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Aktuális teendők 
 

1. 
A szélsőséges, csapadékos időjárási viszonyok, illetőleg az árvíz és belvíz 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. 
A vadkárosítás megelőzőséhez az imént elmondottakon túl javasoljuk, hogy a fegyverlámpa 
használatának engedélyezéséhez időben forduljanak a vadászati hatósághoz.  
 
Vonatkozó jogszabály szerint a vadászati hatóság engedélyezheti, ha a vadkár másként nem 
hárítható el, a vaddisznó fényszóróval történő éjszakai vadászatát. 
Ugyanakkor a vadászat rendje megsértésének minősül a mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró 
engedély nélküli használatával folytatott vadászat. 
 

3. 
Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett 
módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 
Egyéb esetekben az őzbakszezon ideje alatt minden hétfőn! 
  
Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 
 

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. május 1-je és május 31-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  335 Ft/liter 
Gázolaj     310 Ft/liter 
Keverék     362 Ft/liter  

 
2010. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  339 Ft/liter 
Gázolaj     316 Ft/liter 
Keverék     366 Ft/liter  

 
 
Tájékoztató a tevékenységhez használt gépjárművek fogyasztási normáiról 
(Forrás: APEH) 
 
A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 
kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 
tartalmazza.  
A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében nem haladhatja meg 
az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat. 
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A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1., illetőleg 1/A. számú mellékletei tartalmazzák az egyes 
járművekre (erőgépekre) vonatkozó alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós 
tételekkel módosítható.  
(A nagy terjedelem miatt a mellékleteket közzétenni nem áll módunkban, azok például a Hatályos 
Jogszabályok Gyűjteményében, illetve Complex CD jogtárban megtalálhatók.) 
 
A kormányrendelet 1. valamint 1/A. számú mellékletében nem szereplő típusú, valamint meg nem 
határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal 
üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyag-fogyasztás 
mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg. 
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolásként – alapnorma-átalány is használható.  
 
Ez a következő: 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: 
 

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer 
1001-1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer 
1501-2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer 
2001-3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer 

3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer 

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: 

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer 
1501-2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer 
2001-3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer 

3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer 
 

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány 
mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott 
alapnormaérték – továbbá cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,  
földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell 
megállapítani. 
 
A segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár alapnorma-átalány mértéke a beépített motor 
hengerűrtartalma szerint: 
 

segédmotoros kerékpár:  3,0 liter/100 km,  
motorkerékpár: 80 cm3-ig  3,5 liter/100 km,  
motorkerékpár: 81-125 cm3  3,8 liter/100 km,  
motorkerékpár: 126-250 cm3  4 liter/100 km,  
motorkerékpár: 251-500 cm3  4,5 liter/100 km,  
motorkerékpár: 500 cm3 felett  5 liter/100 km. 

 
 

2. 
Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2010.06.12 (14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 
és egyéb adatokról (10.08A és 10.08M) 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 
egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
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3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap folyamán 
kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek.  
 

 Hírek, információk 
 

1. 
Április 30-tól május 2-ig Putnokon rendezték meg a térség vadgazdálkodói azt a háromnapos 
vadászati és trófeakiállítást, melyet a szombati napon nemzetközi-gömöri vadásznap is kísért.  
A vadásznapon a színpadon az ökumenikus istentisztelet, az ünnepélyes megnyitó és kitüntetések 
átadása után egymást váltották a fellépők, a tankert hátulsó részén pedig lovasok, íjászok, 
solymászok és kutyások ragadtatták tapsra az érdeklődők népes táborát.  
 
Idén is elismerésekkel jutalmaztak több vadászt: az OMVK aranyérmét Gyurán János kapta. A 
Hubertusz kereszt arany fokozatát Kriston Nándor, Filó Gábor és Dúl Attila érdemelte ki.  A 
Hubertusz kereszt ezüst fokozatát Rozgonyi Tibor, a bronz fokozatot Ipacs Zoltán és Molnár Péter 
kapták.  Tárgyjutalomban részesült Lezák Zoltán, id. Kerekes István és Javora László. 
 
Újdonságként szolgált a borutca, ahol neves pincészetek borait lehetett megkóstolni, valamint a 
díszmadár és hüllőkiállítás, mely főként a gyerekeknek tartalmazott érdekes kikapcsolódást. 
Igazi népünnepély volt ez, sok látogatóval, színes programokkal, valamint finom vadételekkel és 
italokkal. 
 

2. 
Június 5-én, 10.00 órától Telkibánya és Bózsva között a koplalói lőtéren gyermeknappal 
egybekötött családi lövésznap kerül megrendezésre amatőr sportvadász, hivatásos vadász és 
erdészek részére. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
Bővebb felvilágosítás: Szemán Jenő 30/339-7277 
 

3. 
Megyei vadásznapunkat idén augusztus 28-án Taktaharkányban rendezzük meg a Taktaközi 
vadásznapok keretében, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, természetszeretőt és érdeklődőt! 
Ugyanakkor felhívjuk a térség vadgazdálkodóinak figyelmét, hogy trófeák biztosításával, vadétel 
főzéssel, közös társasági részvétellel minél többen csatlakozzanak a rendezvényhez! 
Bővebb információ: Szatmári Gyula 30/229-6480, Tóth Á. Dénes 30/239-4920 
 

4. 
Tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy Szövetségünk a Vadászkamarával közösen 
fotóarchívumot kíván létrehozni.  
Kérjük ezért, hogy a különféle kulturális rendezvényekről, vadászati – vadgazdálkodási 
programokról, társas vadászatról, trófeákról stb. készült fotókat részünkre küldjék meg. A 
papírformátumú képeket feldolgozást követően visszaadjuk. 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk - az ellenőrző bizottság munkáján túl - gazdálkodását független 
könyvszakértő bevonásával is megvizsgáltatta.  
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A vizsgálat alapján Dr. Gaál Géza megállapította, hogy a szövetség 2009. 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. 
 

2. 
Május 18-án választmányi ülést tartott szervezetünk.  A választmányi ülésen az éves rendes 
közgyűlésen túl tisztújításra is sor került volna, azonban a megyét sújtó árvízhelyzet miatt az lekerült 
a napirendről.  
Az ülésen az elnökség beszámolt a vadászszövetség 2009. évi tevékenységéről és a 2010. évi 
feladatokról. Tájékoztatót adott a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2010. évi pénzügyi 
tervről. Ezek után következett a 2009. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés 
elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság beszámolója.  
 
A tisztújító választmányi ülés új időpontja június hónap folyamán lesz, melyről a 
tagszervezeteket időben értesítjük! 
 

3. 
Vadászszövetségünk június 7-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet, melynek során a 
hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek 
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a június 23-ai 
vadászvizsgára.  
 

4. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy még eredményesen használható a Larsen, csapda szarka és dolmányos 
varjú élvefogásához. 
 
A megyében 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 Szövetségünknél 12.500 Ft + áfa áron beszerezhetőek.  Külön rugó: 200 Ft + áfa/db.  

 
Mire szabad vadászni 

 
Május- június:  Őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve 
   Borz; aranysakál (június 1-től) 
 
 

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 
 


