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Aktuális teendők 
 

1. 
Hasonlóan az elmúlt évhez, várhatóan idén is 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, 
- 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, amennyiben azt még nem tették, 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 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 
kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  
Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 
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 
 

2011. május 1-je és május 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  380 Ft/liter 
Gázolaj     379 Ft/liter 
Keverék     408 Ft/liter  

 
 

2011. június 1-je és június 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  389 Ft/liter 
Gázolaj     379 Ft/liter 
Keverék     417 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2011. 05.31. 2010. évre vonatkozó társasági adóbevallás elkészítése (1028), társasági adó 

befizetése 
 

2011.06.12(14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 
és egyéb adatokról (1108A és 1108M) 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 
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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. 
A vadásznapok idei rendezvénysorozatának egyik első állomása volt az április 29-ei Borsod 
megyei, putnoki rendezvény, mely a Gömör Expo szlovák-magyar kiállítás részeként, annak 
társrendezvényeként valósult meg. Éppen ezért a vadászati és trófeakiállítás, festmény- és 
fotókiállítás, könyvbemutató-vásár már április 28-tól elkezdődött, majd vasárnapig, 3 napon 
keresztül várta az érdeklődőket.  
 
A szombati megyei vadásznapon a Szent Hubertusz Ökumenikus Istentiszteletet követően a 
megnyitóünnepség részeként a megye legkiválóbb szakemberei vehették át az elismeréseket, 
kitüntetéseket.  
Ezt követte a megyei vadászok zászlajának felszalagozása, majd az új vadászok ünnepélyes 
fogadalomtétele, avatása. 
 
Sokan voltak kíváncsiak a délutáni programokra is, valamint a vadásztársasági találkozó keretében 
megvalósított vadételfőző versenyre, a vadászvásárosok kínálataira és terepjáró bemutatóra. 
 
Ezúton is köszönjük az adományozók, a közreműködők, szervezők lelkes segítségét, önzetlen 
támogatását. 
 

2. 
A megyei vadásznap során kitüntettet személyek: 

 
Magyar Vadászatért érdemérem:  
Kismartoni Károly 
Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme:  
Csuhai István 
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:  
Hangonyvölgye Eb. Vt. 
Nimród érem:  
Galambos Kálmán, Mérész Lajos, Heinemann Pál, Kozmóczki István, Dienes István  
Borsod megye vadászatáért érdemérem:  
Farkas Endre, Novák József, Dr. Hajtós István, Kanyok Zsolt, Babits László, Gajdosi Lajos, Dr. 
Czerődy Sándor, Dr. Paragh Lajos  
Hubertus kereszt arany fokozat:  
Hauksz József, Varga László, Robert Kovac, Pál János, Hercsik István, Nagy István, Kurucz Zoltán, 
Basa Bertalan, Gyenes Albert  
Hubertus kereszt ezüst fokozat:  
Balázs László, Misurda Viktor, Novák Zoltán  
 

3. 
Május 21-én tartotta az Országos Magyar Vadászati Védegylet, 130 éves fennállásának ünnepi 
megemlékezését a nádasdladányi kastélyban. A program során Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, az OMVV elnöke ismertette a Védegylet megalakulását, és a 130 év legfontosabb 
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eseményeit, történéseit. A jeles évforduló megünneplése másnap a Vadászati Kultúra napjával 
folytatódott. 
 

4. 
Június 12-én vasárnap, Füzérradványban a Károlyi Kastély kertjében „Pünkösdi Vigasságok” 
néven vadételfőző versennyel és trófeakiállítással egybekötött különféle programok várják az 
érdeklődőket. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervezőbizottság!  
Bővebb felvilágosítás: Szemán Jenő 30/339-7277 
 

5. 
Sátoraljaújhely Önkormányzata védnökségünk alatt szervezi meg a IX. Nemzetközi Vadételfőző 
versenyt, melyre szintén szeretettel várják az érdeklődőket. 
A rendezvény június 18-án szombaton lesz Sátoraljaújhely-Széphalomban. 
 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk június elején 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 29-ei vadászvizsgára.  
 

2. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy még júniusban is 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.   
 

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 
 


