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Aktuális teendők 
 

1. 

A sertéspestis monitoringgal, mintavétellel kapcsolatban az EU Bizottság Élelmiszerügyi és 

Állategészségügyi Hivatala (FVO) a hónap elején felügyeleti ellenőrzést hajtott végre megyénkben. 

Az ellenőrzés kapcsán az alábbi előírásokat határozták meg. 

 

1.) Az Állategészségügyi Hatóság (továbbiakban Igazgatóság) által, 2008. augusztus elején 

14.1/02511/2008. iktatószám alatt az érintett vadászatra jogosultak részére kiadott közigazgatási 

határozatban foglaltakat folyamatosan be kell tartani. 

2.) Ha a vadászatra jogosult kapcsolattartó személyt még nem jelölt ki vagy nem jelentett be az 

Igazgatósághoz, akkor ezt haladéktalanul tegye meg  

3.) A saját célra (kompetencia) elejtett és feldarabolt vaddisznó húsát – a sertéspestisre vonatkozó 

vizsgálati eredmény megérkezéséig – a vadász saját háztartásának hűtőjében / mélyhűtőjében 

vagy fagyasztóládájában nem tárolhatja! A saját célra elejtett vaddisznót a vadfelvásárló cég 

által működtetett vadbegyűjtő helyen, vagy a vadásztársaság által létesített, ún. jogosulti 

vadgyűjtőben (hűtőkamrában, nagyméretű hűtőszekrényben, mélyhűtőben, vagy 

fagyasztóládában) kell tárolni. A jogosulti vadgyűjtőket az Igazgatóságnak be kell jelenteni és 

ezeket nyilvántartásba kell venni.  

4.) A vadfeldolgozók által működtetett vadbegyűjtő helyekre leadott vaddisznó testekkel együtt át 

kell adni az emberi fogyasztásra alkalmatlan állati hulladékot (gyomor-bélcsatorna, lábvégek, 

stb.) is, szivárgásmentes műanyag fóliazsákba csomagoltan. A hulladékot tartalmazó zsákra rá 

kell ragasztani a nagyvad-azonosító jel számát tartalmazó címkét. A vadásztársaság által 

létesített jogosulti vadgyűjtő esetében szintén gondoskodni kell az említett állati hulladék 

elkülönített tárolásáról. E célra könnyen takarítható és fertőtleníthető, zárható fedelű 

műanyaghordó vagy - kuka is megfelelő. Ezekben az állati hulladék, a november 1. és március 

1. közötti időszakban, hűtés nélkül is tárolható.  

5.) A vadfelvásárló cégek vadbegyűjtő helyein, valamint a vadásztársaság által létesített jogosulti 

vadgyűjtők mellett tárolt állati hulladék körjáratszerű begyűjtését heti egyszeri alkalommal – 

erre vonatkozó bejelentés után – az Igazgatóság szervezi meg. A bejelentést a kerületi 

főállatorvosi hivatalok fogadják. Az állati hulladék elszállítása és ártalmatlanítása állami 

költségen történik.  

6.) Az egyéni és társasvadászatok során elejtett vaddisznók emberi fogyasztásra alkalmatlan 

hulladékainak helyszíni elföldelését (elásását) csak az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján lehet 

engedélyezni.  

7.) A társasvadászatok szervezését előzetesen, írásban be kell jelenteni a vadászat helye szerint 

illetékes kerületi főállatorvosi hivatalnak. A társasvadászatok után összegyűjtött állati 

hulladékot az Igazgatóság a SZATEV ZRt. közreműködésével állami költségen szállíttatja el. 

A társasvadászatokra vonatkozó bejelentésben lényeges a kapcsolattartó személy neve és 

mobiltelefonszáma azért, hogy az állatorvosi ellenőrzés időpontját, majd az állati hulladék 

körjáratszerű begyűjtését egyeztetni tudják.  
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8.) Az elejtett vaddisznókhoz tartozó mintaazonosító lapok tőpéldányait és a laboratóriumi 

vizsgálati leletek másolatát legalább 2 évig meg kell őrizni hatósági ellenőrzés céljára.  

9.) Az Igazgatóság futárszolgálattal minden munkanap vizsgálatra küldi a leadott vér- és 

mandulamintákat. Megyénkben az alábbi helyszíneken lehet leadni vér- és mandulamintákat a 

hozzájuk tartozó, kitöltött kísérőiratokkal együtt (hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön: 8.00 -

16.00 óráig, pénteken: 8.00 - 13.00 óráig). 

 

- 3630 Putnok, Serényi L. tér 9. (a József Attila utca eleje) 

 Falugazdász Körzeti Iroda (tel.: 06-48-431-058) 

 

- 3535 Miskolc, Vologda u. 1. (Igazgatóság központja) 

 Telefon: 06-46-500-660/100-as  mellék 

 

- 3400 Mezőkövesd, Marx K. u. 1. (a Városi Bíróság épületében lévő kerületi hivatal) 

 Telefon: 06-49-500-371 

 

A fenti időpontokon kívül az Igazgatóság központjának portaszolgálatán munkaszüneti - és 

ünnepnapokon is biztosítják a vér- és mandulaminták, valamint a kapcsolódó kísérőiratok 

átvételét reggel 7.00 - 9.00 óra között.            

10.) A vaddisznó-sertéspestis elleni védekezési terv egyik fontos követelménye az, hogy a 

vizsgálatra kerülő állatok legalább 20%-a az 1 évesnél fiatalabb korosztályt képviselje.  

 

2. 

Az érintett vadásztársaságok készüljenek fel arra, hogy 2008. november 1. és 2009. február 28. 

között az MgSzH Központ járványügyi felügyelői a vaddisznó-sertéspestis elleni védekezés 

gyakorlati végrehajtását a helyszínen is ellenőrizhetik. Az Igazgatóság kéri ezért, hogy a 

vadásztársaság erre kijelölt kapcsolattartója a vaddisznó-sertéspestissel összefüggő iratokat 

áttekinthető rendben tárolja.  

3. 

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.  

A vadászati hatóságtól kapott információk szerint több vadászatra jogosult ezen kötelezettségének 

nem tett eleget, ezért felhívjuk a figyelmet az előírások pótlására. 

 

4. 

Azokon a területrészeken, ahol a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 4/A § (5) bekezdése 

értelmében seregély gyérítést végeztek, 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.”  

Javasoljuk, hogy az október 31-ei vadászati idény végeztével a jelentést a közeljövőben tegyék 

meg, nehogy a későbbiekben feledésbe és ezáltal szankcionálásra kerüljön. 

 

5. 

Ugyanígy ismétlésként és figyelemfelhívásként jelezzük, hogy az országos jelentőségű védett 

területeken (Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó vadászatra jogosultak esetében a területen található 

vadászati-vadgazdálkodási berendezéseket a pontos hely és térképi megjelöléssel kötelezően be 

kell jelenteni engedélyezésre a működési hely szerint illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokhoz.  

A jelentési kötelezettség határideje december 31. 
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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. október 1-je és október 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  302 Ft/liter 

Gázolaj     315 Ft/liter 

Keverék     324 Ft/liter  

 

 2008. november 1-je és november 30-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  300 Ft/liter 

Gázolaj     311 Ft/liter 

Keverék     323 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008.11.12. 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) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember hónapban 

kipostázásra került. Kérjük azon tagszervezeteinket, akik e számlánk összegét még nem utalták át, 

hogy e kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Az Állategészségügyi Hatóság és az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete szervezésében, 

képesített vadhúsvizsgáló képzés került lebonyolításra, szeptember 29-30-án, majd október 21-én. 

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 vizsgára november 5-én kerül sor az Állategészségügy Vologda utcai épületében. 

 

2. 

A vadászkamara kynológiai szakbizottsága Éles Tibor vezetésével vadászkutya vadászati 

alkalmassági vizsgát tartott Ongán és Borsodivánkán. A megmérettetéseken 32 kutya tett 

eredményes vizsgát, majd kapott bizonyítványt, melynek birtokában részt vehet apróvadas 

társasvadászatokon. 

3. 

Vadászklub programjai 

- október 30. 17.
00 

óra  Kadlicsek János: Vadászok és vendégek 

- november 27. 17.
00

 óra  Éles Tibor: Ha kutyával szeretnénk vadászni 

helyszín: Kisavas I. sor Miskolci Vízművek pincehelyisége 
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Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk, mint arról korábbi híradásainkban is szóltunk a Rozsnyói Területi 

Vadászszövetséggel ezév májusában Együttműködési Megállapodást írt alá. 

A vadászszervezetek közötti kapcsolat elmélyítését szolgálva - az Együttműködési Megállapodásra 

alapozva - a határ menti térségben élő és tevékenykedő vadászszervezetek kinyilvánították, hogy a 

magyar és szlovák együttműködés kiszélesítéseként a Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló 

Együttműködés demokratikus egyesülethez csatlakozva, azon belül létrehoznak egy 

vadásztagozatot, melynek alapító nyilatkozatát 2008. október 9.-én Rozsnyón az alapító tagok 

aláírták. 

 

A vadásztagozat célja, hogy a Sajó-Rima Eurorégió közel 6 000 km
2
-es működési területén, az itt 

élő lakosság érdekében, a fenntartható fejlődés elvét tiszteletben tartva a természet, a táj, a 

környezet, az erdők vadállományának védelme érdekében, célirányos vadászati, természetvédelmi, 

társadalmasítási tevékenységeket végezzenek a magyar és a szlovák állam határmenti 

vadászszervezetei között. 

 

A vadásztagozat alapító tagjai: 

- Sajó-Rima Eurórégió /társelnökök Tamás Barnabás és Frantisek Kardos/ 

- Észak-magyarországi Vadászszövetség /elnök Dr. Székely László/ 

- Rozsnyói Vadászszövetség és Vadásztársaság /elnök Ing. Ján Valentík/ 

- Alsó-Gömöri Vadásztársaság /elnök Gyurán János/ 

 

A vadásztagozat neve: Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozata 

A vadásztagozat székhelye és címe: Magyarország, 3630 Putnok, Zrínyi u. 4. 

 

2. 

Vadászszövetségünk október 30-án indítja el aktuális Állami Vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamát. A tanfolyamon a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-

vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve 

készülhetnek fel a vadászvizsgára, mely november 14-én lesz Tomor sportlőterén. 

 

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

Október-november: Gímszarvas (golyóra érett bika október 31-ig), dámszarvas, őz suta, gida, 

muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, 

csörgőréce, szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; örvös galamb(október 31-ig), 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 

 


