
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a vadászat 

kezdetét két nappal megelőzően az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a 

természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan - a természetvédelmi hatóságnak írásban 

bejelenteni. 

2. 

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. 
 

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. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  299 Ft/liter 

Gázolaj     286 Ft/liter 

Keverék     326 Ft/liter  

 

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  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2009.12.12. (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) 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2009. XI. szám 
 
 

 

 



3. 

Szövetségi tagdíj 

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

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

rendezték, 8 napon belül tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Jogi info 
 

Figyelem, lényeges jogszabályi változás! 
 

Megjelent a 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és 

forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről 

 

Az alábbiakban a rendelet legfontosabb részeit emelnénk ki. A jogszabály teljes szövegét 

mellékletként csatoljuk. 

 

E rendelet szabályait az elejtett vagy elhullva talált vad esetében kell alkalmazni. 

Az emberi fogyasztásra szánt elejtett vadat csonkítatlanul, zsigereivel együtt kell bemutatni a vad 

további vizsgálatát végző képesített vadhúsvizsgáló részére. Trófeás vad esetében nem minősül 

csonkításnak a trófea eltávolítása. 

 

Az elejtő (vagy a kísérő hivatásos) vadász, amennyiben a nagyvad elejtése során nem figyelt meg a 

szokásostól eltérő viselkedést, valamint a zsigerelés során sem tapasztalt a szokásostól eltérő 

jellemzőket, kitölti a vadkísérő jegynek az adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások 

rögzítésére szolgáló rész első oldalát. A vadkísérő jegyről (2010. március 1-től a krotália helyett) 

az azonosítást lehetővé tevő, perforáció mentén letéphető részt letépi, és azt rögzíti az állati testen a 

nagyvad hátsó lábán, a csánk fölött - a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan. A vadkísérő jegynek az 

azonosítást lehetővé tevő, perforáció mentén letéphető részének a lőtt nagyvad csánkján történő 

megőrzése a vad - egésze vagy zsigerelt teste - feldolgozásáig kötelező. A lőtt nagyvad elszállítását 

csak a vadkísérő jeggyel történt megjelölést követően szabad megkezdeni. 

A nagyvad elejtése után a képesített vadhúsvizsgáló a nagyvadat megvizsgálja, és kifogásmentesnek 

minősíti, amennyiben nem tapasztalt a szokásostól eltérő jellemzőket annak testén és zsigerein, 

továbbá rendelkezik információval arról, hogy az elejtő (vagy a kísérő hivatásos) vadász az elejtés 

során a nagyvadon a szokásostól eltérő viselkedést nem figyelt meg, és nem áll fenn a környezeti 

szennyeződés gyanúja. A képesített vadhúsvizsgáló kitölti a vadkísérő jegynek az adatok és a 

húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások rögzítésére szolgáló részének második oldalát. 

 

A vadászatra jogosult naprakész nyilvántartást köteles vezetni a felhasznált vadkísérő jegyek, illetve 

apróvad gyűjtőigazolások sorszámairól. Ezt a nyilvántartást öt évig meg kell őriznie. 

 

A vadászatra jogosult a tulajdonában lévő emberi fogyasztásra szánt elejtett vadat  

a) magánfogyasztásra felhasználhatja, 

b) kis mennyiségben magánfogyasztás céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtőnek, mint végső 

fogyasztónak, 

c) kis mennyiségben magánfogyasztás céljára átadhatja vagy eladhatja az elejtőtől eltérő végső 

fogyasztónak, 

d) kis mennyiségben átadhatja vagy eladhatja a kizárólag a végső fogyasztót közvetlenül ellátó, a 

vadászterülete határain belül található, illetve székhelyétől vagy a húsvizsgálat helyétől közúton 

maximum 1 óra alatt elérhető helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek, beleértve a saját 

maga által üzemeltetett ilyen vállalkozásokat is, vagy 

e) vadfeldolgozó üzemnek értékesítheti. 

 



A b) és c) pont szerint forgalomba hozott vad tovább nem forgalmazható. 

A b)-d) pont szerint forgalomba hozott vad kis mennyisége nem haladhatja meg vadászatra 

jogosultanként havonta a 3 000 kilogrammot, illetve naptári évente a 10 000 kilogrammot. 

A bekezdésben meghatározott mennyiségeket kültakaróval együtt, nagyvad esetében lábvégek és - a 

vaddisznó kivételével - fej nélküli, zsigerelt állapotában mérve kell számítani. 

Vadbegyűjtő hely útján vadat forgalomba hozni kizárólag vadfeldolgozó üzem felé lehet. 

 

A c) és d) pont szerinti tevékenység megkezdését, szüneteltetését vagy megszüntetését, a 

tevékenység megkezdését, szüneteltetését vagy megszüntetését követő öt munkanapon belül a 

vadászterület helye szerinti MgSzH területi szervének nyilvántartásba vétel céljából írásban be 

kell jelenteni.  

 

Amennyiben a vadászatra jogosult 

- az e rendelet szerint forgalmazható kis mennyiséget bizonyíthatóan túllépte, 

- nem nyilvántartott tevékenységet végez, vagy 

- tevékenységével az állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai vagy élelmiszer-biztonsági 

jogszabályok előírásait súlyosan megsérti, 

az MgSzH területi szerve a vadászatra jogosultat a nyilvántartásából törli.  

 

A vadászatra jogosult a c) és d) pontja szerinti tevékenység során 

- gondoskodik arról, hogy a hatósági állatorvos a lőtt vadat e rendelet előírásai szerint, az elejtéstől 

számított 24 órán belül, a vizsgálat elvégzésére alkalmas körülmények között megvizsgálhassa. 

Olyan lőtt vad esetében, amelynek húsa trichinella parazitát tartalmazhat, biztosítja, hogy a hatósági 

állatorvos a lőtt vadból a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különleges 

szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 5-i 2075/2005/EK bizottsági rendelet szerint 

mintát vehessen trichinella vizsgálatra; 

- naprakész nyilvántartást vezet a lőtt nagyvad esetében felhasznált vadkísérő jegy sorszámáról, a 

lőtt nagyvad fajáról, súlyáról, illetve apróvad esetében az apróvad gyűjtőigazolás sorszámáról, a lőtt 

apróvad darabszámáról, fajáról, valamint arról, hogy az adott lőtt vad melyik végső fogyasztót 

közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységbe került.  

 

A hatósági állatorvos által kiállított húsvizsgálati igazolást, vagy annak a hatósági állatorvos által 

hitelesített másolatát a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó 

egységet üzemeltető élelmiszer-vállalkozó az árusítás helyén köteles tartani, és a fogyasztót kérésére 

tájékoztatni azok tartalmáról. 

 

A vadászatra jogosultnak, a vadbegyűjtő hely üzemeltetőjének, továbbá a végső fogyasztót 

közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek rendelkeznie kell olyan 

naprakész dokumentációs rendszerrel, amely lehetővé teszi a vadhús nyomon követését - és szükség 

szerinti visszahívását - azoktól, akiktől a vadat kapják, vagy akiknek azt szállítják, valamint ezen 

információk bemutatását az MgSzH területi szerve részére. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

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

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

tisztségviselők. 

 

Dr. Székely László Elnök 

Lezák Zoltán Sportvadász-oszt. alelnöke 



Kadlecsek János Hiv. vad. osztály alelnöke 

Bótáné Batta Olga Vezetőségi tag 

Orosz Zoltán Vezetőségi tag 

Galambos Kálmán Vadvédelmi-vadg.  Bizottság elnöke 

Kanyok Zsolt Vadvédelmi-vadg.  Bizottság tagja 

Monostori László Vadvédelmi-vadg.  Bizottság tagja 

Szatmári Péter Gyula Vadvédelmi-vadg.  Bizottság tagja 

Szemán Jenő Vadvédelmi-vadg.  Bizottság tagja 

Varga Barna Felügyelő Bizottság elnöke 

Gyurán János Felügyelő Bizottság tagja 

Nemes Sándor Felügyelő Bizottság tagja 

Dr. Mecser Tamás Etikai Bizottság elnöke 

Csuhai István Etikai Bizottság tagja 

Durda Péter Etikai Bizottság tagja 

Fehér Tamás Etikai Bizottság tagja 

Dr. Jablonkai Ilona Etikai Bizottság tagja 

Dr. Lipusz György Etikai Bizottság tagja 

Novák József Etikai Bizottság tagja 

 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

November 11-től november 23-ig felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő 

tanfolyamot tartottunk. A képzés során 12 hallgató ismerkedhetett meg a vizsgán megkövetelt 

tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és 

biztonságos fegyverkezelés szabályaival. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren 

biztosítottuk.  

 

Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2009. november 27. Tomor 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

November-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 

 

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 

 

 


