
 1

 
 
       

Aktuális teendők 
 

1. 
Március 20-a volt a határideje az éves kilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási jelentéseket 
ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz.  
Sajnálatos módon azonban újra több vadgazdálkodó esetében jelezték a vadászati felügyelőségtől, 
hogy ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd 
amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a hiányosságokat. 
 

2. 
Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztették, ezért amennyiben 
vadászati tevékenységet kívánnak folytatni, gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről. 
  
A felügyelőségen az új jelek már igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és az esetleges megmaradt 
krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával.  
 
A 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 27. §-a értelmében a  jogosult a vadkísérő jegy használatának 
részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani, és első alkalommal azt az éves 
vadgazdálkodási terv mellékleteként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez be 
kell nyújtani. A helyi szabályzat módosítását 30 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal területi szervéhez meg kell küldeni. 
 

3. 
A vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy megújítása is. 
Mint ahogy korábban is többször jeleztük, a megye vadászainak egy része még a mai napig sem 
újította meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes 
vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük 
visszavonására. 
 
Kérem, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és hívják fel őket a hiányosság 
megszüntetésére. 

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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2010. III. szám 
 



 2

Fentiek alapján a 
2010. március 1-je és március 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  317 Ft/liter 
Gázolaj     298 Ft/liter 
Keverék     344 Ft/liter  

 
2010. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  326 Ft/liter 
Gázolaj     304 Ft/liter 
Keverék     353 Ft/liter  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.04.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (10.08A és 10.08M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék , magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
2010. 04.30. NYENYI adatszolgáltatás 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap folyamán 
kipostázásra került. Kérjük, hogy azt a számlában feltüntetett fizetési határidőig rendezni 
szíveskedjenek. 
 

Jogi info 
 

1. 
Megjelent az egészségügyi miniszter 9/2010 (III.18.) EüM rendelete a kézilőfegyverek, lőszerek, 
gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségügyi alkalmassági feltételeiről és 
vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról. 
 

A rendelet vadászokat érintő változásai a következők: 
 
A sportvadászok előzetes, időszakos és soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vehetnek 
részt. Az elvégzendő vizsgálatok szempontjából a II. alkalmassági csoportba tartoznak. 
Pszichológiai vizsgálatra csak az első fegyvertartási engedély kérelmének benyújtását kérő személy 
(új vadász) kötelezett. Természetesen a háziorvos kezdeményezhet pszichológiai vizsgálatot, az 
időszakos és soron kívüli vizsgálat során azoknál, akiknél orvosszakmailag indokoltnak tartja. A 
háziorvosnak pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni azt a személyt, aki pszichiátriai, 
illetve neurológiai kivizsgálás, vagy kezelés alatt áll, vagy központi idegrendszere sérült. Jelentősen 
megnőtt tehát a háziorvosok felelőssége. 
 
A vadászok, - akik a II. alkalmassági csoportba tartoznak -, és lőfegyvertartási engedéllyel 
rendelkeznek, amennyiben 60. életévüket még nem töltötték be, 5 évenként, ha a 60. életévüket 
betöltötték, de a 70. évüket még nem, 2 évenként, és ha a 70. életévüket betöltötték évenként 
kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. 
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A rendeletmódosítás a 60 év alatti vadászok részére előnyt is jelent, mert megfelelő szakmai 
érveléssel az érdekképviseleteknek sikerült elérni, hogy a fegyvertartási engedély lejárta szinkronba 
hozható az orvosi alkalmasság érvényességének határidejével, mely jelentősen egyszerűsíti az 
eljárást. Ez a kedvező változás a vadászok mintegy kétharmadát érinti. 
 

2. 
Április 15-vel indul az őzbakvadászati szezon, aminek köszönhetően minden bizonnyal több 
külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni. 
 
A vadászati törvény végrehajtási rendeletének 52. § (1) bekezdése szerint a vadászati engedélyt a 
bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első vadászat helye szerint illetékes 
vadászati hatóság állítja ki. 
 
A vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a vadászat megkezdése előtt legalább 
huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes 
vadászati, valamint védett természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 
 
A Vtv. 62. § (1) bekezdése értelmében a külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során 
másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen 
biztosítás szervezetünknél megköthető, 1.000Ft/30nap díjért. 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Az elmúlt hetekben a vadászatra jogosultak részéről folyamatosan érkezik a reklamáció az MgSzH 
által rendelkezésre bocsátott vadazonosító-vadkísérő jegyekről, illetve azok használatára 
vonatkozóan. Ebben a kérdésben még jóval az új azonosítójel megalkotása előtt országos 
vezetőinken keresztül többször kértük, illetve követeltük, hogy az érdekképviselet a gyakorlati 
tapasztalatát felhasználva, részt vehessen valamennyi vadászterületet érintő kérdés megoldásában, 
mire azt a választ kaptuk, hogy erre nincs mód és ezt az MgSzH önállóan is meg tudja oldani. Az 
eredménye az lett, amit most napról-napra érzékelünk. 
  
Fentiek figyelembevételével az Országos Magyar Vadászati Védegylet a megyei érdekképviseletek 
egyetértésével egy levelet intézett az MgSzH elnökéhez, bízva abban, hogy az elkövetett hibát soron 
kívül korrigálják. A levelet jelen hírlevelünkhöz mellékeljük. 
 

2. 
Lezajlott országosan is a kamarai tisztújítás. A vadásztársadalom országosan hitet tett az egység 
megerősítése mellett, a meghatározó tisztségekben mindössze egy helyen történt változás. Megyénk 
is eredményesen reprezentálta magát, hiszen megyei elnökünket, Dr. Székely Lászlót továbbra is az 
országos sportvadász alelnöki funkcióba választotta meg az országos küldöttgyűlés. 
 

2. 
Március 13-án, – a Megyei Vadászkamarának és a VKE-nek köszönhetően – a B.-A.-Z megyei 
természet és vadászat iránt érdeklődő gyerekek egy buszos kiránduláson vehettek részt, melynek 
során meglátogatták a Budakeszi vadasparkot, majd a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot. 
 

3. 
Március 15-én került sor az I. Aszalói vadásznap megrendezésére. A település tájházában kerültek 
kiállításra a vadásztársak trófeái, preparátumai, régi hagyatékok, emlékek és emléktárgyak. A 
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Vadásztársaság és a helyi Göőz József Általános Iskola közös szervezésében kiírt „Természet és 
Vadászat” rajzpályázatán helyezést elért diákok ajándékokat és oklevelet vehettek át.   

 
4. 

Március 21.-én a rozsnyói Vadászszövetség meghívására megyénk küldöttsége részt vett egy 
Szádalmáson megrendezett trófea szemlén, ahol a kiállított trófeákat a kisvárosi általános iskola 
tornatermében láthatták a vadászok és az érdeklődők. A megnyitón mennyiség szerint és 
vadfajonként – gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon – részletesen ismertették a bemutatott trófeákat. 
A határhoz közeli vadásztársaságoktól jó néhány vadász is meglátogatta a tavaszi trófea szemlét. 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk március 4-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, melynek során a 
hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek 
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a március 23, 24-i 
vadászvizsgára. A kétnapos vizsgán 52 jelentkezőből 26 fő tett eredményes vadászvizsgát és szerzett 
bizonyítványt. 

2. 
Szövetségünk Vadászszaküzlete a vadgazdálkodókat segítve megkezdte a Larsen, élvefogó csapdák 
forgalmazását, melyről a mellékelt szórólap útján értesítjük Önöket. Kérjük amennyiben felkeltettük 
érdeklődésüket, tanácsért forduljanak irodánkhoz. 
 

3. 
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatta a 
Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét. 
 
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink kiemelt 
feladata, mely ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik tőle telhetően mindent megtenni. 
Lehetőségeink azonban - főleg anyagi téren – korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, 
hogy 2009. évi adója 1 %-ának felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. Támogatásának 
megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában található rendelkező 
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, a kedvezményezett nevénél 
pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 
 

Mire szabad vadászni 
 

Március-április:  Vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve  
Őzbak (április 15-től) 

 
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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ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET 
H-1027 Budapest, Medve u. 34-40. 
tel: +36-1-355 6180 fax.: +36-1-375 8378 
e-mail: omvv@vadaszativedegylet.hu 

 
 
           V-14/2010. 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Lukács László elnök úrnak 
 
BUDAPEST 
Keleti Károly u. 24. 
1024 
 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
A vadásztársadalom és a vadgazdálkodók örömmel fogadták az elmúlt év októberében megjelent 
miniszteri rendeletet, mely „Az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba 
hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről” szól. Az előkészítő 
munkálatokban az érdekképviseletek részéről jelentős részt vállaltunk és úgy éreztük, hogy egy régi 
probléma oldódott meg a rendelet közreadásával. 
 
Egyetlen kényes kérdés maradt nyitva a számunkra, hogy mily módon lehet összevonni és a 
gyakorlatban alkalmazni a nagyvad azonosítót (krotália) és a vadkísérő-jegyet.  
 
Elnök Úr bizonyára emlékszik rá, hogy a rendelet megjelenését követően, telefonbeszélgetés során 
kértem, hogy a vadkísérő-jegyre kiírt pályázat elbírálásában a szakmai szervezetek részéről 
részt vehessünk, mert úgy éreztük, hogy a Hivatal nem rendelkezik olyan gyakorlati 
szakemberekkel, akik a mindennapi életben tapasztalják a jogszabály által kötelezően előírt 
módszerek alkalmazását.  
 
Elnök Úr akkor közölte, hogy ebben a munkában már hivatalosan részt venni nem tudunk, esetleg 
majd megfontolja, hogy külső véleményadóként, illetve szakértőként meghív-e bennünket a 
pályázatok bírálatához. Azóta semminemű megkeresést nem kaptunk, viszont az elmúlt héttől 
kezdődően folyamatosan kapjuk azokat a telefonokat, melyek nyomdafestéket nem tűrő 
megnyilvánulásokkal küldik el a hatóságot és az érdekképviseleteket melegebb éghajlatra.  
 
Tőlünk számon kérik, hogy hol volt az érdekképviselet, amikor a termelőket érintő kérdésekben 
megkérdezésünk nélkül a fejünk felett döntenek.  
 
Az Önök Hivatalának hozzá nem értéséről állít ki szegénységi bizonyítványt az a tény, hogy a 
gyakorlatban használhatatlan és az Önök által pályázati úton elfogadott vadkísérő-jegyeket közre 
merték adni. Volt mersze a hatóságnak ezért a használhatatlan árúért 600 Ft/db árat elkérni. 
 
Felháborító, és a termelők és a vadászok nevében visszautasítjuk az ilyen eljárást és kérjük, hogy 
a legrövidebb időn belül az Önök által kiadott jogszabálynak megfelelően rendezzék a problémát. 
Hozzák nyilvánosságra, és a vadászlapokban tegyék közzé, hogy név szerint kik vettek részt a 
pályázat elbírálásában, ki a felelős a használhatatlan vadkísérő-jegyek előállításáért, és azt, hogy az 
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érdekképviseleteket a pályázati kiírásába, azok elbírálásába, és az ár megállapításába miért nem 
vonták be.  
 
Legyen tanulság az Önök számára, hogy olyan jogszabályokat kell hozni, amelyek a gyakorlatban 
betarthatók és ellenőrizhetők. 
 
Fenti kérdéskörben sem kellett volna új felfedezésekre jutni, csupán átlépni az osztrák-magyar határt 
és kölcsönkérni az ott alkalmazandó vadkísérő-jegyet, melyet 25 eurócentért árusítanak a 
vadgazdálkodók részére.  
 
A vadgazdálkodók és a vadászok nevében kérem, hogy az elkövetett hibáikat soron kívül 
szíveskedjenek korrigálni és a termelők megnyugtatása érdekében elfogadható intézkedéseket hozni.  
 
Budapest, 2010. március 10. 
          Tisztelettel: 
 
 
 
         Pechtol János 
               elnök 
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Vadászszövetségünk kínálata 
 
 

Larsen-csapda 
 
 

Szarka és dolmányos varjú élvefogásához. 
Garantált siker a gyérítéshez, az apróvad gyarapodásához! 

 
 
 

 
 
 
    

12.500 Ft + áfa 
 
 

 

Külön rugó: 200Ft + áfa/db. 
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Hivatásos vadász 
 formaruházat 

 
 
 

Vhr. 35. § (1) A hivatásos vadász részére a jogosult a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott 
egyenruhát és felszerelést biztosít. 
 (3) A hivatásos vadász kötelező egyenruhája: ünnepi öltöny, kalap, melynek kihordási ideje 
legfeljebb harminchat hónap, téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál kesztyű, nadrágszíj, melyek 
kihordási ideje legfeljebb huszonnégy hónap, nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő, bakancs, 
gumicsizma, melyek kihordási ideje legfeljebb tizenkét hónap. A hivatásos vadász ruházatán 
szerepel a „Hivatásos Vadász” feliratú embléma. 
(4) A hivatásos vadász kötelező szolgálati felszerelése a következő: a vadászterület jellegének 
megfelelő szolgálati vadászlőfegyver tokkal, golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, könnygázszóró 
palack, vadásztőr, táska, távcső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkötöző csomag, valamint a működési 
terület térképe. 
 
 
 
Cikk 
sz: 

A termék megnevezése Kihord. idő 
(hó) 

Bruttó ár Ft 

3000 Nyári formaruha garnitúra   
3011 Vászon kabát 12 18.000,- 
3012 Vászon nadrág (2 darab) 12 14.630,- 
3013 Vászon mellény 12 13.500,- 
4000 Téli formaruha garnitúra   
4011 Lóden kabát 24 34.875,- 
4012 Lóden nadrág 24 18.000,- 
5010 Ing, zöld, rövid ujjú 12 5.700,- 
5020 Ing, zöld, hosszú ujjú 12 6.100,- 
5030 Ing, fehér, hosszú ujjú 12 4.500,- 
6010 Nyakkendő 24 2.800,- 
7010 Esőkabát 12 5.200,- 
8010 Kalap 36 6.250,- 
9010 Ünnepi öltöny zakó 36 20.700,- 
9010 Ünnepi öltöny nadrág 36 12.600,- 
 
 

 


