
 
 
       

Aktuális teendők 
 

1. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 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. 

A szeptemberi gímszarvas vadászat miatt minden bizonnyal több külföldi állampolgárságú 

vadász is fog vadászati tevékenységet folytatni megyénkben.  

Éppen ezért, külön figyelmet fordítsanak arra, hogy a vadászati engedéllyel rendelkező 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. 
 

3. 

Mint az ismeretes, az egyes rendészeti feladatok ellátásához kapcsolódóan a hivatásos 

vadászoknak kötelezően tanfolyamot kell elvégezniük majd vizsgát kell tenniük. 

A tanfolyamra való jelentkezés feltételeiről a közelmúltban egy komplett tájékoztató anyagot 

küldtünk ki minden hivatásos vadásznak és minden vadászatra jogosultnak. 
 

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármiféle észrevételük, esetleg nehézségük adódik, ami 

akadályoztatást jelent az ügymenet lebonyolításában, azt jelezzék kamarai szervezetünk felé, 

hogy a probléma megoldásában időben segíteni tudjunk!  
 

4. 

A beérkező jelzésekből és panaszokból megállapítható, hogy egyes térségekben főként a 

kukoricában igen jelentős mértékű vadkárosítás tapasztalható. Előző leveleinkben már 

többször foglalkoztunk a témával, 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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2013. VIII. szám 
 
 

 

 



5. 

Vadkár bejelentés időszakai: 

kukorica április 15.-november 30. 

burgonya április 15.-október 15. 

napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

szőlő, gyümölcsös egész évben 
 

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 
 

2013. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     420 Ft/liter 

Keverék     448 Ft/liter  
 
 

2013. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  427 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     461 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2013.09.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási 

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 
 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónapban 

kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
 

Hírek, információk 
 

1. 

www.borsodivadasz.hu 
Örömmel tájékoztatjuk vadásztársainkat, hogy Vadászkamaránk, Vadászszövetségünk közös 

információs honlapja működésének egy éves évfordulóját ünnepli! 
 

Az oldal működtetésével az volt a célunk, hogy gyors, pontos, rövid, de lényegre törő 

információkat juttassunk el vadásztársainkhoz szervezeteink tevékenységéről, a vadászati 

közélet legfontosabb eseményeiről, a vadászokat érintő jogszabályokról, fontos tudnivalókról.  

 

http://www.borsodivadasz.hu/


Úgy véljük, hogy az elmúlt egy évben sikerült ezt véghezvinnünk, melyet bizonyít a honlap 

magas látogatottsági aránya is. 
 

Éppen ezért, továbbra is kérjük, hogy véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket, 

közlendőiket juttassák el hozzánk, vagy keressék fel személyesen a Tas utcai irodánkat. 
 

 

2. 

Idén augusztusban, két nagyszabású kulturális rendezvényen is ünnepelhettek és 

ünnepelhetnek a vadászok és szimpatizánsok, hiszen ezévben, a hagyományoktól eltérően két 

alkalommal is megyei vadásznap kerül lebonyolításra.  
 

I. 

Az első rendezvény már meg is valósult augusztus 3-án Edelényben, a Művelődési Házban 

és környezetében, melyre nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyszerű hangulat és rengeteg 

látogató jellemezte.  
 

Az épület színháztermében többszáz agancsot, agyart, különféle trófeát és számtalan vadászati 

eszközt csodálhattak meg az érdeklődők. Emellett az előtérben festmények, egy fotókiállítás 

és könyvbemutató, vásár is csábította a vadásznap vendégeit, látogatóit. Ezen felül az épület 

egy másik termében díszmadár és hüllőkiállítás is várta az érdeklődőket.  

A benti kiállításokon túl a kitelepülő vadgazdálkodók egy szabadtéri trófebemutatót, 

„Vadászok Utcáját” is megvalósítottak. 
 

A napközbeni programok a hagyományoknak megfelelően zajlottak. A reggeli ökumenikus 

istentisztelet előtt egy saroglyán, vérebes díszkísérettel a térség vadgazdái két őzbakot 

helyeztek terítékre. Ezt követően az ünnepi köszöntések következtek, majd kitüntetések, 

elismerések átadására, a megyei vadászzászló szalagozására, majd az új vadászok avatására 

került sor. 
 

A hivatalos programok után délután nagyszámú közönség előtt színpadra léptek a 

vadászkürtösök, citerások, mazsorett csoport, női és férfi népdalkórus tagjai valamint egy 

látássérültekből álló együttes is.  

Rengetegen voltak kíváncsiak a szarvasbőgés imitációra és az agarasok, vizslások, vérebesek 

bemutatóira is. Nagy tapsot kaptak ezen kívül a solymászok és lovasok is, akik szintén igen 

népes közönség előtt mutathatták be tudományukat. 
 

A vadételfőző verseny eredményhirdetését követően a színpadi programokat a Kódex Trió 

nevű zenekar koncertje zárta. 
 

Bővebb beszámolót, fotókat honlapunkon, illetve a szeptemberben megjelenő Vadász 

Hírmondó újságunkban olvashatnak, láthatnak! 
 

II. 

Második programként augusztus 31-én szombaton Bükkzsérc várja az érdeklődőket a  
 

Megyei Vadásznap és XII. Stihl Országos Favágóverseny 
 

eseményeire! 
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvény propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös program eltöltéséhez!!! 
 

3. 

Az ÉSZAKERDŐ ZRT és az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi 

Szervezetének közös lebonyolításában augusztus 5-9. gyermek napközis tábor került 

lebonyolításra! 

A Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola biztosította a gazdagon felszerelt helyszínt a gyermekek 

számára, akik rendkívüli érdeklődéssel fogadták magukba a megszerzett ismereteket.  

 



Megismerkedhettek a biztonságos és kulturált természetjárással, miközben bejárták a 

tanösvényeket, valamint a jelentősebb barlangokat. A barangolások során megismerhették a 

Bükk hegység jellegzetes fáit, állatait, gombáit, az erdő hangjait, a természeti 

képződményeket és azok kialakulását, valamint a környékhez kötődő emberek múltját és 

jelenét. Természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, 

vadgazdálkodás, vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem. 
 

4. 

Augusztus 10-én immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az Északerdő ZRt. 

Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén a IV. Zempléni lövésznap, ahol a korábbi évekhez 

hasonlóan hivatásos vadászok, sportvadászok és erdészek mérhették össze 

lövésztudományukat. 

A versenynek nem kis tétje volt, hisz felnőtt kategóriában értékes vadkilövések is kiosztásra 

kerültek. Ezen felül igaz volt a mondás erre a napra is, miszerint, a lövészet, a korongozás a 

jókedvről, vidámságról, barátságról és egy kis tapasztalatszerzésről szólt. 

Ezúton is köszönettel tartozunk Buday Péter és Szabó János lövészetvezetőknek az egésznapi 

munkájukért! 

5. 

Vadászszövetségünk szeptember 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 biztosítjuk.  
 

Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2013. szeptember 25. (szerda)  
 

6. 

Vadászszövetségünk ezúton újra fel szeretné hívni a figyelmet, hogy tagszervezeteink részére 

honlapunkon egyéni megjelenést biztosítunk. 
 

Ennek igénybevételével a civil szervezet eleget tud tenni a 350/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet, 2. § (1) bekezdésében foglalt, a nyilvánosság tájékoztatásáról szóló 

kötelezettségének.  
 

Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel a honlapon való megjelenéssel kapcsolatban, 

keressenek bennünket személyesen vagy a 46/504-125 vagy 30/239-4920-as 

telefonszámokon. 

 

Mire szabad vadászni 
 

Szeptember:  
Gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, tőkésréce, szárcsa, örvös galamb, balkáni 

gerle, róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, házi görény, 

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 

 


