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Aktuális teendők 
 

1. 
Az őzagancsok bemutatási határideje: október 30! 
A Vtv. szerint a vadfaj vadászati idényét követő harminc napon belül a vadászatra jogosult köteles a 
vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a 
vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett őz agancsát.  
 

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. 
 

3. 
A társas nagyvad vadászaton részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos vadászokat és 
a hajtást irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt. 
Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok 
összelövésének lehetősége esetén kizárólag magasított lőállások használhatók. 
A 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.   
 

4. 
A sertéspestis monitoringgal érintett területeken az alábbiakban hívnánk fel a vadgazdálkodók 
figyelmét: 
 

a.) Amennyiben írásban még nem tájékoztatták az Állategészségügyi Igazgatóságot a 
2010/2011-es vadászati év vaddisznó társasvadászatok ütemtervéről, akkor azt a hatóságtól 
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kapott nyilatkozat útján szíveskedjenek megtenni. A vaddisznó társasvadászatot nem 
szervező vadászatra jogosultaktól is várják a „nemleges” választ. 

 
b.) A vaddisznó társasvadászatok időpontjaiban bekövetkezett változásokat a vadászat helyszíne 

szerint illetékes Kerületi Főállatorvosi hivatalba kell bejelenteni. 
 

c.) A Kerületi Főállatorvosi hivatalok aktuális adatai a következők: 
- Edelényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal  
3780 Edelény, István Király u. 54. Tel: 48/512-295 
Mb. kerületi főállatorvos: Dr. Beresnyák Viktor (30/864-4006) 
 

  - Miskolci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal  
3525 Miskolc, Vologda u. 1. III. emelet Tel: 46/500-660/115-ös mellék 
Kerületi főállatorvos: Dr. Tuskó László (30/399-5750) 
 
- Mezőkövesdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
3400 Mezőkövesd, Marx Károly u. 1. Tel: 49/500-371 
Mb. kerületi főállatorvos: Ifj. Dr. Puskás Gábor (30/864-4010) 

 
d.) A Nemzeti Klasszikus Sertéspestis Szakértő Csoport július 25-én hozott, 2010/354/EK. 

számú határozata megtiltotta a vaddisznó testeknek a fertőzött területről való kiszállítását a 
negatív laboratóriumi vizsgálati eredmények megérkezéséig. 
Ezen új szabályból adódó gyakorlati problémák (pl. téli hajtásoknál a megfelelő 
hűtőkapacitás biztosítása) megoldására mind megyei, mind országos szinten Hírlevelünk 
írásakor is zajlanak az egyeztetések. Mint a vadgazdálkodók érdekképviselete minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy a vadászatra jogosultakat megfelelő állami kártalanítás illesse 
meg. 

 
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 
 

2010. november 1-je és november 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  342 Ft/liter 
Gázolaj     330 Ft/liter 
Keverék     369 Ft/liter  

 
2010. október 1-je és október 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  340 Ft/liter 
Gázolaj     327 Ft/liter 
Keverék     367 Ft/liter  
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2. 
Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 
2010.11.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1008A és 1008M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
 
2010.11.20(22).  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi 1065) 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember hónap első 
hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Az idén februárban megjelent 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 32. §-a értelmében társasvadászat  
vadászatvezetője csak hatályos vadászjeggyel és legalább középfokú vadgazdálkodási-vadászati 
szakképesítéssel rendelkező személy lehet. 
 
Mivel az előzetes ígéretek ellenére a Vhr. nem ismerte el a „Vadászatvezetői oklevél” jogosultságot 
biztosító érvényességét, szeretnénk megkönnyíteni ill. meggyorsítani a vadgazdálkodási technikus 
oklevél megszerzését. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Károly Róbert Főiskolával egy 
közös, kihelyezett képzés beindításáról, ami  megfelelő számú jelentkező esetében Miskolcon is 
megvalósításra kerülne.  
 
A vadgazdálkodási technikus képzés levelező formában kerül oktatásra, időtartalma nyolc hónap. A 
konzultációs jellegű 8x45 perc időtartamú órák szombatonként kerülnek megtartása. A képzés 
megkezdésének várható időpontja 2011. első negyedévében lesz.  
 
A jelentkezés feltételei: 

1. Érettségi bizonyítvány. 
2. Érvényes vadászjegy. 
3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 
4. Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T, vagy B kategória). 
5. Motorfűrész kezelő végzettség megléte (tanfolyam közben is megszerezhető) 
 

A tanfolyam várható költsége 150 000.- Ft, további költség a tankönyvek ára kb. 17 200.- Ft, és a 
vizsgadíj kb. 20 000.- Ft. 
 
Aki a technikusképzéssel párhuzamosan 2010. november 15-ig jelentkezik a Károly Róbert Főiskola 
vadgazdálkodási technológus szakára, állami finanszírozású képzésre, nappali vagy levelező 
tagozatra a technikus képzés díjából 30% kedvezményt kap. A technológusképzés nem jár plusz idő- 
és tanulmányi ráfordítással az első évben (a két képzés első időszaka átfedésben van). A középfokú 
végzettség megszerzése után legfeljebb 6 hónap további képzés után letehető a felsőfokú vizsga. 
További információ és jelentkezés: 46/504-125; 30/239-4920 Tóth Á. Dénes 
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2. 
Az OMVV Alapszabályában módosítások váltak szükségessé, ami alapján az Észak-
magyarországi Vadászszövetség Elnöksége, a legutóbbi ülésén áttanulmányozta azt és azzal 
kapcsolatban alakította ki legfőbb álláspontjait: 
 

- erősödjön a vadászatra jogosultak országos szakmai érdekképviseleti tevékenysége,  
- erősödjön a vadászati érdekképviselet egyetlen országos civil szervezetének közhasznú jellege  
- biztosított legyen a szervezet, működő képességének operativitása. 
- a Védegylet legfőbb szervének, a Választmány tagságának meghatározása a demokratikus 

működése szempontjából lényegi kérdés. Javaslatunk szerint arányosabb, ha minden 
megkezdett 20 tagszervezetenként választott 1 küldött képviseli - a megyei elnökön kívül - a 
tagszervezeteket. 

 
3. 

Az Északerdő Zrt. október 22-én tartotta II. Trófeamustráját Szelcepusztán, az általa működtetett 
vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból. 
A program során Zay Adorján vezérigazgató köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd szólt az 
üzemi területek gazdálkodásáról. Ezt követően Vadász István és Szentléleki Tibor közösen 
számoltak be a 2010. évi szarvasbőgés eredményeiről. 
Az impozánsan kiállított trófeák a vadászházhoz vezető út két oldalán voltak elhelyezve a bírálati 
lapok bemutatásával egyidejűleg. 
 

4. 
November 8-tól kezdődően 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: 2010. november 24.  
 

5. 
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 
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