkben is jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, - köztük 

a hivatásos vadászok - tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.  

 

A május 1-jéig előírt jelvény és igazolványcserével kapcsolatosan kamarai szervezetünk 

egy komplett tájékoztató anyagot küldött ki a megyében gazdálkodó és tevékenykedő 

valamennyi vadászatra jogosult szervezetnek, valamint valamennyi hivatásos vadásznak! 

Felhívjuk a figyelmet a határidő pontos betartására, mivel ellenkező esetben - május 1-jét 

követően - a rendőrhatóság visszavonhatja a hivatásos vadász működési engedélyét. 



A rendészeti feladatok ellátásához előírt tanfolyam és vizsga kidolgozása is folyamatban van, 

az előzetes információink szerint pontos ismertető (jelentkezés tematikája, képzések ideje, 

helye stb.) április hónap folyamán fog megjelenni.  

A várható tanfolyami képzési díj: 9.663 Ft-ba, míg a vizsgadíj 1.933 Ft-ba fog kerülni.  

 

Mihelyst bővebb információ áll rendelkezésünkre, természetesen azonnal értesíteni fogjuk az 

érintetteket. 

 

2. 

Mint ahogyan már korábbi levelünkben is jeleztük, idén tavasszal is zajlik a szalonka 

monitoring program, mely szerint a programban résztvevő vadgazdálkodóknak február 16-

án, 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 20. körül, a megyében két helyen is, 

Cserépfalun és Kisgyőrön is jelezték! 

 

3. 

Vadászszövetségünk március 4-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamot (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott. 

A tanfolyam során a hallgatók 11 foglalkozási napon, összesen 45 elméleti és 5 gyakorlati 

órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos 

fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel vadászvizsgára.  

 

A vadászvizsgára több mint 100 fő jelentkezett, ezért az idei első vizsga kétnapos lesz, 

március 27-én és 28-án kerül megtartásra a tomori sportlőtéren. 

 

4. 

A Szlovák Vadászkamara Rozsnyói Területi Szervezete meghívására, március 17-én részt 

vettünk a Rozsnyói térség éves trófeabírálatot követő trófeaszemléjén, a Roznava Bistre-i 

kultúrházban. 

Szlovák társszervezetünknél a trófeabírálat gyakorlata más előírások szerint kerül 

lebonyolításra, mint nálunk. Itt az egész vadászati évben elejtett vadak trófeája egyszerre 

kerül - központilag - lebírálásra, s a bírálatot egy nyilvános trófeaszemle követi, ahol 

valamennyi trófea és bírálati lapja kiállításra kerül. 

A bírálat a Kamara hatásköre, a Trófea Bíráló Bizottságot a Vadászkamara területi Szervezete 

kéri fel, amely 9 tagú. A tagok jogosultságát a Kamara országos Központja által szervezett 

minősítő vizsga certifikálja. 

 

A trófea bírálat ezen módja és főként nyilvánossága követendő példa lehetne 

magyarországi gyakorlatunkban is. 

 

5. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. április 27-én, szombaton, már hagyományosan a Gömör-

Expo keretében, Putnokon, Nemzetközi Gömöri Vadásznap kerül lebonyolításra, melyre 

tisztelettel hívunk minden vadászt, természetszeretőt és érdeklődőt! 

 

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, Gyurán János 30/935-1674 

 



6. 

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  

 

7. 
Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is kedvezményes áron forgalmazza a 

hivatásos vadász formaruhákat.  

 

Ezen felül új termékekkel is bővült Vadászszövetségünk termékkínálata, melyek közül az 

alábbiakban néhányat - ízelítőül - bemutatunk: 
- GSM Vadkamera     76.000Ft + áfa 
 - azonnali képet küld e.mail-re, telefonra!!! 

 - videofelvétel készítési lehetőség 

- 8.0 MP, teljes sötétségben kb. 20 méterig lát 

- havonta akár ezer kép, max. 700-800 Ft-os költséggel     
- Céltávcsövek     15.000Ft + áfa -tól 

- Elektromos kiképző kutyanyakörv   15.000Ft + áfa 

- Lézeres távcsőbelövő     15.000Ft + áfa 

 

8. 

Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2012. 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 
 

Március:   Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve  

Április:  Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! 
  (*Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított 

vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.) 

   

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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