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Aktuális teendők 
 

1. 
Az őzek üzekedése, majd a gerlézés beindulásakor minden bizonnyal több külföldi 
állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  
 
Felhívjuk ezért a figyelmet, hogy amennyiben nem társaságuk (szervező iroda, másik megye, éves 
engedély stb.) intézte a vadászati engedélyek kiváltását, abban az esetben 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. 
 
A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló 
érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél megköthető, 
1.000Ft/ 30nap díjért. 
 

2. 
Őzbakok esetében az elejtést követően a trófeabírálat 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 

 
3. 

Felhívnánk arra is a figyelmet, hogy az őzek nappali aktivitása az üzekedés beindulásával 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.  
  

4. 
A gabonák betakarítását követően egyes területrészeken főként napraforgó és kukorica kultúrában 
alakulhat ki jelentős vadkárosítás. 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,  
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- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira azonnal 
reagáljon,  
- hordozható, mobil magaslesek elhelyezése, 
- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt a villanypásztor felállítása és 
működtetése, 
- 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, tagok számára kötelező vadkárelhárítás 
dokumentálása, a vadászati naplóban történő intenzív vadászat bemutatása a gazdálkodónak - bármi, 
amivel igazolható, hogy a vadgazda a tőle elvárható tennivalókat elvégezte. 
 

5. 
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet 
bejelenteni, igényelni: 

a) őszi gabona október 1.-augusztus 15. 
b) tavaszi gabona április 1.-augusztus 1. 
c) kukorica április 15.-november 30. 
d) burgonya április 15.-október 15. 
e) napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 
f) borsó március 1.-augusztus 30. 
g) szőlő, gyümölcsös egész évben 
 

6. 
Az Állategészségügyi hatóság szeptember 30-ig rendelte el, - a korábbi immunizálás 
hatékonyságának vizsgálatára – a rókatetem(ek) állatorvoshoz történő beszállítását. 
Mivel kizárólag felnőtt egyedeket fogadnak el vizsgálati célból, ezért javasoljuk, hogy a jogosultak 
ezen kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget.  

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

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  387 Ft/liter 
Gázolaj     370 Ft/liter 
Keverék     413 Ft/liter  
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2011. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  373 Ft/liter 
Gázolaj     365 Ft/liter 
Keverék     400 Ft/liter  

 

2. 
Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2011.08.12.  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) 

 
3. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hó folyamán 
kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
 

Jogi info 
 

1. 
Mint ahogyan előző számunkban is jeleztük, - illetőleg a jogszabály teljes szövegét megküldtük -, 
megjelent a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről,  amely többek között lehetővé teszi a vadászatra jogosultak 
számára a vadhús közvetlen értékesítését.  
Amennyiben bármiféle információra lenne szükségük, bizalommal forduljanak hozzánk segítségért! 

 
2. 

Július 13-án jelent meg a 67/2011 (VII.13) VM rendelet, amely július 28-án hatályon kívül helyezte 
a 79/2004 FVM rendelet 55. § (3) bekezdését, mely szerint nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki: 
„a) erdészeti, mezőgazdasági, közép- vagy felsőfokú szakoktatási intézményben a vadászat-
vadgazdálkodás tananyagát tartalmazó tantárgyból eredményes vizsgát tett - ami a fegyverismeretre 
és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekre is kiterjedt -, és ezt az oktatási 
intézmény hiteles okiratban igazolja; 
b) felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséget szerzett; 
c) vadgazdálkodási technikusi oklevelet szerzett; 
d) vadász-vadtenyésztő szakmunkás képesítéssel rendelkezik. 
Az a)-d) pontokban felsorolt szakképesítések a fegyverismeretre és - használatra vonatkozó 
vizsgarész letétele alól is mentesítenek." 
 
A megjelent rendelet értelmében, senki sem mentesül a vadászvizsga letétele alól. Tehát aki 
vadászati tevékenységet akar folytatni, a rendelet hatályba lépését követően - végzettségétől 
függetlenül - minden esetben Állami Vadászvizsgával is kell rendelkeznie! 

 
Hírek, információk 

 
1. 

Július 17-tól július 23-ig közel 40 gyerek részvételével, a kamarával és a VKE-vel közösen egyhetes 
bentlakásos ifjúsági vadásztábort bonyolítottunk le Telkibányán.  
 
A helyi és környékbeli vadgazdálkodóknak köszönhetően a többnapi esti lesek alkalmával a 
gyerekek megismerhették az erdő-mező állatvilágát. Napközben előadást hallhattak a vadászat, 
vadgazdálkodás rejtelmeiről. Bemutatásra kerültek számukra a terítékkészítés, töretátadás, 
vadászavatás mozzanatai. Betekintést nyerhettek a csapdázás, íjászat, solymászat, agarászat 
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világába. Egyik nap horgászatban, majd virtuális vadászatban mérhették össze egymással tudásukat. 
Ezen felül részt vettek barlanglátogatáson, kalandpark és tanösvény túrán, valamint a kézműves 
foglalkozások alkalmával saját maguk készíthettek nyakláncokat, karkötőket és egyéb apró 
tárgyakat.  A következő tábor idén szeptemberben lesz szarvasbőgés időszakában, melyre 
jelentkezni és érdeklődni lehet a 46/504-125-ös telefonszámon. 
 

2. 
Augusztus 13-án gyerekprogramokkal egybekötve kerül megrendezésre a II. Zempléni Családi 
Lövésznap az Északerdő ZRt. által üzemeltetett Koplalói lőtéren amatőr sport- és hivatásos 
vadászok, valamint erdészek részére. A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget 
biztosítunk trapp, korongvadász és légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra került sor. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

3. 
A megyei Vadászkamarai szervezet az alapszabályi előírásai szerint 2011. augusztus 18-án 10.00 
órától Fónagyságon sportvadász és hivatásos vadász osztályülést tart, melynek meghívóját 
levelünk mellékleteként megküldjük. 

4. 
Augusztus 20-án Aszalón Hernádvölgyi vadásznapot tartanak a térség vadgazdálkodói. Az egész 
napos program során kulturális programok, trófeabemutató, vadételfőző verseny várja a látogatókat, 
résztvevőket. 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Vadászszövetségünk az elmúlt hónapban Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH 
szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, melynek során a hallgatók 
összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek meg a 
biztonságos fegyverkezelés szabályaival.  
 
Az állami vadászvizsga június 28-án volt, amely során 29 fő jelentkezőből 17 fő tett eredményes 
vizsgát. 
 

2. 
Június 24-én, 74 éves korában elhunyt Szatmári Gyula, Vadászszövetségünk alelnöke.  
Sokirányú társadalmi aktivitása mellett kiváló és eredményes vadász, ifjú vadászgenerációk 
nevelője, példamutató vadászati vezető, a vadászati közélet aktív mozgatója, motorja volt több 
évtizede.  
Kimagasló szervező képességét számos – immár hagyománnyá vált – rendezvény dicséri, amellyel a 
vadászati közéletet gazdagította. A vadászati etika és kultúra elhivatott képviseletével állandó 
törekvése volt a vadászatnak a „civil” társadalommal történő elfogadtatása, megszerettetése. 
Halálával a megyei vadászati közélet egyik emblematikus egyéniségét vesztette el. 
 

 
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 
 


