
 1

 
 
       

Aktuális teendők 
 

1. 
Vonatkozó jogszabályok szerint a társas vadászatok ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb 
szeptember 30-áig az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a 
természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan - a természetvédelmi hatóságnak írásban 
megküldeni, és az esetleges változást - legkésőbb a vadászat kezdetét két nappal megelőzően - 
bejelenteni. 
 

2. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi veszettség elleni orális immunizáció 
hatékonyságának vizsgálatára a rókaminták leadási határideje szeptember 30.  
Az állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból!  
 

3. 
Külföldi vadász vadászatát - 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 továbbra is kedvező áron 1.000Ft/30nap díjért 
megköthető. 
 

4. 
Napraforgó és kukorica kultúrában továbbra is jelentős a vadkárosítás. Előző levelünkben röviden 
összefoglaltuk a leglényegesebb teendőket, amelyekkel valamelyest csökkenthető a károsítás. Ennek 
ellenére megerősítésként újra szólni érdemes a dokumentálás fontosságáról a későbbi problémák 
elkerülése érdekében. 
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. 
Vadkár bejelentés időszakai: 

kukorica április 15.-november 30. 
burgonya április 15.-október 15. 
napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 
szőlő, gyümölcsös egész évben 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  391 Ft/liter 
Gázolaj     379 Ft/liter 
Keverék     418 Ft/liter  

 
 

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 
 

2011.09.12.  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. 

. Szövetségi tagdíj 
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, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek 
 
 

Hírek, információk 
 

1. 
A vadászat – mint tudjuk – nem a lövésről szól, sokkal inkább a tapasztalatszerzésről, az 
élménygyűjtésről, a természet megismerésének vágyáról, na és a barátságról. 
Ezen gondolatok jegyében második alkalommal került megrendezésre augusztus 13-án a II. 
Zempléni Családi Lövészfesztivál.  
 
A kellemes napon a lőállásban állók szorgalmasan puskáztak, a főzőcsapatok pedig vidám 
hangulatban már ekkor gondoskodtak arról, hogy egyetlen gyomor se maradjon üresen.  
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A népes gyereksereg tagjai kézműves foglalkozással, légpuska lövészettel, virtuális vadászattal, 
íjászattal múlatták az időt, míg a legbátrabbak részt vehettek a kincskereső játékban is. 
Egyéni lövészeredmények: I. Gergely János, II. Szilágyi Balázs, III. Czuczor Tamás 
 

2. 
A Vadászkamara megyei szervezete augusztus 18-án Fónagyságon az Északerdő ZRt. 
Oktatóközpontjában tartotta kétévente kötelezően előírt osztályülését. A sportvadászok és 
hivatásos vadászok együttes ülésén Lezák Zoltán és Kadlicsek János alelnök urak ismertették az 
elmúlt évek mintegy rövid összefoglalóját. Képet adtak a végzett munkáról, szervezeti életről és 
bemutatták a vadászati közéletünknek a fontosabb eseményeit, történéseit, valamint a kamara 
gazdálkodását. 
A beszámolók után Tóth Á. Dénes tartott egy tájékoztatót a közelmúltban elvégzett hivatásos 
vadászok élet és munkakörülményeinek felméréséből, melyről a szeptemberi Vadász hírmondó 
újságunkban részletesen beszámolunk.  
Ezt követően Wallendums Péter szakújságíró folytatta a programot egy szakmai vitafórummal 
vadászati etika-etikett témakörében, melyről szintén a megyei lapunkban kívánunk ismertetőt adni. 

 
3. 

Augusztus 20-án két helyszínen is térségi vadásznapot tartották a környék vadgazdálkodói. Aszalón 
a település Tájházában, míg a Rakacai-tónál a Négy Évszak Vadásztársaság vadászházában 
ünnepeltek a vadászok és családtagjaik.  Mindkét helyszínen vadászati és trófeakiállítást és különféle 
kulturális programokat tekinthettek meg az érdeklődők. A látogatók gasztronómiai élményeiről a 
számtalan üstben készült vadétellel gondoskodtak a szervezők. 
 

4. 
És, hogy ne csak az elmúlt eseményekről adjunk számot, az alábbiakban két közeli programot is 
ajánlunk minden természetszerető ember számára. 

- augusztus 27. Országos favágóverseny és találkozó, valamint regionális vadásznap a 
Bükkzsérci Agit-tetőn. 

- szeptember 10. Kalocsa, Országos Vadásznap és Bács-Kiskun megyei vadász- és 
horgásznap  

 
5. 

Vadászszövetségünk június elején Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH szám: 
19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet. 
A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-
vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés 
szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen leadva ismertetik a tananyagot. A 
tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren és virtuális vadászati program segítségével 
biztosítjuk.  
Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2011. szeptember 28. (szerda)  
 

 
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 
 


