
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Március 10-e volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának. A vadgazdálkodási 

jelentéseket ezen időpontig kellett megküldeni az illetékes megyei Vadászati Hatósághoz! 

Kérjük, hogy mindenki vizsgálja felül ezen kötelezettség teljesítését (a terület nélkül maradt vagy 

átalakult gazdálkodóknak is kötelező!) és amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a 

hiányosságokat! Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok 

közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a vadászati hatóság részéről 

büntető, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 
 

2. 

Mint ahogyan korábbi számunkban is jeleztük, a felügyelőségen az új vadazonosító jelek – az új 

üzemtervi időszakra, vadászatra jogosultként nyilvántartásba vett gazdálkodók részére - már 

igényelhetőek! A vadászati hatóság kérése, hogy átvételi igényüket előzetesen egyeztessék a 

vadászati felügyelőkkel. 

A tíz éves ciklus lezárásaként, minden a korábbi ciklusban gazdálkodó vadászatra jogosultnak 

kötelezően el kell számolni a vadászati hatóság felé, az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval 

hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával is.  

Fentieken túlmenően itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy a vadászatra jogosult az azonosítójel 

használatának részletes szabályait a helyi szabályzatában köteles megállapítani. Amennyiben 

abban módosítás következik be, azt 30 napon belül a Vadászati hatósághoz meg kell küldeni. 
 

3. 

Egyéni és társas vadászati naplók! 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a vadazonosító jelekhez hasonlóan a tíz éves ciklus 

lezárásaként a vadászati naplókkal is kötelezően el kell számolni minden, a korábbi ciklusban 

gazdálkodó jogosultaknak! Mindehhez az összes egyéni- és társas vadászati naplót lezárásra – 

szintén előre egyeztetett időpontban - be kell vinni a felügyelőségre. Az új ciklus indulásakor, 

tehát 2017. március 1-jétől (ha a terület és vadászatra jogosult nem változott, akkor is!) új naplókat 

kell alkalmazni, használni! Ezen naplókat a Vadászszövetségnél 2500 Ft/db áron lehet beszerezni.  
 

4. 

Februári Hírlevelünkben a hivatásos szakszemélyzet tekintetében részletes, átfogó anyagot adtunk 

közre, mely a rendőrségi nyilvántartásba vételt, illetve a jelvényhez, igazolványhoz való jutást 

tartalmazta. Mindamellett azonban több olyan új tennivaló is jelentkezett, (pl. minden hivatásos 

vadásznak be kell jelentkeznie a vadászati hatósághoz) amely információkat hírlevelünk 

mellékletében ismertetjük! 
 

5. 

Rókaimmunizálás! 

Az elmúlt éveket követően idén is folytatódik a rókaimmunizálási program, melyről a közelmúltban 

tartott tájékoztatót a Hubertus Kft.  

Ez a tájékoztató azonban még abban az időpontban zajlott, amikor a megyében gazdálkodók csak 

egy része volt nyilvántartásba véve. Fentiekre, illetve a vadászati hatóság ezirányú kérésére 
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tekintettel felhívjuk a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a programcsomag átvétele miatt 

keressék a vadászati felügyelőket! 

6. 

Külföldi vadászati engedély 

A módosított vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati engedélyt a 

bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján 2017. március 1-jétől az Országos Magyar 

Vadászkamara megyei szervezete állítja ki. 
 

Az engedélykiváltás menete a korábbi alapokon nyugszik, de van benne néhány változás: 

 

- Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély iránti kérelem” 

elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához. (levelünkhöz mellékelve) 

- A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a megyei 

Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, vagy meghívólevelet, 

illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a vadászatra jogosulttal megkötött 

szerződést is. 

- A korábbi gyakorlattal ellentétben az engedély nem hónapokra, hanem 30 napos időszakokra 

váltható ki (a legrövidebb időtartam 30 nap). Természetesen továbbra is lehetőség van az éves (365 

napos) engedély kiváltására is. 

- A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által aláírva és 

lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki! 

- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft 

- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft; 6- 12 

hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás 

pillanatától érvényes. 

- Fizetés módja: engedély és biztosítás is helyben, készpénzben 
 

Fontos emellett, hogy 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.  
 

7. 

A vadászati év kezdetével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a vadászjegy megújítása 

is. Mint ahogy korábban is többször jeleztük, a vadászjegyek érvényessége március 1-től a 

következő év február 28-ig tart. A megye vadászainak 3-4%-a 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.  

Kérjük, hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és hívják fel őket a hiányosság 

megszüntetésére! 
 

8. 

Felhívjuk a korábbi ciklusban FTK-ként működő tagszervezeteink figyelmét, hogy az újonnan 

megalakított társaságuk vadászszövetségi tagsági jogviszonyának megteremtése nem 

automatikus! Természetesen az un. jogfolytonosság fennáll, azonban ahhoz, hogy az újonnan 

bejegyzett vadásztársaságuk Szövetségünk tagja legyen, egy tagfelvételi kérelmet részünkre 

szükséges eljuttatniuk. Az új belépéssel egyidejűleg a jelenlegi FTK tagsági viszonya visszavonásra 

kerül.  
 

9. 

Megyénkben sajnálatos módon több olyan vadgazdálkodó is van, akik terület nélkül maradtak. A 

ő esetükben több lehetőség is adódik.  

I. Amennyiben a társaság végelszámolással megszűnik, a Vadászszövetségi tagságot is meg 

kell szüntetni.  

II. Amennyiben un. bérkilövő vadásztársaságként tovább működik az egyesület, abban az 

esetben – mivel terület nélkül a teendők és kötelezettségek is jóval kevesebbek – a 



vadászszövetségi tagságot 3.500 Ft-os havidíjra tudjuk mérsékelni. Ha nem élnek ezzel a 

lehetőséggel, abban az esetben viszont számolniuk kell az Agrárkamarai tagsággal, mivel a 2012. 

évi CXXVI. törvény értelmében, amennyiben nem tagjai egy vadászati szakmai szervezetnek, 

abban az esetben, a törvény erejénél fogva, az Agrárkamara tagjává kell válniuk. 
 

Kérjük mérlegeljék a lehetőségeket, majd döntést követően jelezzék igényeiket Szövetségünk 

elnöksége felé! 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 

bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 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 

2017. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 370 Ft/liter 

Gázolaj 379 Ft/liter 

Keverék 406 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 

 

2017. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 373 Ft/liter 

Gázolaj 380 Ft/liter 

Keverék 409 Ft/liter 

LPG autógáz 218 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők 

2017.04.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

2017.04.12.   Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási járulék,  EHO,  

szociális hozzájárulási adó) 

2017.04.20.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi, negyedéves bevallók 1765) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. első negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap 

harmadik hetében kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét, valamint esetleges tavalyi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek 

eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A vadászati törvény módosítása alapján az egyéni lőjegyzéket 2017. március 1-jétől nem kell 

használni, azt eltörölték. Felhívjuk ezért a tagszervezeteink figyelmét, hogy a házi-

szabályzatokban is módosítsák a lőjegyzék vezetési kötelezettséget. 

 



2. 

Vadásznapok, vadételfőző versenyek, programok szerte megyénkben! 
 

- április 29. szombat Fűzérradvány, Térségi vadásznap és vadételfőző verseny 

- május 6. szombat Tiszakeszi, Őz trófeamustra  

- május 13. szombat Putnok, Nemzetközi Gömöri vadásznap 

- június 24. szombat Sátoraljaújhely-Széphalom, Megyei vadásznap és Nemzetközi vad- és 

halételfőző verseny 

- június Kács, Vadfőző verseny  

- augusztus 26. szombat Bükkzsérc, Regionális vadásznap és favágóverseny 
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel minden 

érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös program eltöltéséhez! Részletes 

információt, programajánlót a későbbiekben honlapunkon olvashatnak! 
 

3. 
 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Földművelésügyi Minisztérium engedélyével – 

2017. május 27-én 
indítja a következő, jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését. 

 

elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások:  
szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig (5 hétvége, 10 alkalom) 

 

A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga! 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

4. 
Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2016. 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. 

Kérjük, hogy kérésünket, lehetőség szerint vadászbarátaikkal, tagjaikkal is ismertessék! 
 

Mire szabad vadászni 
 

Március:   Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve  

Április:  Őzbak (április 15-től), Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

 

Figyelem! Gímszarvas borjú már csak idényen kívüli engedéllyel vadászható! 
    

 

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 



     Melléklet 

 

Hivatásos vadászokkal kapcsolatos teendők 
 

Februári Hírlevelünkben a hivatásos szakszemélyzet tekintetében részletes, átfogó anyagot adtunk 

közre, mely a rendőrségi nyilvántartásba vételt, illetve a jelvényhez, igazolványhoz való jutást 

tartalmazta.  

 

Mindemellett – a hatóságtól kapott új információkra tekintettel - felhívjuk a figyelmet, hogy 

minden hivatásos vadásznak (ha nem változott a terület, a munkáltató és a munkavállaló 

személye, akkor is!) az új üzemtervi időszakra tekintettel a vadászati hatóságnál is be kell 

jelentkeznie nyilvántartásba vételre illetve eskütételre.  

A hivatásos vadászok ekkor kapják meg az új szolgálati naplókat is, amely feltétele a 

munkavégzésüknek! 

 

Mindehhez – előzetes időpontegyeztetést követően - az alábbiakra van szükség: 

- kérelem a nyilvántartásba vételhez --- minta mellékelve 
 

- kérelemre indult hatósági eljárás miatt 10.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetése 
 

- munkaszerződés (teljes munkaidős) --- minta mellékelve 
 

- munkaköri leírás --- minta mellékelve  
 

- iskolai bizonyítvány fénymásolata 
 

- rendészeti vizsgabizonyítvány fénymásolata 
 

- fegyvertartási engedély személyes adatokat tartalmazó oldalának fénymásolata 
 

- vadászjegy fénymásolata 
 

- személyi igazolvány fénymásolata 
 

- szolgálati jelvény és igazolvány bemutatása 
 

- egyenruha és szolgálati felszerelések bemutatása, számlák  

 

Fentieken túlmenően felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi üzemtervi időszakban tevékenykedő 

hivatásos vadászoknak a hivatásos vadász szolgálati naplót lezárásra be kell mutatni a vadászati 

felügyelőségen! 

 

 

Segédlet a foglalkoztatáshoz 

- Munkaszerződés megkötése --- minta mellékelve 
 

- A foglalkoztatott biztosított bejelentése a NAV-hoz – 17T1041. sz. nyomtatványon (személyi 

adatokon kívül a végzettséget igazoló bizonyítványok adatait is be kell jelenteni).  

Határidő: legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján 
 

- Munkaköri leírás átadása a hivatásos vadász részére --- minta mellékelve 

 

Juttatások 

- Bruttó munkabér – minimum a garantált bérminimum, mely középfokú végzettséget igénylő 

munkakörben, 8 órára: 161.000 Ft/hó (ebből - kedvezmények nélkül - számított nettó bér: 107.065 

Ft/hó) 

 

Adómentes juttatások 

- Saját személygépjármű hivatali célú használata: adómentes a kiküldetési rendelvény alapján 

megtett kilométer (távolság) norma szerinti üzemanyagköltsége és kilométerenként 9-15 Ft közötti, 

egyéb költségek fedezetére szolgáló összeg. 



 

- Vadászjegy: alapdíjas felelősségbiztosítással jelenleg évi 15 eFt  
 

- Egyenruha, felszerelés: a vadászatra jogosult az alkalmazásában álló hivatásos vadász részére a 

Vtv. hatályos végrehajtási rendeletében meghatározott egyenruhát, felszerelést köteles biztosítani.  

 

Adható, kedvezményes adózású, béren kívüli juttatások 
 

- az éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg (évi 100 eFt) és 
 

- a SZÉP Kártya egyes alszámláira - 450 eFt-os keretösszeg - (szálláshely 225 eFt, vendéglátás 150 

eFt, szabadidő 75 eFt) adott juttatás  

 

[A béren kívüli juttatások értékének 1,18 szorosa után kell a munkáltatónak (kifizetőnek) 15 % 

személyi jövedelemadót és 14 % egészségügyi hozzájárulást fizetnie. (34,22 %)] 

 

Az éves 100 eFt-os pénzösszeg kiadható egyben (előre vagy utólag), illetőleg havi elosztásban 

(8.333 Ft/hó) is. Az egyösszegű kifizetésnél figyelni kell arra, hogy amennyiben a munkavállaló 

évközben leszámol, a munkáltatónak ezen kifizetés miatt önrevíziót kell végrehajtania, mert csak az 

éves arányos összeg tartozik a kedvezményes adózás alá. Az arányos részt meghaladó összeg 

bérként adózik. 

 

Fentiek alapján a havonta adott 8.333 Ft-os pénzbeli juttatás adóvonzata a következőképpen alakul: 

Adónem Számlaszám 
Befizetendő** 

Hónap1 Hónap2 

NAV SZJA (kifizetőt terhelő) 10032000-06056353 1 eFt 2 eFt 

NAV Egészségügyi hozzájárulás 10032000-06056212 1 eFt 2 eFt 

 

(**A havi adókötelezettség 1.475 Ft szja és 1.377 Ft eho, de az ezer forintra való kerekítést itt is 

alkalmazni kell.) 

 

Foglalkoztatást terhelő egyéb költségek: 

 

A bruttó munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó, 22 %, mely kedvezmények nélkül, a 

garantált bérminimum után 35.420 Ft (161 eFt x 22 %) havonta. 

 

Bérfizetést terhelő adók 

 

A bérfizetés kapcsán jelentkező adókat ezer forintra kerekített összegben kell az adóhatósághoz 

átutalni, hiszen a bevallás is ezer forintban történik. Fenti adatok alapján egy fő hivatásos vadász 

bruttó munkabére (161 eFt) után havonta az adóhatóság felé utalandó adók összesítetten (a 

munkavállalótól levont és a vadászatra jogosultat terhelő is) a következők: 

 

Adónem Számlaszám Befizetendő 

NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 36 eFt 

NAV SZJA (levont) 10032000-06055950 24 eFt 

NAV Nyugdíjbiztosítási Alap (levont) 10032000-06055974 16 eFt 

NAV Egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék 

(levont) 
10032000-06055981 13 eFt 

 Összesen 89 eFt/hó 



 
       Tárgy:  hivatásos vadász nyilvántartásba  

        vételi kérelem 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 

Miskolci Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi osztály 

Berta Béla osztályvezető Úr részére 

Miskolc 

Blaskovics u. 24. 

3526 
 

 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 
 
 

Alulírott ………………………………………..………………………………………………..…..,  

 

mint a …………………………………………..…………………………………………………...., 

 

(kódszám: 05 - …………………………..…………)  vadászatra jogosult képviselője kérem, hogy 

 

név: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 

anyja neve: ………………………………………………………………………………….………. 

 

születési hely, idő: ………………………………………………………………………….………. 

 

lakhely: ……………………………………………………………………………………………… 

 

telefonszám: …………………………………………………………………………………………. 

 

e.mail cím: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

személyt hivatásos vadászként, vadászterületünkön nyilvántartásba venni szíveskedjen! 

 

 

…………………………, 2017. ………………………. 

 

 

     Tisztelettel 

 

 

 
       Ph. 

 

 

         ……………………………… 

     

 



MUNKASZERZŐDÉS 

határozatlan tartamú munkajogviszonyra 
 

amely létrejött egyrészről  

……………………………………………………………………….……..….., vadászatra jogosult 

székhelye: ………………………………………………………………………..…………………., 

adószáma: ………………………………………………………………………………...…………, 

bírósági nyilvántartási száma: ………………………………………………………...……………, 

képviselője: …………………………………………………………………………………………..  

elnök, mint Munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), 

 

másrészről  

név: ………………………………………………………………………………………………….., 

lakhelye: …………………………………………………………………………………………….., 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………….., 

születési helye, ideje: …………………………………………………………….…………………, 

Vadászlőfegyver tartási engedély száma: ……………………………………………..……………, 

TAJ száma: ………………………………………………………………………………………… , 

adóazonosító jele: ……………………………………………………………………...……………,  

hivatásos vadász, mint Munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) 

 

között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

 

1. Munkáltató 2017. március 1-jétől vadászati jogosultságot szerzett a ………………..…. megyei, 

05 -…………………….….. kódszámú vadászterületen. Mint vadászatra jogosult szervezetet a 

vadászati hatóság nyilvántartásba vette. 

2. Munkáltató a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény (a továbbiakban: Vtv.) 50. § (3) bekezdése értelmében köteles az előírt létszámú 

hivatásos vadászt alkalmazni jogosultságának megszerzése időpontjától, 2017. március 1-jétől. 

Szerződő felek a Munkáltatót terhelő ezen kötelezettség teljesítése érdekében kötik meg jelen 

munkaszerződést. 

3. Felek egyezően rögzítik, hogy 20.................. napjától a Munkáltató határozatlan idejű 

munkajogviszony keretében teljes napi munkaidőben, főállásban alkalmazza a Munkavállalót 

hivatásos vadász munkakörben. 

4. Felek egyezően rögzítik, hogy a Munkáltató a Munkavállaló munkabérét bruttó .................-Ft/hó 

összegben állapítja meg, melynek kifizetésére a hónap utolsó munkanapján kerül sor. 

Munkáltató a munkabéren felül köteles biztosítani Munkavállaló számára a hatályos 

jogszabályokban előírt és a vadászhagyományoknak megfelelő szolgálati egyenruhát és 

felszerelést, melyek tételes felsorolását a Vtv. végrehajtási rendeletének melléklete – a kihordási 

időt is feltüntetve – részletesen tartalmazza. Ezen túlmenően az ugyanezen mellékletben 

felsorolt, a szolgálat ellátáshoz szükséges felszerelési eszközök biztosítása, valamint az éves 

vadászjegy kiváltása is a Munkáltató kötelezettsége. 

5. Felek rögzítik, hogy a Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a 

munkajogviszony kezdetétől számított 3 (három) hónapot kötnek ki próbaidőként. A próbaidő 

alatt mind a Munkáltató, mind a Munkavállaló jogosult a munkaviszonyt azonnali hatállyal 

írásban megszüntetni. 

6. Munkavállalóval szemben a munkáltatói jogokat a Munkáltató alapszabálya szerint a 

Munkáltató törvényes képviselője (elnök), vagy a Munkáltató Intézőbizottsága (elnöksége) 

gyakorolja, a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, valamint 

a fizetés nélküli szabadság engedélyezése ügyében. A Munkavállaló napi munkavégzésének 

irányítása, ellenőrzése a Munkáltató vadászmesteri feladatokat ellátó vezetőjének kötelezettsége, 

úgyszintén e személy jogosult a Munkavállaló által ellátandó konkrét feladatok meghatározására 

is. 

7. Munkavállaló alapvető feladata a vadgazdálkodás szakszerűségének, valamint a vadászati 

tevékenység jogszerűségének biztosítása, amelynek érdekében 

- részt vesz az éves vadgazdálkodási terv elkészítésében, biztosítja az abban foglalt 

előírások teljesítését, 



- ellátja a vadászterület és a vadállomány gondozásával, védelmével kapcsolatos 

szakfeladatokat, 

- szolgálati tevékenysége során közreműködik a vadászati tevékenységre vonatkozó 

előírások betartatásában, a vadászterületen a vadászattal összefüggő jogellenes 

cselekmények megakadályozásában. 

Munkavállaló konkrét munkaköri feladatait a jelen munkaszerződés elválaszthatatlan részét 

képező és a Munkáltató és a Munkavállaló által aláírt munkaköri leírás tartalmazza. 

8. Munkavállaló köteles a munkaszerződés alapján a Munkáltató fentiekben írt képviselőjének 

irányítása szerint munkát végezni, a Munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes 

állapotban megjelenni, továbbá a munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes 

állapotban - a Munkáltató rendelkezésére állni és a munkáját személyesen, az általában 

elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, utasítások, 

előírások és szokások szerint végezni. 

9. Felek megállapodnak, hogy a Munkavállaló munkavégzésének helye: a Munkáltató 

vadászterülete. 

10. Felek egyezően rögzítik, hogy a Munkavállaló a munkavégzésével kapcsolatosan tudomására 

jutott, a Munkáltató működésével összefüggő minden információt és adatot harmadik személy 

tudomására nem hozhat. 

11. Jelen munkaszerződés alapján létrejött határozatlan tartamú munkajogviszonyt – a próbaidő 

lejártát követően – mind a Munkáltató, mind a Munkavállaló kéthónapos felmondási idő 

figyelembevételével, írásban felmondhatják a Munka Törvénykönyvében írt szabályok szerint. 

 

Jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos 1996. évi LV. törvény 

(Vtv.), valamint végrehajtási rendeletében, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvényben foglaltak az irányadók. 

 

Jelen munkaszerződést Munkáltató képviselője és Munkavállaló – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

 ………………………………….    …………………………… 

  Munkáltató       Munkavállaló 

 

 



Munkaköri leírás 

 

Név: ……………………………………………………………..………………… 
 

Munkahely: …………………………….…………………………………………………. 

 

Munkaköre: hivatásos vadász 

 

Jogállás: 
 

- munkáját a vadászmester irányításával végzi a Házi Szabályzatban, az Alapszabályban és a 

munkaköri leírásban foglaltak szerint, 

- közvetlen beszámolási kötelezettsége a vadászmester és az elnök felé áll fenn, 

- felette a munkáltatói jogokat a vadásztársaság elnöke gyakorolja. 

 

Feladatkör: 

 

A vadászati-vadgazdálkodási feladatok elvégzése a …………………………………………………. 

Vadásztársaság területén. 

 

Feladatának ellátása keretében: 

- szakmailag elősegíti a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben 

foglalt előírások teljesítését; 

- ellátja a vadállomány és élőhelyének védelmével kapcsolatos szakfeladatokat; 

- közreműködik a vadászat rendjének, valamint a vadászetikai szabályok megtartásában; 

- köteles a megállapításait, intézkedéseit a szolgálati naplóban rögzíteni; 

- részt vesz az esetleges jogosulatlan vadászatok visszaszorításában 

 

Fentieken túl köteles minden olyan munkát elvégezni, amellyel a vadászmester, illetve az elnök 

megbízza. 

 

Felelős: 
- a jogszabályok által megállapított kötelességeinek betartásáért, 

- elöljárója részére feladatával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítéséért, 

- munkatársak munkájához szükséges információk és tájékoztatások megadásáért, 

- a megfelelő színvonalú munkavégzés érdekében a feladat ellátásához szükséges 

jogszabályok, előírások ismeretéért és betartásáért, 

- a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok maradéktalan végrehajtásáért, 

- hatáskörében eljárva a hozzá intézett kérések megválaszolásáért, 

- a hozzáforduló vadásztagok szakszerű és pontos tájékoztatásáért, 

- a leltár szerint személyesen átvett eszközökért, 

 

A hatáskörébe utalt feladatok előírásszerű ellátásáért fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik. 

 
Kelt: ……………………………………… 

 

Tudomásul veszem, 1 pld-t átvettem:   …………………………………… 

 

    

Jóváhagyom: 

        ……………………………………. 

    


