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Aktuális teendők 
 

1. 
Az üzekedés, majd a gerlézés beindulásakor minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 
vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  
 
Felhívjuk 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. 
 
Trófeabírálat külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett módon a 
vadászati hatóságnál, soron kívül történik. Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 
2. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az őzek nappali aktivitása az üzekedés beindulásával 
jelentősen megnőtt, ugyanakkor figyelmük csökkent, 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.   
 
 

Gazdálkodás 
 

1. 
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 
bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 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. 
 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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Fentiek alapján a 

2010. július 1-je és július 31-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  340 Ft/liter 
Gázolaj     322 Ft/liter 
Keverék     366 Ft/liter  

 
2010. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  348 Ft/liter 
Gázolaj     334 Ft/liter 
Keverék     375 Ft/liter  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2010.08.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (10.08A és 10.08M) 
 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 
 

3. 
Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónap folyamán 
kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a feltüntetett fizetési határidőig átutalni szíveskedjenek.  

 
Hírek, információk 

 
1. 

A vadásztársadalom a településeken keletkezett árvíz okozta rendkívüli károkat mélységes 
megdöbbenéssel és együttérzéssel fogadta. 
Ez már megmutatkozott a vadászok árvízi védekezésben mutatott helytállásában is, illetőleg ezt 
követően az Országos Magyar Vadászkamara vadásztársadalmi összefogásával az árvízkárosultak 
megsegítésére, úgy, hogy minden vadász után 100 Ft-os támogatást szavaztak meg az országos 
vezetőség tagjai. Ennek eredményeképpen hatmillió forint gyűlt össze a megyei és országos 
szervezetektől, melyet Borsod megyei árvízzel sújtott települések részére adományoztak. A Megyei 
Védelmi Bizottság javaslatát is figyelembe véve -, közösségi célú létesítmények helyreállítására, 
egyenként kettő millió forint támogatásban részesült Szendrő, Onga-Ócsanálos, és Sajóecseg 
önkormányzata. 
 

2. 
A korábban kiadott felhívás szerint a Megyei Szövetség és Kamarai vezetőség kiemelt figyelmet és 
hangsúlyt fektet a károsult vadászatra jogosultak támogatására, a vadállomány pótlására és az 
élőhely helyreállítására. 
Ehhez a megyei szövetség és kamarai szervezet közvetlen anyagi támogatást nyújt, de „Az Észak-
magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítványon keresztül továbbra is várják a felajánlásokat a 
vadgazdálkodók megsegítésére. Sajnálatos módon az ezidáig beérkezett adományok igen csekélyek, 
ezért továbbra is kérünk minden vadászt, természetvédőt, szimpatizánst, hogy a 10402764-
49534852-49511017 számlaszámra adakozzanak a megye vadállományának megsegítésére, 
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élőhelyének fejlesztésére, javítására. Az alapítvány kuratóriuma a későbbiekben hoz döntést a 
támogatásokról.  

3. 
Június 25-én a Vadászkamara területi szervezete továbbképzést tartott képesített vadhúsvizsgálók 
részére. Mivel a képzést a 141/2009. FVM rendelet kötelezően előírja, azoktól, akik ezen nem 
vesznek részt az állategészségügy az engedélyt visszavonja.  
 
A továbbképzés során bemutatásra kerültek az elejtett vad vizsgálatára és kezelésére vonatkozó 
legfontosabb ismeretek, valamint a vonatkozó jogszabályi változások. A képzésen annak ellenére, 
hogy 232 fő vett részt, sokan hiányoztak. Az ő részükre az újbóli időpont 2010. július 30-án 9.00 
órától lesz, melyről az érintetteket értesítettük. 
 
A továbbképzés mellett jelentős számú igény is felmerült új képzés és vizsga lebonyolítására is, amit 
azonban többszöri egyeztetés, kérés ellenére sem sikerült a megyei Állategészségügyi Hatóságnál, - 
a hónapok óta tartó átszervezések és nyugdíjazások miatt - megszervezni. 
Úgy véljük, hogy a vadazonosító jelek előírás szerinti használata miatt ez az állapot tarthatatlan, 
ezért felvettük a kapcsolatot más megyékkel, aminek köszönhetően június 28-án Szabolcs 
megyében, Nyíregyházán sikerült 27 fő képzését és vizsgáztatását megvalósítani. 
 

4. 
Idén is Telkibánya adott otthont az OMVK B.-A.-Z Megyei Területi Szervezete és a VKE 
támogatásával 2010. június 28. és július 4. között rendezett II. Ifjúsági Vadásztábornak, amelyen a 
tavalyi 35 helyett idén már 65 gyermek vett részt. 
 
A táborozás során a hagyományos vadászati módok kerültek bemutatásra egészen az őskorszaktól. A 
résztvevő gyerekek megismerkedhettek a lovas íjászattal, solymászattal, agarászattal és egyéb ősi 
vadászati módszerekkel, valamint a korokra jellemző életmóddal. Ezen kívül volt vadászkürt oktatás, 
ásványgyűjtés és természetesen esti- hajnali vadmegfigyelés. 
 

5. 
A gyereknappal egybekötött I. Zempléni Családi Lövésznap az Északerdő ZRt. által üzemeltetett 
Koplalói lőtéren 2010. július 10-én került megrendezésre, amatőr sport- és hivatásos vadászok, 
valamint erdészek részére. 
 
A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget biztosítottunk a trapp, korongvadász 
és légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra került sor. A regisztráció során 50 fő egyéni, 
és 8 csapat nevezett be a versenyre. 

 
6. 

Július 15-én tartotta Vadászszövetségünk alakuló elnökségi ülését, mely a személyi kérdések és 
szakbizottságok megvitatása, megválasztása után a kamara vezetőségével közösen folytatódott titkári 
beszámolóval, kitüntetések adományozásával és a megyei vadásznap programjának véglegezésével. 
 
Az elnökség határozata szerint Szaniszló Sándort a Szövetség gazdasági területeket felügyelő 
általános elnökhelyettesének, Szatmári Gyulát pedig a kommunikációs és koordinációs feladatokat 
ellátó elnökhelyettesének választották meg a jelenlévők. 
 
Döntés született a szakbizottságok összetételét illetően is, mely szerint: 
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Bizottság: 
Elnöke: Galambos Kálmán, tagjai: Szatmári Péter, Szemán Jenő 
 
Hagyományvédő, oktatási és kulturális Bizottság: 
Elnöke: Báthori Gábor, tagjai: Heinemann Pál, Kismartoni Károly 
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Társadalmi kapcsolatok és kommunikációs Bizottság: 
Elnöke: Szatmári Gyula, tagjai: Kerchner József, Dr. Kratkóczky Ferenc 
 
Pénzügyi, gazdálkodási Bizottság: 
Elnöke: Szaniszló Sándor, tagjai: Molnár György, Lázi János, és Nagy István lettek. 
 

7. 
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete az FVM 
Jogi Főosztályának - a megnövekedett sportvadász taglétszám alapján, pótküldött megválasztására 
vonatkozó - előírása szerint 2010. július 23. (péntek) délelőtt 9 00 órakor tartja a megyei sportvadász 
osztályülését Fónagyságon az Északerdő ZRt. Oktatóközpontjában.  
 
Az ülést követően 10.00 órától hivatásos vadász továbbképzéssel egybekötött szakmai konferencia 
is lebonyolításra kerül vadhívás témakörében. A meghívott előadó, Takács Viktor vadászfilmes az 
őzön kívül több más vadfaj hívásáról is, filmvetítéssel egybekötött előadást tart, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel vár a kamarai szervezet. 
 
Az előadást követően kerül sor egy közös vadpörkölt elfogyasztására, majd ebéd után a hivatásos 
vadászok versenyére elméleti és gyakorlati feladatokból. Az első helyezést elért személy képviseli 
megyénket az országos vadőrök versenyében. 
 

8. 
Megyei vadásznapunkat Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor 
Vidékfejlesztési Miniszter fővédnökségével idén augusztus 28-án Taktaharkányban rendezzük 
meg a Taktaközi vadásznapok keretében, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, 
természetszeretőt és érdeklődőt! 
 
Ugyanakkor felhívjuk a megye vadgazdálkodóinak figyelmét, hogy trófeák biztosításával, vadétel 
főzéssel, közös társasági részvétellel minél többen csatlakozzanak a rendezvényhez! 
Bővebb információ: Szatmári Gyula 30/229-6480, Tóth Á. Dénes 30/239-4920 
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Július: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 
dolmányos varjú, szarka 
 
Augusztus: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 
dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 
Augusztus 15-től: Balkáni gerle; Örvös galamb 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
   elnök      megyei fővadász 
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