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Aktuális teendők 
 

1. 

2008. június 15-től szeptember 30-ig valamennyi vadászterületre vonatkozóan minden megkezdett 

2500 ha után egy rókatetem hatósági állatorvoshoz történő beszállítását rendelte el a vadászati 

hatóság a korábbi immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 

Mivel az állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból, ezért javaslom, 

hogy a jogosultak ezen kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget a hatóságok 

szankcionálásának elkerülése érdekében. 

 

2. 

Az Aggteleki és Bükki Nemzeti Park Igazgatóság elsődlegesen az országos jelentőségű védett 

területeken (Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó vadászatra jogosultak esetében kötelezően előírta, 

hogy a területen található vadászati-vadgazdálkodási berendezéseket a pontos hely és térképi 

megjelöléssel kötelezően be kell jelenteni engedélyezésre. Ezen engedélyezési kötelezettség nem 

csak az újonnan kialakított, hanem minden, már meglévő létesítményre is vonatkozik! 

Ugyan a jelentési kötelezettség határideje december 31., azonban ismerve az egy-egy 

vadgazdálkodó létesítményeinek széles körét, és a természetvédelmi őrrel való előzetes egyeztetést, 

javasoljuk, hogy a pontos térképi megjelölések miatt még az őszi-téli vadászatokat megelőzően 

végezzék el a vadászterület ezirányú felmérését és annak dokumentálását. 
 
 

3. 

A Vadászati hatóságtól kapott információk szerint az idei őzbakelejtésekből származó 

trófeabírálatot a jogosultak töredéke végezte még csak el.  Felhívjuk a figyelmet, hogy minden 

hónapban van lehetőség a bírálatra, a 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első 

hétfőjén, 656010 kódszámú vadászterületektől kezdődően felfelé minden hónap első keddjén!  

Ezen túlmenően természetesen a külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre 

egyeztetett módon, soron kívül is történik trófeabírálat. 

 

4. 

Az idei év speciális időjárási viszonyai, a várhatóan magas terményfelvásárlási árak a korábbi 

évekhez hasonlóan mutatják, hogy a vadkárok keletkezése milyen 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,  
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- a vadföldeken folytasson mozaikos, más-más növénymagasságú, éréscsoportú 

növénytermesztést, - eseti megoldás lehet a vaddisznó számára túrókukorica betárcsázása, 

- zöldhajtások megszervezése és lebonyolítása, 

- 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. 

       

  

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. 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  

 

 

2008. július 1-je és július 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  312 Ft/liter 

Gázolaj     333 Ft/liter 

Keverék     335 Ft/liter  
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2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2008.07.12. (14.) 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 II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája kipostázásra került. 

Kérjük, hogy - lehetőségeik figyelembevétele mellett – a tagdíj összegét a számlán feltüntetett 

fizetési határidőig, 2008.06.30-ig rendezni szíveskedjenek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A vadásztársaságok nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását az egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. törvény VI. fejezet 15. §. (7) bekezdése szerint, a változástól számított hatvan napon 

belül a bíróságnak be kell jelenteni. 

Hírlevelünk mellékleteként csatoljuk azt a nyomtatványt, melyen értelemszerű kitöltés és a 

mellékletek csatolása (alapszabály, jegyzőkönyv, jelenléti ív) után a változás bejelentése 

megtörténhet. 

 

2. 

A vadászkamara megyei szervezete július hó folyamán rendezi meg a hagyományos hivatásos 

vadászok napját, melynek során a továbbképzésen túl megyei versenyt is lebonyolít. A megyei 

verseny helyezettjei értékes jutalmakban részesülnek, valamint az első helyezett részt vesz az 

országos megmérettetésen is. Megkérjük a vadászatra jogosultként gazdálkodó tagszervezeteinket, 

hogy a rendezvényen a hivatásos vadász(ok) jelenlétét engedélyezze. 

 

3. 

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. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy mint a társadalmi szervezetek szövetségének, nyilvántartásunk között 

szerepeltetni kell a létrehozó tagszervezetek nyilvántartási számát is. Erre való tekintettel kérjük, 

hogy a mellékelt adatlapot kitöltve részünkre visszaküldeni szíveskedjenek. 

 

http://www.radio.hu/
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2. 

Vadászszövetségünk felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartott 

június 12-től 21-ig. A képzés során a hallgatók megismerkedhettek a vizsgán megkövetelt 

tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és 

biztonságos fegyverkezelés szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen 

leadva ismertették a tananyagot. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren 

biztosítottuk. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2008. június 25. (szerda) 8.
00

 óra, Tomor 

sportlőtér 

 

3. 

A vadászati kultúra és hagyományok ápolása, valamint a vadászkürt használatának elterjesztése 

érdekében az év második felében szövetségünk újra beindítja Vadászkürtös tanfolyamát.  A 

tanfolyam során képzett zenetanár, valamint gyakorló kürtösök segítségével napi 6 órában a 

jelentkezők megismerhetik, valamint elsajátíthatják a vadászkürtölés alapjait. Részletesebb 

felvilágosításért  kérjük hívja a 466504-125 vagy a 30/239-4920 telefonszámokat. 

 

4. 

Vadászszövetségünk a korábbi évek gyakorlatainak és szakértői tevékenységének megfelelően 18 

vadgazdálkodó esetében készítette el a 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet kapcsán a 

vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek támogatására irányuló pályázatokat. A vadászati 

hatóságnál a pályázatok összesítése megtörtént, a megítélt összegekről a közeljövőben várható 

döntés. 

 

5. 

Szervezetünk védnöksége alatt a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ szervezésében 

június 21-én immáron hatodik alkalommal valósult meg az ország leghosszabb ülőszékes 

felvonójával is megközelíthető Magas-hegyi sportcentrumban a „Sátoraljaújhelyi vadételfőző 

versenyt”. Az egész napos kulturális programra több ezer érdeklődő volt kíváncsi, így a rendezők 

elmondhatják, hogy újra egy nagyon sikeres főzőversenyt valósítottak meg. 

 

6. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

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

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

dolmányos varjú, szarka 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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