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Jelen levelünket a megszokottól eltérő módon, egy pár napos csúszással juttatjuk el Önök felé, 

amiért utólag is elnézést kérünk. A későbbi postázást azért láttuk indokoltnak, mert a sertéspestissel 

kapcsolatos, napokban folytatott egyeztetésekről és hírekről is számot kívánunk adni. 
       

Aktuális teendők 
 

1. 

A Vadászati törvény végrehajtási rendelete (Vhr.) 66. § (2) bekezdése értelmében a társas 

vadászatok ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb szeptember 30-áig az illetékes vadászati 

hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan - a 

természetvédelmi hatóságnak írásban megküldeni, és az esetleges változást - legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően - bejelenteni.  
 

2. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi veszettség elleni orális immunizáció 

hatékonyságának vizsgálatára a rókaminták leadási határideje: 2008. szeptember 30.  

Az Állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból. 
 

3. 

A Vtv. 73. § (1) bekezdése szerint a jogosult legkésőbb a vadfaj vadászati idényét követő 

harminc napon belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak 

trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett 

őz agancsát. (2) A jogosult köteles a vadászjeggyel rendelkező vadász által a január hónap első 

napja és augusztus hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb 

agyarát legkésőbb szeptember utolsó napjáig, a szeptember hónap első napja és december hónap 

utolsó napja között elejtett vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát pedig legkésőbb a 

következő év január hónap utolsó napjáig a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati 

hatóságnál trófeabírálat céljából bemutatni. Trófeabírálat: minden hónap első hétfője és keddje 

(Miskolc, Dóczy u. 6.) 

4. 

A hidegebb idő beáltával északról csapatosan érkeznek a seregélyek, melyek a megye egyes részein 

a szőlőültetvényeken jelentős károkat okoznak. A 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 4/A § (5) 

bekezdése szerint ezeken területrészeken a seregély gyérítését engedély nélkül végezheti a külön 

jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult (kérelemre vadászati felügyelőség által kijelölt), a 

hegyközség területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag 

a szőlőültetvényekben, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése 

érdekében, amennyiben tevékenységét: az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával 

megállapodást kötve, védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken 

kívül, augusztus 1. és október 31. között, a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint 

nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerekkel, valamint az okszerű vadgazdálkodás 

akadályozása nélkül végzi. A vadászatra jogosult, valamint a (3) bekezdés szerinti halászati őr és az 

(5) bekezdés szerinti hegyőr, valamint mezőőr a gyérítést végző személyekről (a vadászjegyük 

számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint az elejtett madarak 

számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést küldeni az illetékes 

természetvédelmi hatóságnak.” 
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Gazdálkodás 
 

1. 

Az APEH havonta közzéteszi az alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az 

üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról 

számlát beszerezni. 

Fentiek alapján a     2008. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  305 Ft/liter 

Gázolaj     326 Ft/liter 

Keverék     327 Ft/liter 
 

2008. október 01-je és október 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

       ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin        302 Ft/liter 

       Gázolaj           315 Ft/liter 

       Keverék           324 Ft/liter 
 
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008. 10. 12. (13.) Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (0808A és 0808M), adók, járulékok befizetése 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, EHO, munkavállalói, munkaadói, 

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

2008.10.20. Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának 

összegéről (0865/650) (havi, negyedéves bevallók esetén), az adó megfizetése  
 

3. 

Szövetségi tagdíj 
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája kipostázásra került. 

Kérjük, hogy - lehetőségeik figyelembevétele mellett – a tagdíj összegét a számlán feltüntetett 

fizetési határidőig, 2008.09.30-ig rendezni szíveskedjenek. 
 

Jogi info 
 

1. 

Vhr. 66. § (1) Társas vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. 

A társasvadászatot a vadászatvezető irányítja. A biztonságos vadászat lefolytatása érdekében 

kiadott vadászat vezetői utasítás megszegése a vadászat rendje megsértésének minősül. 

(3) A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet kell 

készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban 

helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a 

felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az 

utánkeresőknek. 

(4) A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 

a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

c) a hajtás irányát, 

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

(5) Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket, 

illetve, ha a vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak 

fenn, a társasvadászat megrendezését megtiltja.   
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Vhr. 67. § (1) A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt 

meggyőződni arról, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 

(3) A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász a vadászat megkezdése előtt tájékoztatást ad a 

vadászat alatt követendő magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és 

mennyiségű vadat ejthet el, amelyre rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le 

lövést, amelynek elejtésére a vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a 

vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve 

társasvadászaton a vadászatvezetőnek bejelenteni. 

(4) A jogosult évente legalább egy alkalommal köteles balesetvédelmi oktatást tartani a 

vadászatra vonatkozó szabályokról; erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A vadászatvezető, illetve 

egyéni vadászat esetén a kísérő köteles a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást 

tartani, amit a résztvevők aláírásukkal igazolnak. 
 

Hírek, információk 
 

1. 

A sertéspestis monitoring, mintavétel kapcsán felmerült problémák miatt, mint az előzőekben is 

jeleztük, folyamatos tárgyalásokat végzünk az előírások könnyítésére, betarthatóságának 

elősegítésére.  

 

- Kezdeményezésünkre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Budapesti Központjától érkezett 

állásfoglalás szerint, mind a fertőzött, mind a nem fertőzött területeken, abban az esetben, ha a 

negatív vizsgálati eredmény nem áll időben rendelkezésre, és ezáltal a vaddisznótest fogyasztásra 

alkalmatlanná válik, a testet I. kategóriájú melléktermékként kell ártalmatlanítani. 

A vadtest tulajdonosa (vadászatra jogosult) ebben az esetben állami kártalanításra jogosult. 

 

- Szövetségünk elnöksége a sertéspestis járványhelyzettel kapcsolatosan kezdeményezte egy 

országos egyeztető tárgyalás összehívását, melynek eredményeképpen szeptember 30-án 

Egerben Pest, Nógrád, Heves és Borsod megye állategészségügyi hatóságai, vadászati 

érdekképviseletei és a vadászati hatóságok képviselőinek részvételével egy megbeszélésen vettünk 

részt. A tárgyaláson Dr. Bognár Lajos, az MGSZH Központ Élelmiszer-lánc Biztonsági 

elnökhelyettese a felvetett problémákra reagálva az alábbiakra tett ígéretet: 

- növelni fogják mind a humánerőforrást, mind a technikai forrásokat a vizsgálati idő 

lerövidítése érdekében  

- a lehetőségek szerint beindítják a debreceni vizsgálólaboratórium ezirányú működését is 

- készül egy kártalanításról szóló FVM rendelet, melyben a vadtest kobzásakor felmerülő 

irányárak is megfogalmazásra kerülnek. 

- Vizsgálják a kompetencia elhelyezésének lehetőségeit, és kialakítják a vadászatra 

jogosultaknak legmegfelelőbb, de emellett ellenőrizhető elhelyezési módot. 

- A társasvadászatok beindulásának időszakáig rendezik az azzal kapcsolatos 

szabályozásokat. 

- Erősítik a mintaszállítás meggyorsítását 

 

- Október 1-jén az Állategészségüggyel és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel tárgyaltunk a vaddisznók vadászata során keletkező 

állati hulladékok helyszíni elásással történő ártalmatlanításáról. A Felügyelőség nyilatkozata 

szerint kiemelt érzékeny és fokozottan érzékeny területen tilos az elföldelés vagy a helyszíni 

elégetés. Emellett azonban a megfogalmazott kéréseinknek megfelelően, - amennyiben az előzetes 

vizsgálat szerint erre mód van -, ki fogják jelölni az érintett vadászatra jogosultak területén a 

zsigerelő és hulladék elföldelésre alkalmas lehetséges helyszíneket.  
 

2. 

A Vadászkamara területi szervezetével szeptember 15-én közös elnökségi ülést tartott 

Szövetségünk. Az ülés keretében az elnökség tagjai tájékoztatást kaphattak az előző ülése óta eltelt 

időszak eseményeiről, a két szervezet első féléves pénzügyi beszámolójáról, aktuális pénzügyi 
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helyzetről. Ezt követően elfogadásra kerültek az év hátralévő részében várható feladatok, 

célkitűzések, melynek egyik legfőbb állomása lesz december folyamán a Borsod megyei 

vadászklub 25. éves évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés. 
 

3. 

Tisztújítás történt „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítványnál. 

Vadászszövetségünk és az OMVK Területi Szervezete, mint alapító tagok, a kuratórium elnökének 

Szaniszló Sándornak, tagjainak, Dr. Lenár Györgynek és Szatmári Gyulának, valamint a Felügyelő 

bizottság tagjainak, Báthori Gábornak, Dr. Lipusz Györgynek és Lezák Zoltánnak a megbízatását 

további 3 évre, 2011. szeptember 15-ig meghosszabbították.  
 

4. 

Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálat valamint az OMVK B.-A.-Z. 

Megyei Területi Szervezete szervezésében, képesített vadhúsvizsgáló képzés került lebonyolításra, 

szeptember 29-30-án az Állategészségügy Vologda utcai épületében. 

Vonatkozó jogszabály szerint minden közfogyasztásra kerülő vad húsvizsgálatához vadkísérő jegy 

alkalmazása kötelező. A vadkísérő jegyet, az elejtő vadász bejegyzésein túl, csak az arra 

feljogosított, képesített vadhúsvizsgáló töltheti ki.  

A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül. A tanfolyamon való 

részvétel alapkövetelménye középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami 

vadászvizsga megléte. 

5. 

A Vadászkamara ifjúsági szakbizottsága szeptember 19 - 21-ig szarvasbőgő ifjúsági tábort 

szervezett Telkibányán 6-16 éves korú gyermekek részére. A három nap során 29 gyermek részére 

egésznapos programok tették érdekessé a táborozást, valamint hajnali és esti cserkelés során 

megismerkedhettek az erdő állatvilágával is.  

6. 

Sárospataki vadászklub programjai 

- október 18. 18.
00 

óra  Dr. Elek Balázs: vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem 

- december 12. 18.
00

 óra  Vadászati helyzetgyakorlatok 

helyszín: Sárospataki Kossuth Holding tárgyalóterem 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot tartott, melynek során a 

hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek 

meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a vadászvizsgára.  
 

Mire szabad vadászni 
 

Szeptember: Gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, tőkésréce, csörgőréce, 

szárcsa, balkáni gerle; örvös galamb, róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, 

nyest, borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

Október: Gímszarvas, dámszarvas, őz suta, gida, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, 

fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; örvös galamb, 

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 



 5 

 


