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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. 
Jelentős vadkárosítás alakult ki az elmúlt időszakban egyes területrészeken, főként kukorica és 
napraforgó kultúrában. 
 
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,  
- 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. 
 

3. 
Ki kell emelni a vadkárokkal kapcsolatosan a dokumentálás fontosságát is.  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. 
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4. 
A hatóság rókatetem(ek) állatorvoshoz történő beszállítását rendelte el a korábbi immunizálás 
hatékonyságának vizsgálatára. 
 
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 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. 
 
Fentiek alapján a 
 

2010. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  343 Ft/liter 
Gázolaj     327 Ft/liter 
Keverék     370 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 
 

2010.09.12.(13)  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 azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 



 3

Jogi info 
 
Augusztus elsejétől lépett életbe a mezőgazdasági idénymunkára vonatkozó új, kormányrendelet 
(223/2010. (VII. 30.)). Lényege: kevesebb közterhet kell fizetni, egyszerűsödik az adminisztráció és 
emelkedik a foglalkoztathatóság maximális időtartama.  
 
Fontosabb passzusok: 

- Mezőgazdasági idénymunkánál nem kötelező munkaszerződést kötni és nem kell jelenléti 
ívet vezetni. 

- A munkáltatóknak továbbra is bejelentési kötelezettségük lesz. Ezt megtehetik 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy telefonon. 

- Az idénymunka esetében 500 Ft/nap/munkavállaló a közteher összege, amit a munkáltató 
fizet. 

- Eddig 90 napig foglalkoztathatott egy munkáltató adott munkavállalót, mostantól ezt 120 
napig teheti meg évente. 

 
Hírek, információk 

 
1. 

Mint ahogyan előző Hírlevelünkben is jeleztük, az árvízi károsultak iránti vadászszolidaritást 
kifejezve a Vadászkamara országos és megyei szervei minden vadász után 100 Ft-os támogatást 
gyűjtöttek, melynek eredményeképpen hatmillió forintot tudtak adományozni Borsod megyei 
árvízzel sújtott települések részére.  
 
Emellett tisztában voltunk annak, hogy a vízborított területeken a vadállomány is súlyos, 
katasztrófális károkat szenvedett el, egyes vadgazdák kilátástalan helyzetbe kerültek! Ezért a 
vadászszervezetek a lakossági támogatáson túl, jelentős figyelmet fordítottak természeti értékekben 
bekövetkezett károk pótlására is.  
 
A megyei Alapítvány illetőleg a két megyei vadászati szervezet - az Észak-magyarországi 
Vadászszövetség és a Vadászkamara területi szervezete - jelentős tételt csoportosított át az éves 
költségvetéséből a vadállományban keletkezett károk enyhítésére. Ezen felül jelentős támogatást 
sikerült az Országos Kamarától, az Országos Vadászati Védegylettől és a Hungaro Jagd Kft-től 
is biztosítani.  
 
Vadászati önkorlátozás mellett így élő vad telepítéssel és takarmánnyal segíthetjük a 
vadásztársaságokat. 
 
Mindezek összegzett eredményeként 11, leginkább rászoruló vadgazdálkodó részére kárenyhítésként 
– mintegy 3 millió Ft értékben - 4000 darab előnevelt fácánt tudtak az előzőekben említett 
szervezetek vásárolni, melyet a vadásztársaságok szakszerű utógondozás mellett adnak vissza a 
természetnek. A telepítés 1:4 ivararányban történik, mely bizonyítja, hogy az elsődleges cél a 
veszteségek pótlása, a törzsállomány növelése, a tyúkállomány átteleltetése hogy a következő 
esztendőben megfelelő szaporulattal gyarapítsák a természetes állományt.  
A kárenyhítésben résztvevő, rászoruló vadászatra jogosultak vállalták, hogy a kihelyezett madarakat 
két hónapig természetközeli helyen, de hálók mögött védik és gondozzák. A telepítés helyén 
természetesen vadászati tilalom is elrendelésre kerül. 
  
Az előnevelt fácánokat az érintett vadásztársaságok augusztus 24-én Csobádon valamint 25-én 
Taktaharkányban vehették át.  
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2. 
A Vadászkamara megyei szervezete július végén tartotta hivatásos vadász versennyel egybekötött 
továbbképzését. A meghívott előadó, Takács Viktor vadászfilmes az őzön kívül több más vadfaj 
hívásáról is, filmvetítéssel egybekötött előadást tartott. Az előadást követően került sor egy közös 
vadpörkölt elfogyasztására, majd ebéd után a hivatásos vadászok versenyére elméleti és gyakorlati 
feladatokból.  
A versenyen elért eredmények: 
I. Varga László, II. Csató Gábor, III. Demetrovits Tibor. 
Az első helyezést elért személy, Varga László képviselte megyénket az országos vadőrök versenyén 
Gyulajon, ahol dobogósként, III. helyezettként végzett.  
 

3. 
Megyei vadásznapunkat Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor 
Vidékfejlesztési Miniszter fővédnökségével augusztus 28-án Taktaharkányban rendezzük meg a 
Taktaközi vadásznapok keretében, melyre tisztelettel hívunk minden vadászt, természetszeretőt és 
érdeklődőt! 
 
Bővebb információ: Szatmári Gyula 30/229-6480, Tóth Á. Dénes 30/239-4920 
 

4. 
Szeptember elején felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartunk. 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: 2010. szeptember 29.  
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Augusztus: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 
dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 
Augusztus 15-től: Balkáni gerle; Örvös galamb 
 
Szeptember: Gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, 
balkáni gerle; örvös galamb, róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, 
aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 
 

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 
 


