
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Vhr. 67. § (4) bekezdése szerint „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.” 

Felhívjuk a figyelmet a társasvadászatok megkezdése előtt ezen előírás fokozott betartására. 
 

2. 

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. 
 

 

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. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  290 Ft/liter 

Gázolaj     275 Ft/liter 

Keverék     317 Ft/liter  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. X. szám 
 
 

 

 



2009. október 1-je és október 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  306 Ft/liter 

Gázolaj     286 Ft/liter 

Keverék     333 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.11.12.  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. 

Szövetségi tagdíj 

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

kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, 8 napon belül tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Jogi info 
 

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. 

 

A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról, 

hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 

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. 

 

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. 

 

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. 



Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a 

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

társasvadászat megrendezését megtiltja.   

 

Hírek, információk 
 

1. 

November 4-én tartja az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 

tisztújító küldöttgyűlését, melyen az elkövetkezendő 4 éves időtartamra kerülnek megválasztásra a 

tisztségviselők. 

2. 

A vadászkamara kynológiai szakbizottsága Éles Tibor vezetésével vadászkutya vadászati 

alkalmassági vizsgát tartott. A megmérettetéseken 11 kutya tett eredményes vizsgát, majd kapott 

bizonyítványt, melynek birtokában részt vehet apróvadas társasvadászatokon. 
 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

November 11-től november 23-ig 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 biztosítjuk.  

 

Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2009. november 27. Tomor 

 

2. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megye vadgazdálkodói 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 

 


