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Aktuális teendők 
 

1. 
Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig, a vadgazdálkodási 
jelentést március 20. napjáig kell az illetékes vadászati hatósághoz benyújtani. Előzetes 
értesüléseink szerint a felügyelőségtől a napokban várható az éves statisztikai lapok kiküldése, ami 
után fenti időpontig kell azokat megfelelő módon és hitelesen kitöltve részükre visszajuttatni.  
Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a 
www.vmi.szie.hu/adattar/index.html oldalról letölthetőek. Természetesen amennyiben igénylik a 
statisztikai lapok Szövetségünk székházában is átvehetők. 
 

2. 
Végéhez közeledik a vadászati évad. Éppen ezért felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az 
éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, 
hogy hogyan állnak annak teljesítésével. Amennyiben módosítás szükséges forduljanak kérelemmel 
a vadászati hatósághoz.   
 
Vtv. 38. § (3) bekezdése értelmében a vadászati hatóság vad-, illetve állományvédelmi okból a 
vadászati idényen belül meghatározott vadászterületen korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több 
vadfaj vadászatát. 
 
A Vhr. 30. § (1) bekezdése szerint az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó 
mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 
 
(2) Az apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása kivételével az 
előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására 
vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül. 
 

3. 
Az elmúlt évek rókaimmunizálását követően, illetve bizonyos türelmi periódus letelte után 2011. 
március 1-ig valamennyi vadászterületre vonatkozóan rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz 
történő beszállítását rendelte el a hatóság az immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 
 
A közelgő időpontra tekintettel és a jelentős elmaradás miatt javaslom, hogy a jogosultak ezen 
kötelezettségüket is vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, gondoskodjanak annak teljesítéséről 
a hatóság szankcionálásának elkerülése érdekében. 
 

4. 
A vadgazdálkodási év utolsó trófeabírálati lehetősége: február 28 - március 1. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 
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Gazdálkodás 
 
Januári Hírlevelünk gazdálkodási részének függelékét - annak fontosságára tekintettel - már a hó 
elején eljuttattuk Önök felé. Az alábbiakban néhány aktuális dolgot közlünk. 
 

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  

 
 

2011. február 1-je és február 28-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  365 Ft/liter 
Gázolaj     355 Ft/liter 
Keverék     392 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2011.02.12(14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1108A és 1108M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék) 
2011.02.20(21).  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1165) 
2011.02.25. Bevallás az egyes adókötelezettségekről, társasági adóbevallást helyettesítő 

nyilatkozat (éves bevallók 1001) 
 Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves bevallók 1065) 
 

3. 
. Szövetségi tagdíj 

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

4. 
Egyéb 

A Vadászszövetség kihasználva az internet adta egyik lehetőséget előfizetett egy olyan 
telekommunikációs szolgáltatásra, melynek alapján tagszervezeteink, partnereink ingyenesen 
telefonálhatnak irodánkba, melynek menete a következő: 
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Amennyiben Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógép közelében tartózkodik, nyissa meg a 
www.telefonkonyv.hu oldalt. Az oldalon a cégkeresőbe gépelje be a Vadászszövetség és/vagy 
Vadászkamara kifejezést, a helységhez pedig írja be, hogy Miskolc, majd nyomja meg a keresés 

gombot. A találati listában megjelennek szervezeteink adatai, ahol kattintson a   Hívja ingyen! 
feliratra. A felbukkanó kis ablakban a sorokat értelemszerűen töltse ki (saját telefonszámát 
megadva), majd kattintson a Hívás gombra, a központ hamarosan kapcsolni fogja irodánkat. 

 
Hírek, információk 

 
1. 

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 
2011. január 3-án megkezdte a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.  
 
A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság 
visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 
2011. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie, 
hiszen a vadászjegyek érvényessége február 28-án lejár. 
 
Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján – gyorsított, soronkívüli 
ügyintézés mellett – a kamara lehetőséget biztosít a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes 
időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 46/504-126 telefonszámokon. 
 

2. 
Február 3-án kerül sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor- és 
pálinkaversenyére Mátrafüreden. Az elért eredményekről következő hírlevelünkben számolunk be. 
 

3. 
Idén tavasszal is folytatódik a szalonka monitoring program, mely szerint a programban résztvevő 
vadgazdálkodóknak február 12-én, szombaton kezdődne el a Magyarországon átvonuló erdei 
szalonkák megfigyelése. A monitoring során a megfigyeléseket, a már megszokott formában 
dokumentálni kell, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat feldolgozva 
juttatjuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

 
4. 

Február 19-én a Népkerti Vigadó Étteremben tartjuk 
MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 

melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 
 

5. 
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 

 
6. 

A 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet szerint valamennyi emberi fogyasztásra szánt vadat - a 
jogszabály 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint felhasznált, vagy az elejtő, mint végső fogyasztó 
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részére átadott vagy eladott apróvad kivételével - vizsgálat céljából az elejtést követő legrövidebb 
időn belül be kell mutatni képesített vadhúsvizsgálónak.  
A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül. A tanfolyamon való 
részvétel alapkövetelménye középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú) és állami 
vadászvizsga megléte.  
Megfelelő számú jelentkező esetében a Vadászkamara területi szervezete az Állategészségüggyel 
közösen újra megszervezi és lebonyolítja ezen tanfolyamra jelentkezők oktatását, illetve 
vizsgáztatását.  
Jelentkezni lehet: OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete, 3526 Miskolc Tass u. 18. Tel: 
46/504-125, 46/504-126 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk a vadgazdálkodókat segítve januártól újra megkezdte 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. 
Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, hogy 
2010. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati hagyományok 
ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  
 
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 
 

Január:  
Gímszarvas selejt bika; Dám selejt bika; Vetési lúd; Nagylilik; Tőkésréce, Csörgőréce; Kerceréce; 
Szárcsa 
Január-Február:  
Gímszarvas tehén, ünő, borjú; Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; Vaddisznó; Fácán 
kakas; 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 
 


