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Aktuális teendők 
 

1. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a július második felében induló üzekedéskor az őzek nappali aktivitása 
jelentősen megnő, ugyanakkor figyelmük csökken, ezért fokozottan számítani kell vad-gépjármű 
ütközésekre. 
A káresemények elkerülése, csökkentése, illetőleg az esetleges későbbi bírósági pereken történő 
megítélés miatt javasoljuk, hogy a veszélyesebb útszakaszokon figyelemfelhívó táblák 
kihelyezéséről gondoskodjanak.  
Másik lehetőség a károk enyhítésére az Allianz Hungária biztosítóval köthető biztosítási forma, 
melyhez forduljanak bizalommal valamelyik biztosítási irodához.   
 

2. 
Az üzekedéssel összefügg a külföldről érkező vadászok nagyobb létszámban történő vadászati 
tevékenysége is.  
 
A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a vadászati engedély 
kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a bérvadászati szerződés, vagy 
vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak megküldeni, valamint a 
vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe.  
 
Ezen túlmenően a bérvadászatot - a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a 
jogosultnak be kell jelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati, valamint védett 
természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 

 
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. 
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Fentiek alapján a 
 

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

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  340 Ft/liter 
Gázolaj     322 Ft/liter 
Keverék     366 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  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.07.12.  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) 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája e hónap folyamán 
kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a feltüntetett fizetési határidőig átutalni szíveskedjenek.  
 

4. 
A fizetett szabadságról 

A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg. Ez alap 
és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 nap, ami fokozatosan nő a munkavállaló 
életkorától függően.  
 
A Munka Törvénykönyve szerint: 
a) huszonötödik életévétől huszonegy; b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c) 
harmincegyedik életévétől huszonhárom; d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; e) 
harmincötödik életévétől huszonöt; f) harminchetedik életévétől huszonhat; g) harminckilencedik 
életévétől huszonhét; h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; i) negyvenharmadik életévétől 
huszonkilenc; j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik.  
A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben az 
adott életkort betölti. 
 
A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a 
gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) 
két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti 
meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig 
abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
 
Amennyiben konkrét kérdésük merülne fel a munkavállaló szabadságolásával kapcsolatban, 
keressék Rauszné Béres Arankát a 46/504-125-ös telefonszámon. 
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Hírek, információk 
 

1. 
Az elmúlt hetek rendkívüli időjárása miatt megyénkben az árvíz és belvíz miatt számos település, 
terület került víz alá. Azon túl, hogy családok tucatjai kényszerültek otthonaik elhagyására, valamint 
az érintett településeken több milliárd forintos károk keletkeztek, a vízborított területeken a 
vadállomány is súlyos, katasztrófális károkat szenved és szenvedett el.  
 
Éppen ezért szervezeteink a vadászati hatósággal közösen megkezdték az informálódást a vadászatra 
jogosultaktól, mely eredményeképpen egy előzetes, összesített felmérést juttatunk el az Országos 
Magyar Vadászati Védegyleten keresztül a kormányzat felé az árvízkárok kezelésére. 
 
Ezen túlmenően gyűjtést indítottunk vadászok, természetvédők és szimpatizánsok körében „Az 
Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány, és a Vadászkamara területi szervezetével 
karöltve az árvízzel sújtott vadászterületek segítése érdekében. 
 
Az árvíz kárvallottjainak szánt anyagi támogatásokat a 

 
10402764-49534852-49511017 

számlaszámra várjuk!  
 
Az adományok beérkezését követően az alapítvány kuratóriuma konzultálva a Vadászkamara, a 
Vadászszövetség valamint a Vadászati Hatóság megyei szerveivel kívánja a rászoruló 
vadgazdálkodók részére eljuttatni a támogatásokat, elsősorban élő fácán kibocsájtása formájában. 
 

2. 
Június 3-án az OMVK vadgazdálkodási bizottsága a Magyar Mezőgazdasági Múzeum dísztermében 
„Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései” témakörben szakmai tanácskozást tartott. 
 
A konferencia során ismertetésre került az erdei szalonka teríték-monitoring eredményei, 
tapasztalatai, majd a természetvédelem és a vadászat közötti érdekegyezőségek és különbözőségek 
és az erdőgazdálkodás szemlélet /szabályozás/ változásának hatásai a vadgazdálkodásra 
 
A program második felében a jelenlévők tájékoztatást hallhattak a Safari Club International 
tevékenységéről, a Diana Vadászhölgy Klub szerepéről, helyéről a mai vadásztársadalomban, majd 
végezetül szó esett a hazai vadászati szakirodalom helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről. 
 

3. 
Június 25-én az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete a B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával egyeztetve 
képesített vadhúsvizsgáló továbbképzést tart. 
A továbbképzés során ismételt bemutatásra kerülnek az elejtett vad vizsgálatára és kezelésére 
vonatkozó legfontosabb ismeretek, valamint a vonatkozó jogszabályi változások.  

 
4. 

Június 28-tól kezdődően a Vadászkamarával közösen egyhetes bentlakásos ifjúsági vadásztábort 
szervezünk tizenéves gyermekek részére Telkibányán. 
A táborozás során szeretnénk bemutatni a hagyományos vadászati módokat az őskorszaktól egészen 
nagyapáink koráig. A résztvevők megismerkedhetnek a lovas íjászattal, solymászattal és egyéb ősi 
vadászati módszerekkel, valamint a korokra jellemző életmóddal. Ezen kívül lesz vadászkürt oktatás, 
ásványgyűjtés, esti- hajnali lesek, határszemle, bogarászás. 
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5. 
Az országos vadásznap idén Pécsett, július 3-án (szombaton) kerül megrendezésre az Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében. A rendezvény helyszíne Pécs-Árpádtető.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség! 
 

6. 
A június 5-ére tervezett gyermeknappal egybekötött családi lövésznap a Telkibánya-Bózsva 
közötti koplalói lőtéren, a viszontagságos időjárás miatt elmarad. 
Az új időpont: 2010. július 10. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
Bővebb felvilágosítás: Szemán Jenő 30/339-7277 
 

7. 
Megyei vadásznapunkat Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fővédnökségével 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 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Szövetségünk Választmánya 2010. június 10-én megtartotta alapszabálya szerinti tisztújító 
választmányi ülését, melyen az elkövetkező öt éves ciklusra választotta meg tisztségviselőit. 
A választás alapján a  
Vadászszövetség elnöke: Dr. Székely László 
Elnökségi tagok: Csuhai István, Galambos Kálmán, Gyurán János, Kriston Nándor, Szaniszló 
Sándor, Szatmári Gyula, Tóth Á. Dénes, Tóth József  
Ellenőrző bizottság elnöke: Lezák Zoltán 
Ellenőrző bizottság tagjai: Orosz Zoltán, Rónai Kálmán, Varga Barna, Varga Béla 
Országos küldöttek: Dr. Székely László, Galambos Kálmán, Lezák Zoltán, Szaniszló Sándor, 
Szatmári Gyula, Tóth Á. Dénes 
 

2. 
Vadászszövetségünk június 7-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, melynek során a 13 
hallgató összesen 45 órában sajátíthatta el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetett meg a 
biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetett fel a június 23-ai vadászvizsgára.  

 
Mire szabad vadászni 

 
Június-július: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 

 dolmányos varjú (július 1-től), szarka (július 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 
 


