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Aktuális teendők 
 

1. 
Az őszi szalonka monitoring program december 14-ével befejeződött! Mivel a szervezési, 
koordinációs feladatokat Vadászszövetségünk látja el, megkérünk minden, a programban résztvevő 
vadászatra jogosultat, hogy az eredeti adatfelvételi jegyzőkönyveket december 31-ig részünkre 
küldjék meg, hogy azt továbbítani tudjuk a gödöllői Egyetem részére! 
 

2. 
December 1-től változott a sertéspestis monitoring vizsgálati megrendelő lap! 
A változás értelmében 2 éves életkorig az állat korát hónapokban, 2 éves kor felett években kell 
feltüntetni. 
Ezen felül ezen időtől kezdve a 20e Ft-os állami kártalanítási összeg nem csak a malacok leadásáért 
jár, hanem bármilyen korú vaddisznó esetében, amennyiben az állat súlya nem haladja meg a 30 kg-
ot. 

3. 
December-január hónap a társas nagyvad vadászatok fő időszaka, ezért ismételten felhívjuk a 
figyelmet a vadászatok előkészítésének, szervezésének jogszabályi előírásaira. Ezen felül kiemeljük 
azt is, hogy a sertéspestises zónában az állategészségügy utasításaira is fokozott figyelmet kell 
fordítani. 
 
- 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 köteles a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a 
résztvevők aláírásukkal igazolnak. Ezt követően 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.  
 
- 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, 
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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.   
 
- 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, a sertéspestissel 
érintett területre vonatkozóan az állategészségügyi hatóságnak írásban bejelenteni.  
 

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 
 

2011. január 1-je és január 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  350 Ft/liter 
Gázolaj     339 Ft/liter 
Keverék     377 Ft/liter  

 
 

2010. december 1-je és december 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  342 Ft/liter 
Gázolaj     327 Ft/liter 
Keverék     369 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2011.01.12.  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) 
2011.01.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi, negyedéves 1065) 
 

3. 
Évvégi teendők, elszámolások 

Az évvége közeledtével felhívnám figyelmüket a leltár elkészítésére, hiszen a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerint A mérlegtételek alátámasztása leltárral kell, hogy történjen. 
Kivonat a törvényből: 
69. § (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely 
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tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő 
eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 
(2) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy 
e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár 
összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára 
vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 
csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - 
letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírokat és egyéb, a 
pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál ( 
bekektetési jegyek, részvények, kötvények) egyeztetéssel kell elvégeznie. 
 
Hírlevelünk 1. számú mellékletében csatoljuk az értékcsökkenési leírás szabályait [társasági 
adóról szóló törvény - 1996. évi LXXXI. - 1. és 2. sz. mellékletét, valamint kivonatot a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényből.] (Vastagítottan jelöltük azon szabályokat, amelyek véleményünk 
szerint a legtöbb tagszervezetünket érinthetik.) 
 

4. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónap második 
hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a számlában feltüntetett fizetési határidőig 
(2010.12.31.) rendezni szíveskedjenek. 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet országos választmánya december 3-án tartotta ülését, 
melyen az első napirendi pont szerint Alapszabály módosítási javaslatok elfogadására került sor. 
Ezt követően a jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása után 5 éves időtartamra 
választották meg a tisztségviselőket. 
Védegylet elnökének a jelenlévő küldöttek Dr. Semjén Zsoltot, miniszterelnök-helyettest, 
alelnököknek Dr. Bodnár Józsefet a Baranya megyei Vadásztársaságok Szövetsége elnökét és Dr. 
Jámbor Lászlót a Sopron Tájegységi Szövetség elnökét, ügyvezető elnöknek Pechtol Jánost, 
felügyelő bizottság elnökének Imre Jánost választották. 
 

2. 
A Megyei Kamarai szervezet az MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósággal közösen 2011. első negyedévében újra megszervezi és lebonyolítja a vadhúsvizsgáló 
tanfolyamra jelentkezők oktatását, illetve vizsgáztatását. A tanfolyamon való részvétel 
alapkövetelménye középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami vadászvizsga 
megléte. Jelentkezni lehet: OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete, 3526 Miskolc Tass u. 18. 
Tel: 46/504-125, 46/504-126 
 

3. 
A Vadászszövetség a kamara területi szervezetével közösen továbbra is támogatja a térségi 
vadásznapok szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetünkhöz kell benyújtani. 
Bővebb felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 

 
4. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vadászkamara 2011. január 3-án kezdi meg a vadászjegyek 
megújítását. Társaságok részére a mellékelt körlevél szerint javasoljuk a csoportos megújítást! 
(lehet több csoportban is) 
Bejelentkezés és információ a 46/504-125-ös telefonszámon! 
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Szövetségünk hírei 
 

1. 
Megfelelő számú jelentkező esetén a Károly Róbert Főiskolával közösen vadgazdálkodási 
technikus képzést indítunk Miskolcon. A 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. 
 

2. 
Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve januártól újra megkezdi a Larsen, szarka élvefogó 
csapdák (és a hozzájuk való rugók) forgalmazását. A megyében az elmúlt évben már több helyen 
csapdát használók visszajelzései szerint egy csapda naponta 2-4 szarkát is képes befogni. Így a 
tavaszi szezonban egy vadászterületről akár 60-80 szarka is eltávolítható, nem beszélve a kieső 
szaporulatról, mely hiánya így jelentős segítséget jelent az apróvadállománynak.  
A csapdák ára 12.500 Ft + áfa, a rugók ára 200 Ft + áfa 
 

2. 
Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 
vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  
 

Mire szabad vadászni 
 
December - Január: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas (januárban golyóra 
érett bika kivételével), őz suta, gida; muflon, vaddisznó, mezei nyúl; üregi nyúl, fácán, vetési lúd, 
nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, kerceréce, szárcsa, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; 
mosómedve, házi görény, nyest, borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Vadászélményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 
 

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 
 


