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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint azt a napokban már egy körlevélben is jeleztük, ahhoz, hogy az Uniós Madárvédelmi 

Irányelvtől eltérhessünk az erdei szalonka esetében, és a jövőben megtarthassuk ezt a tradicionális 

vadászati módot, egy középtávú szalonka monitoring program bevezetését kezdeményezték a 

magyar vadászati szervezetek. 

 

A program arra hivatott, hogy megvizsgálja, hogy a magyarországi éves teríték a hazánkon 

tavasszal átvonuló állomány 1%-át nem haladja meg, és a mintákban, a madarak kor és ivari 

összetétele alapján, ismerve a faj biológiáját, a tavaszi vadászat nem befolyásolja a populáció 

állapotát. Vizsgálja továbbá azt is, hogy az őszi vadászati idény jelenthet-e megoldást az erdei 

szalonka vadászatára. 

 

A szervezési, koordinációs feladatokat megyénkben az Országos Magyar Vadászati Védegyleten 

keresztül Vadászszövetségünk vállalta fel.  

 

A programban részt vevők elsősorban adatokat szolgáltatnak (látott madárszám, húzás ideje, 

időtartama stb.), másodsorban meghatározott kvóta szerint mintagyűjtést végeznek. 

 

Amennyiben részt kívánnak venni a programban a szándéknyilatkozatot 2008. december 30-ig 

kitöltve az Észak-magyarországi Vadászszövetséghez (3526, Miskolc, Tas u. 18.) visszajuttatni 

szíveskedjenek! 

 

A vadászati hatóság a vadászati engedélyt csak azon vadászatra jogosultak részére adja ki, 

akik szándéknyilatkozatukat határidőre visszaküldték, és vállalták a mellékelt kutatási 

anyagban közölt feltételek teljesítését, továbbá a kutatási programhoz, aláírt szerződéssel 

rendelkeznek. 

 

 

2. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a sertéspestis miatt kijelölt védőzónában érintett vadászatra jogosultak 

esetében az elkövetkezendő hónapokban 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.  
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3. 

Az országos jelentőségű védett területeken (Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó vadászatra 

jogosultaknak 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. 

 

 

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 

 

2009. január 1-je és január 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  249 Ft/liter 

Gázolaj     278 Ft/liter 

Keverék     273 Ft/liter  

 

 

2008. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  274 Ft/liter 

Gázolaj     297 Ft/liter 

Keverék     298 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.12.12.  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 IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája kipostázásra került. 

Kérjük, hogy számlánk összegét az abban foglalt fizetési határidőig (2008. december 31.) rendezni 

szíveskedjenek. 
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4. 

Hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük a 2008. évi pénzügyi beszámoló és a 2009. évi 

pénzügyi terv sémáját, további szíves használatukra. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Szervezetünk a Vadászkamarával közösen december 2-án sajtótájékoztatót tartott megyénk 

vadgazdálkodásáról, és még az évben várható programokról, úgy mint bemutató vadászat és a 

miskolci Vadászklub 25. éves évfordulója.  

 

A sajtótájékoztatón részt vettek a MiskolcTv, a Zemplén Tv, a Magyar Rádió, a Juventus Rádió, az 

Európa Rádió, az Észak-magyarország napilap és a Royal magazin munkatársai. 

 

2. 

A tavalyi évben már megvalósított, és nagy sikert aratott apróvad bemutató vadászatot követően 

az idén december 7-én hívta meg a Vadászszövetség és a Vadászkamara vezetősége a helyi és 

megyei sajtót, rádiót és televíziót, hogy a felvételeken és riportokon keresztül újra bemutassák a 

nagyközönség számára, a vadászok munkáját, elhívatását, valamint felhívják a figyelmet a 

balesetvédelmi előírások fokozott betartására.  

 

Reményeink szerint a számos híradáson keresztül a nem vadászó emberek számára is bemutattuk a 

vadászat szépségét, szükségességét, olykor nehézségeit, és legfőképpen megpróbáltunk változtatni a 

társadalom egyes rétegeinek negatív megítélésén. 

 

3. 

Mint azt korábbi levelünkben már jeleztük, december 12-én a Miskolci vadászklub 25 éves 

fennállásának évfordulója alkalmából a Pannónia szálló konferenciatermében ünnepi 

megemlékezést tartott a Szövetség, a Kamara és a Klub vezetősége, mely során a klub 

munkásságának méltatásán túl egy kiadvány, valamint egy kiállítás keretében a negyedévszázad 

eseményeinek bemutatására is sor került. 

 

A klubban ezen hosszú idő alatt, - egy-egy rövid kihagyással - havi, vagy néha még ennél is 

gyakoribb rendszerességgel követték egymást a rendezvények. Változatos és magas színvonalú 

szakmai, társadalmi, művészeti programok sokasága formálta, fejlesztette s irányította a hallgatóság 

igényeit, ízlésvilágát. A vadászati kultúra, a vadászetika, a vadászerkölcs ápolása, bemutatása, 

elemzése lett az elsődleges téma, de bál, szakmai kirándulás, gyakorló lövészet, baráti találkozók is 

bővítették az eseményeket.  

 

A klub aktivistái és rendszeres látogatói továbbra is nagy szeretettel látnak és várnak minden 

vadászt, természetbarátot, érdeklődőt minden hónap utolsó csütörtökjén 17. 00 órától, Miskolcon a 

Kisavason a Borsodi Vízművek pincehelyiségében.  

 

4. 

A Vadászkamarával közösen évadzáró vadgazdálkodói konferenciát szervezett Szövetségünk 

december 16-án vadászatvezetés-vadászatszervezés témakörében. 

A nap során Somfalvi Ervin a Magyar Vadászlap szakírója és Takács Viktor vadászfilmes közösen 

hívta fel a figyelmet a társas vadászatok lebonyolításának menetére, a balesetvédelmi előírások 
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betartásának fontosságára. Az előadások kitértek táblás megjelenítés során térképrajzolásra, 

valamint filmvetítés során az érdeklődők betekinthettek a vaddisznóhajtás „akciójeleneteibe” is. 

A program zárásaként a terítékkészítés írott és íratlan szabályait ismerhették meg a résztvevők. 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

December 16-án elnökségi ülést tartott szervezetünk, melynek során beszámoltak az előző ülés óta 

eltelt időszak eseményeiről, a tagszervezetek tagdíjfizetési helyzetéről, valamint az aktuális 

gazdasági helyzetről. 

 

2. 

Jelenleg 28 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás tartalmazza a 

pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves bevallások, 

adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA, egyéb 

kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredménylevezetés 

elkészítését.  

A felsorolt tevékenységeket természetesen a tagszervezetek részére jelentős kedvezményekkel 

valósítjuk meg.  

 

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

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 

 

Január: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas (golyóra érett bika kivételével), őz 

suta, gida, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, fácán, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, 

szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, 

borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Vadászélményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 

 

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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