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Aktuális teendők 
 

1. 

A Vadászati hatóságtól kapott információ szerint a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó 

tevékenységek támogatására benyújtott pályázók esetében többeknek tartozása, elmaradása 

mutatkozik, tehát a hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeiket nem 

teljesítették. 

Felhívom a figyelmet ezen tartozások mielőbbi rendezésére, mivel ellenkező esetben a pályázatot 

érdemi elbírálás nélkül el fogják utasítani. 
 

2. 

Mint ahogyan előző hírlevelünkben is közöltük az őzbakvadászati szezon beindulása után több 

külföldi állampolgárságú vadász folytat megyénkben vadászati tevékenységet.  

Felhívom a figyelmet, hogy 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. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon, soron kívül történik, egyébként, 656010 kódszámú 

vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 kódszámú vadászterületektől kezdődően 

felfelé minden hónap első keddje!  
 

Gazdálkodás 
 

1. 

Az Apeh havonta közzéteszi az alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az 

üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról 

számlát beszerezni. 

Fentiek alapján a  2008. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  298 Ft/liter 

Gázolaj     315 Ft/liter 

Keverék     321 Ft/liter  
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2008. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  302 Ft/liter 

Gázolaj     317 Ft/liter 

Keverék     325 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2008. 05. 31. (06. 02.) 2007. évre vonatkozó Társasági adó bevallása, megfizetése 

   2007. évi Mérleg, Eredmény-levezetés elkészítése 

 

2008. 05. 12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (0808A és 0808M), adók, járulékok befizetése 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, EHO, munkavállalói, munkaadói, 

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a vadászszövetségi tagság területes vadásztársaságok esetében havi 

6.000 Ft, terület nélküli (un. bérkilövő) vadásztársaságok esetében havi 3.500 Ft, amely 

negyedévente egyszer, a negyedév utolsó hónapjában kerül kiszámlázásra. Kérjük 

tagszervezeteinket, hogy a kiszámlázott tagdíj összegét a számlán feltüntetett fizetési határidőig – 

amely általában a negyedév utolsó napja – kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
 

Hírek, információk 
 

1. 

A megyei vadásznapok idei rendezvénysorozatának egyik első állomása volt a Borsod megyei, 

putnoki rendezvény, mely a X. Gömör Expo szlovák-magyar kiállítás részeként, annak 

társrendezvényeként valósult meg. Éppen ezért a vadászati és trófeakiállítás, festmény- és 

fotókiállítás, könyvbemutató-vásár már május 1-től elkezdődőtt, majd vasárnapig, 4 napon keresztül 

várta az érdeklődőket. A szombati megyei vadásznapon a hivatalos megnyitó előtt emléket állítottak 

a borsodi vadászok, azoknak a társaknak, akik már nem ünnepelhettek velük. A faragott kopjafa 

megszentelése után következett a Hubertus Szent Mise és az Ökumenikus Istentisztelet.  

A szentmisét és Istentiszteletet követően a megnyitóünnepség részeként a megye legkiválóbb 

szakemberei vehették át az elismeréseket, kitüntetéseket.  

 

A délelőtti program, az új vadászok avatása után az Észak-magyarországi vadászszövetség és a 

Rozsnyói vadászszövetség együttműködési megállapodásának aláírásával zárult, melyen részt vett a 

Szlovák vadászszövetség elnöke, Tibor Leboczky is. A megállapodásban a felek kifejezték 

kötelezettség vállalásukat a vadászat és vadgazdálkodás és a természetvédelem nemzetközi 

tapasztalatainak kölcsönös hazai elterjesztésében, valamint, hogy mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy a két régió vadászai és vadászati szervezetei között őszinte vadászbarátság 

alakuljon ki. 

 

Sokan voltak kíváncsiak a délutáni programokra is, valamint a vadásztársasági találkozó keretében 

megvalósított vadételfőző versenyre, a vadászvásárosok kínálataira, terepjáró bemutatóra, vadászati 

témájú filmek vetítésére, és a kert egyik szegletében létrehozott virtuális vadászatra is. 

 

Ezúton is köszönjük az adományozók, a közreműködők, szervezők lelkes segítségét, önzetlen 

támogatását. 
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2. 

A megyei vadásznap során kitüntettet személyek: 

Magyar vadászatért érdemérem: Szaniszló Sándor 

OMVK aranyérem: Varga Barna 

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Taktaharkányi Takta Vt. 

Nimród érem: Dr. Lipusz György, Fehér Tamás, Farkas Pál, Pethő Zoltán, Farkas Endre 

Borsod megye vadászatáért: Cserlaki László, Nagy Lajos, Báthori Gábor, Mester András, Árnyas 

András, Szabó János 

Hubertus kereszt arany fokozat: Rácz László,Szép László,Szmorad Ferenc,Tamás Barnabás,Tóth Á. 

Dénes 

Hubertus kereszt ezüst fokozat: Némedi Zoltán, Lükő Sándor 

Hubertus kereszt bronz fokozat: Éles Tibor, Orosz Zoltán, Kiss Dezső    
 

3. 

A Sárospataki Kossuth Vadásztársaság tagjainak és a Kossuth Holding ZRt.-nek köszönhetően 

Sárospatakon megkezdte munkáját a megye II. Vadászklubja, melynek során május 9-én Békés 

Sándor vadászíró író-olvasó találkozó keretében ismertette munkásságát, és tartott tartalmas és 

nagyon érdekes előadást.  

A miskolci helyszínen továbbra is minden hónap utolsó csütörtökjén várjuk az érdeklődőket a 

Bordsodvíz ZRt. avasi pincéjében. 
 

4. 

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával kétnapos szakmai tanulmányúton vehetett részt 

28 vadászati vezető, amikor is, május 15-16-án Sopronba utaztak az ottani Tájegységi 

Szövetséghez, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemre és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba, 

azért, hogy a hazánkban megyénként külön-külön működő vadász és természetvédő szövetségek, 

egymás működését és együttműködését segítsék elő és bővítsék szakmai ismereteiket. 

 

Május 15-én a korai indulásnak köszönhetően már a déli órákban megérkezett a borsodi delegáció, 

akiket prof. dr. Faragó Sándor a Sopron Tájegység Szövetség elnöke, és egyben az Egyetem rektora 

fogadott. Ebéd után megtekintésre került az egyetemi levéltár, majd a vadgazdálkodási tanszék 

bemutató-oktatóterme, ahol egy tartalmas előadást is meghallgathattak a résztvevők a vadászati-

vadgazdálkodási kutatásokról, a tanszék tevékenységéről. A mindenki számára érdekességeket és új 

információkat tartalmazó délutánt az egyetemi arborétumban egy sétával zárta a csapat.  

Másnap reggel a Fertő Hanság Nemzeti Park munkatársa segítségével a résztvevők megtekinthették 

a közelben található nevezetességeket, majd Reischl Gábor igazgató helyettes ismertette a a park, 

mint vadászatra jogosult vadgazdálkodását, vadászati tevékenységét.     
 

5. 

Borsodi Vadászrádió műsorai! 

Minden páratlan héten szerdán 8.
15

-9.
00

 óráig, az ismétlés pedig ugyanezen nap délutánján 15.
15

-

16.
00

 óráig hallható az FM 102.3 MHz-es, illetve az AM 1116 kHz-es hullámsávokon Borsod, 

Heves és Nógrád megyében. A műsor a sugárzást követően meghallgatható a www.radio.hu 

honlapon az MR6 „A Régió rádiója” menüpont alatt. 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk elnöksége és ellenőrző bizottsága, gazdálkodásának felülvizsgálatára 
független könyvszakértőt kért fel, aki a felkérésnek megfelelően a közelmúltban el is végezte a 

vizsgálatot. Az ellenőrző bizottságnak az általános átvilágításon túl kérte, hogy a könyvszakértő 

vizsgálja a december 31.-i egyszerűsített beszámolót, a gazdálkodás általános kérdései között pedig 

a szövetség működésének szabályozottságát, a házipénztár kezelését, és a bankszámla kezelését. 

A vizsgálat alapján Dr. Gaál Géza megállapította: „A szövetség 2007. évi mérlege, 

eredménylevezetése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak. A közhasznúsági jelentés keretében 

http://www.radio.hu/
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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. Mindezek alapján a 2007. évi egyszerűsített 

beszámoló valódiságáról, valamint a gazdálkodás szabályszerűségéről e jelentés elkészítésével 

meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.” 
 

2. 

Május 21-én rendkívüli elnökségi ülést, majd ezt követően választmányi ülést tartott 

szervezetünk.  A választmányi ülésen az első napirend keretében az elnökség beszámolt a 

vadászszövetség 2007. évi tevékenységéről és a 2008. évi feladatokról. Tájékoztatót adott a 2007. 

évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2008. évi pénzügyi tervről. Ezek után következett a 2007. évi 

mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző Bizottság és a 

Szakbizottságok beszámolója.  

A tájékoztatók után némi vita alakult ki a hozzászólások kapcsán a vad-gépjármű ütközések 

vonatkozásában. Erre és a 2008. évi programoknak megfelelően is, az év során ezzel kapcsolatban 

egy szakmai konferenciát kívánunk összehívni, hogy az ezzel kapcsolatos, meglévő problémákat a 

vadgazdálkodók a lehetőségekhez mérten orvosolni tudják. 

A határozathozatalok után került sor az alapszabály módosítására, melybe az egy-két aktuális 

változtatáson túl fontos új elemként beépítésre került az a passzus, mely szerint az elnökség 

javaslata alapján a választmány törölheti azt a tagot, illetve tagszervezetet, aki egy éven túli 

tagdíjhátralékkal rendelkezik és hátralékát az elnökség felszólítását követő 30 napon belül nem 

rendezi. A módosított alapszabályt egységes szerkezetben a bírósági bejelentést követően minden 

tagszervezet részére ki fogjuk postázni. 
 

3. 

A Szövetség választmánya az ülés során pontosította tagjegyzékét is. A tavalyi évben felvett 18 új 

tag után idén egyhangú döntés értelmében 2008. május 21-től a következő vadgazdálkodókat vette 

fel tagjai közzé: - Kelet-Bükki Nimród Vt., - 653210. sz. FTVK, - Hencel HL Vt., - 658710. sz. 

FTVK 

A megváltozott körülményekre és területmegszűnésekre tekintettel 17 vadgazdálkodó esetében 

vették tudomásul a küldöttek a megszűnést, kilépést, és 6 társasággal szemben kezdeményezték a 

törlést, amennyiben felszólítást követően 30 napon belül tartozásukat nem rendezik. Amennyiben ez 

a 6 társaság nem rendezi tartozását, abban az esetben 82 tagszervezete lesz Szövetségünknek 
 

4. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  
 

Mire szabad vadászni 
 

Május: őzbak; vaddisznó minden ivara; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, 

 

Június: őzbak; vaddisznó minden ivara; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, 

aranysakál 

 

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 

 


