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Aktuális teendők 
 

1. 

A végrehajtási rendelet szerint 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. 

Jelentős vadkárosítás alakult ki az elmúlt időszakban egyes területrészeken, főként kukorica és 

napraforgó kultúrában. 

 

Ennek megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

- a termelőkkel idejében le kell ülni megbeszélésre, a későbbi problémák megoldásának 

megvitatására, és a közös vadkárelhárításra, 

- hosszabb távra, tervezhetőbb és előrelátó megoldás lehet az ún. vadkárátalány szerződések 

kötése,  

- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira azonnal 

reagáljon,  

- a vadföldeken eseti megoldás lehet a vaddisznó számára túrókukorica betárcsázása, 

- zöldhajtások megszervezése és lebonyolítása, 

- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt villanypásztor felállítása és 

működése, 

- egyszerű és olcsó a rémzsinór alkalmazása, kisebb területeket megfelelő védelemmel lát el a 

vadakkal szemben. (üvegcserép, fémes hangot adó dobozok, tükördarabok, fehér színű toll, haj stb.) 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- az előzetes vadkárbecslési eljárás lefolytatása nagyon sok esetben elejét veheti későbbi hibás 

megállapításoknak, vitáknak. A betakarítás idején megbecsült vadkár sokszor a nem egyértelmű 

viszonyok miatt olyan terhet is jelenthet, amit nem a vad okozott. 

 

3. 

Ki kell emelni a vadkárokkal kapcsolatosan a dokumentálás fontosságát is.  Ezek lehetnek a 

vadkárt jelző értesítések, hivatásos vadász, mezőőr szolgálati naplói, költségeket igazoló számlák, 

egyezséget rögzítő okmányok, fényképek - bármi, amivel igazolható, hogy a vadgazda a tőle 

elvárható tennivalókat elvégezte. 

 

Általánosan elfogadható, hogy a vadkárt komplexen, a helyi viszonyok és sajátosságok figyelembe 

vételével kell kezelni, illetve kezelhetővé tenni.  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. VIII. szám 
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Élő és korrekt kapcsolat fenntartása a mezőgazdasági termelőkkel, a különféle megelőzési, 

elhárítási módozatok sokoldalú, változatos és közös alkalmazása hozhat eredményt a mezőgazdasági 

vadkárok csökkentésében. 

 

4. 

Mezőgazdasági vadkárt egyébként a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban 

lehet bejelenteni, igényelni: 

a) őszi gabona október 1.-augusztus 15. 

b) tavaszi gabona április 1.-augusztus 1. 

c) kukorica április 15.-november 30. 

d) burgonya április 15.-október 15. 

e) napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

f) borsó március 1.-augusztus 30. 

g) szőlő, gyümölcsös egész évben 

 

5. 

2009. június 1 - szeptember 30. között rókatetem(ek) állatorvoshoz történő beszállítását 
rendelte el a hatóság a korábbi immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 

 

Mivel kizárólag felnőtt egyedeket fogadnak el vizsgálati célból, ezért javaslom, hogy a jogosultak 

ezen kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget.  

 

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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  297 Ft/liter 

Gázolaj     277 Ft/liter 

Keverék     324 Ft/liter  

 

 

2009. augusztus 01-je és augusztus 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  306 Ft/liter 

Gázolaj     289 Ft/liter 

Keverék     333 Ft/liter  
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2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.09.12. (14.)  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (0908A és 0908M) 

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

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

 

3. 

A májusban elfogadott adómódosítások alapján a családi pótlék is adóterhet nem viselő 

járandósággá válik, s mint ilyen, az adóalaphoz hozzászámítva adókötelessé válik. 

Szeptembertől a családi pótlékra jogosult, gyermeket nevelő együtt élő házastársak (élettársak) után 

a jogosultak fele-fele arányban adóznak, akkor is, ha a családi pótlékot ténylegesen csak 

egyikőjüknek folyósítják. Az egyedülálló szülőnek is csak a családi pótlék felét kell beszámítania az 

adóalapjába. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2009. szeptember 1-jétől 

hatályos 48. § (2) és (6) bekezdései szerint a magánszemély köteles nyilatkozatot adni a 

munkáltatójának, a bér kifizetőjének akkor, ha 2009. augusztus 31-ét követően adóterhet nem viselő 

járandóság címén – ideértve különösen a családi pótlék egyéb jövedelemnek minősülő megosztott 

részét – van nem a munkáltatótól, a bér kifizetőjétől származó rendszeres vagy nem rendszeres 

bevétele. Az ehhez szükséges formanyomtatványt hírlevelünk 1. számú mellékleteként csatoljuk. 

Ha a magánszemély nyilatkozatában nem tünteti fel a járandóság összegét, akkor a munkáltatónak a 

teljes jövedelméből a legmagasabb adókulcsot alkalmazva, azaz 36% adóelőleget kell levonnia.  

Az adóterhet nem viselő járandóságokra továbbra is igaz, hogy ha mellette más adóköteles 

jövedelmet nem szerez a magánszemély, akkor ezt önállóan bevallani nem kell. 

Az új szabályozás alkotmányosságának vizsgálata várható, miután több beadvány is érkezett az 

Alkotmánybírósághoz. Amennyiben e témában változás történik, arról aktuális hírlevelünkben 

tájékoztatjuk Önöket. 

 

4. 

Változások a táppénz és a betegszabadság összegében 

Augusztus 1-jével léptek hatályba a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény módosításai. Eddig a táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama 

alatt egy éven át, ennek megszűnését követően pedig 45 napig járt. A passzív táppénz augusztustól 

lerövidül 30 napra, a méltányossági kérelem alapján megállapítható táppénz is 30 napra csökken. 

Az eddig hatályos szabályozás értelmében a táppénz összege legalább kétéves biztosítási idő esetén 

a jövedelem 70 százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy kórházi ellátás alatt a 60 

százaléka volt. A módosítás hatálybalépésével ezek a juttatások 10 százalékkal csökkentek, tehát két 

éves biztosítási idő után 60 százalékos, ennél rövidebb jogviszony esetén és a kórházi ápolás 

időszaka alatt 50 százalékos táppénz jár. A táppénz egy naptári napra járó összege augusztustól nem 

haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási 

jogviszony megszűnését követően pedig a minimálbér 150 százalékának harmincad részét. 

A Munka Törvénykönyvében szabályozott és a munkáltató által fizetendő 15 napos betegszabadság 

időtartamára augusztustól a munkavállaló a távolléti díjának 80 százaléka helyett 70 százaléka jár. 

Azok a betegek, akik már július 31-én táppénzen vagy betegszabadságon voltak, továbbra is a régi 

szabályok szerint kapják a juttatást. 

 

5. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája korábban kipostázásra 

került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem rendezték, 8 napon 

belül tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
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Hírek, információk 
 

1. 

Szeptember - október hónapokban kamarai választásokat kell tartani. A választáskor az illetékes 

kamarai osztályt vezető alelnök összehívja a kamarai osztály ülését, majd ezt követően az itt 

megválasztott küldöttek titkos szavazás során választják meg a kamarai tisztségviselőket újabb négy 

éves időtartamra. 

 

Kérjük, hogy a hivatásos vadászok részvételét az osztályülésen és választáson minden 

vadászatra jogosult biztosítani szíveskedjen! 

 

2. 

A vadászkamara ifjúsági szakbizottságával közösen szeptember 18 - 20-ig szarvasbőgő ifjúsági 

tábor szervezünk 6-16 éves korú gyermekek részére. A három nap során egésznapos programok 

teszik érdekessé a résztvevők számára a táborozást, valamint hajnali és esti cserkelés során 

megismerkedhetnek az erdő állatvilágával is. Jelentkezés még korlátozott számban a 

Vadászszövetségnél (Miskolc, Tass u. 18.), vagy Bótáné Batta Olgánál a 30/6375455 telefonszámon. 

 

3. 

Szeptember elején felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartunk. A 

képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-

vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés 

szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen leadva ismertetik a tananyagot. A 

tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren és virtuális vadászati program segítségével 

biztosítjuk. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2009. szeptember 30.  

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Augusztus: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 

dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

Augusztus 15-től: Balkáni gerle; Örvös galamb 

 

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 

 

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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1. számú melléklet 

Nyilatkozat 
az adóterhet nem viselő járandóságok figyelembevételéről a 2009. adóévben 

 

Munkáltató / kifizető megnevezése:  

                      címe:   

 

Bejelentem, hogy a 2009. adóévben a számomra, házastársam / élettársam számára történő rendszeres családi 

pótlék folyósítás  50%-a  nálam adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. 

 

Bejelentem, hogy a 2009. adóévben esedékes jövedelmeim adóelőlegének megállapításához, a következőkben 

részletezett adóterhet nem viselő járandóság figyelembevételét kérem. 

 
                         Családi pótlék összege Egyéb adóterhet nem viselő járandóság összege 

 
 Szeptember:  ________________________Ft                                                                Ft 

 Október:  ________________________Ft                                                                Ft 

 November:  ________________________Ft                                                                Ft 

 December:  ________________________Ft                                                                Ft 

    
A nyilatkozatot tevő adatai: 

  

Név:  ___________________________________________________________ 

Adóazonosító: ___________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

TAJ szám: ___________________________________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________ 

 

A házastárs, élettárs adatai: 

  

Név:  ___________________________________________________________ 

Adóazonosító: ___________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

TAJ szám: ___________________________________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________ 

  

 A nyilatkozat a nyilatkozattevő aláírása nélkül érvénytelen. 

 

Dátum: …………………………..  

      

 

……………………………………. 

A nyilatkozattevő aláírása 

 

……………………………………. 

A házastárs, élettárs aláírása 
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PÓTLAP 

 
a családi pótlék nyilatkozathoz a 2009. évre 

 

A nyilatkozatottevő neve: __________________________________________________ 

Adóazonosító: __________________________________________________ 

 

Gyerekek adatai: 

 

Név: __________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________________________________ 

Adóazonosító: __________________________________________________ 

TAJ szám: __________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________________________ 

 

Név: __________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________________________________ 

Adóazonosító: __________________________________________________ 

TAJ szám: __________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________________________ 

 

Név: __________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________________________________ 

Adóazonosító: __________________________________________________ 

TAJ szám: __________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________________________ 

 

Név: __________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________________________________ 

Adóazonosító: __________________________________________________ 

TAJ szám: __________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________________________ 

 

Dátum: …………………………….. 

 
 

……………………………………. 

A nyilatkozattevő aláírása 

 

……………………………………. 

A házastárs, élettárs aláírása 

 


