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Aktuális teendők 
 

1. 

A szélsőséges, csapadékmentes időjárási viszonyok miatt idén várhatóan magas terményfelvásárlási 

árak fognak realizálódni, ami főként a vadkárosított területrészeken erős pénzügyi hatással fog 

bírni minden egyes vadgazdálkodó számára.  

 

Ennek megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

- a termelőkkel idejében le kell ülni megbeszélésre, a későbbi problémák megoldásának 

megvitatására, és a közös vadkárelhárításra, 

- hosszabb távra, tervezhetőbb és előrelátó megoldás lehet az ún. vadkárátalány szerződések 

kötése,  

- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira azonnal 

reagáljon,  

- a vadföldeken folytasson mozaikos, más-más növénymagasságú, éréscsoportú 

növénytermesztést, - eseti megoldás lehet a vaddisznó számára túrókukorica betárcsázása, 

- zöldhajtások megszervezése és lebonyolítása, 

- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt villanypásztor felállítása és 

működése, 

- egyszerű és olcsó a rémzsinór alkalmazása, kisebb területeket megfelelő védelemmel lát el a 

vadakkal szemben. (üvegcserép, fémes hangot adó dobozok, tükördarabok, fehér színű toll, haj stb.) 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- az előzetes vadkárbecslési eljárás lefolytatása nagyon sok esetben elejét veheti későbbi hibás 

megállapításoknak, vitáknak. A betakarítás idején megbecsült vadkár sokszor a nem egyértelmű 

viszonyok miatt olyan terhet is jelenthet, amit nem a vad okozott. 

 

Végezetül külön szólni érdemes a vadkárokkal kapcsolatosan a dokumentálás fontosságáról.  

Ezek lehetnek a vadkárt jelző értesítések, hivatásos vadász, mezőőr szolgálati naplói, költségeket 

igazoló számlák, egyezséget rögzítő okmányok, fényképek - bármi, amivel igazolható, hogy a 

vadgazda a tőle elvárható tennivalókat elvégezte. 

 

Általánosan elfogadható, hogy a vadkárt komplexen, a helyi viszonyok és sajátosságok figyelembe 

vételével kell kezelni, illetve kezelhetővé tenni.  

 

Élő és korrekt kapcsolat fenntartása a mezőgazdasági termelőkkel, a különféle megelőzési, 

elhárítási módozatok sokoldalú, változatos és közös alkalmazása hozhat eredményt a mezőgazdasági 

vadkárok csökkentésében. 
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2. 

Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett 

módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Egyéb esetekben 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 

kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 

 

Gazdálkodás 
 

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 

 

2009. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  267 Ft/liter 

Gázolaj     262 Ft/liter 

Keverék     291 Ft/liter  

 

2009. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  269 Ft/liter 

Gázolaj     260 Ft/liter 

Keverék     293 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2009.05.31. (06.02.) 2008. évre vonatkozó társasági adó bevallása, megfizetése (0828) 

 

2009.06.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (0908A és 0908M) 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, EHO, munkavállalói, munkaadói, 

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónapban 

kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
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Jogi info 
 

Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy módosult a Vadászati törvény. A jogszabály teljes 

szövegéről - terjedelmére tekintettel - jelen Hírlevelünk külön mellékletében adunk tájékoztatást. 

 

A törvénymódosítás elektronikus formában letölthető az FVM honlapján a jogszabályok menüpont 

alatt a 2009. évi XXVIII. egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló bekezdésben.  

 

Hírek, információk 
 

1. 

Immáron harmadszor rendezték meg a Gömör Expo részeként Putnokon azt a háromnapos 

vadászati és trófeakiállítást, melyet idén már nemzetközi vadásznap is kísért.  

A nemzetközi vadásznap vendégeit dr. Székely László köszöntötte, aki ünnepi beszédében 

hangsúlyozta, ahogyan a vadak, úgy a vadászok barátsága sem ismeri az országok határait. Szépen 

példázza ezt a találkozó is, amelynek immáron hagyományai vannak, és szépen példázza az egyre 

erősödő kapcsolat is a szlovák és a magyar vadászok között, s nem utolsó sorban a Sajó-Rima 

Eurorégió Vadász tagozatának létrehozása is.  

A nemzetközi vadásznap alkalmat adott arra, hogy kitüntetéseket adjanak át a vadgazdálkodás, 

természetvédelem terén elért vadászok munkájának elismeréseként.  

A vadászok zászlajának felszalagozása után, a vadászhimnusszal ért véget a találkozó délelőtti, 

hivatalos programja.  

 

Sokan voltak kíváncsiak a délutáni programokra is, valamint a vadásztársasági találkozó keretében 

megvalósított vadételfőző versenyre, a vadászvásárosok kínálataira, a vadászati és trófeakiállításra, a 

festmény- és fotókiállításra, a vadászati témájú filmek vetítésére, és az iskola egyik tantermében 

létrehozott virtuális vadászatra is. 

 

2. 

A putnoki vadásznap során kitüntetett személyek: 

B.-A.-Z. megye vadászatáért emlékérem: Kriston Nándor 

Hubertus kereszt arany fokozat: Gyurán János, Lenkey Zoltán, id. Papp Ferenc, Kovács Ferenc, Tóth 

Ernő, Hirsch László, Kiss B. Zoltán 

Hubertus kereszt ezüst fokozat: Lovas Ottó, Gyüre Bálint, Dúl Vilmos, Bombic István, Koós József 

Hubertus kereszt bronz fokozat: Kiss Dezső, Pásztor János, Rindzák Miklós  

 

Megyei vadásznap 
2009. június 20. 

 

Mint arról már korábbi levelünkben is beszámoltunk, megyei vadásznapunkat idén Szerencsen 

rendezzük meg, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, természetszeretőt és érdeklődőt. 

Hasonlóképpen az elmúlt évekhez június 19-től több napon keresztül nyitva tartó vadászati- és 

trófeakiállítással, festmény- és fotókiállítással, könyvbemutató-vásárral kedveskedtünk az 

érdeklődőknek.  

A szombati napon az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán túl a 

vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, terepjáró bemutató, vadászkürtösök, 

vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása és jónéhány program teszi érdekessé és látványossá az 

egész napot a látogatók számára. Mindenkit sok szeretettel várunk! 

http://fvm.hu/main.php?folderID=962&articleID=14213&ctag=articlelist&iid=1
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Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk - az ellenőrző bizottság munkáján túl - gazdálkodását független 

könyvszakértő bevonásával is megvizsgáltatta, aki azt a felkérésnek megfelelően a hónap elején 

végezte el.  

A vizsgálat alapján Dr. Gaál Géza megállapította: „A szövetség 2008. évi mérlege, eredmény-

levezetése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak. A közhasznúsági jelentés keretében 

szabályszerűen elszámoltak a céljellegű bevételekkel, a vagyon változását, felhasználását a jelentés 

részletesen tartalmazza. A szövetség közfeladata ellátásával kapcsolatos könyvelését elkülönítetten 

kezeli a vállalkozási célú bevételekkel és kiadásokkal. 

Mindezek alapján a 2008. évi egyszerűsített beszámoló valódiságáról, valamint a gazdálkodás 

szabályszerűségéről e jelentés elkészítésével meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.” 
 

2. 

Május 7-én választmányi ülést tartott szervezetünk.  A választmányi ülésen az első napirend 

keretében az elnökség beszámolt a vadászszövetség 2008. évi tevékenységéről és a 2009. évi 

feladatokról. Tájékoztatót adott a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2009. évi pénzügyi 

tervről. Ezek után következett a 2008. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés 

elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság és a Szakbizottságok beszámolója.  

A határozathozatalok után került sor az alapszabály módosítására, melybe a TEÁOR számok 

módosulása miatt egy-két aktuális változtatás került. 
 

3. 

A Szövetség választmánya az ülés során pontosította tagjegyzékét is. Egyhangú döntés értelmében 

2009. május 7-től a következő vadgazdálkodókat vette fel tagjai közzé: BM Tiszamenti Kft, 650600 

sz. FTVK, Megyaszó Mag Kft. 

 

A megváltozott körülményekre és területmegszűnésekre tekintettel 4 vadgazdálkodó esetében vették 

tudomásul a küldöttek a megszűnést, kilépést, és 2 társasággal szemben kezdeményezték a törlést. A 

módosításoknak köszönhetően 79 tagszervezete van Szövetségünknek 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Május: őzbak; vaddisznó minden ivara; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, 

 

Június: őzbak; vaddisznó minden ivara; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, 

aranysakál 

 

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 

 


