
 
 

 
 

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. 

Ismételten szeretnénk jelezni, hogy sajnálatos módon, a jelenlegi jogszabályok szerint a vad-

gépjármű ütközések esetében a káresemények, illetve kártérítések elkerülése, csökkentése 

szinte kizárólag csak egy biztosító társasággal kötött szerződés alapján valósulhat meg. 

Javasoljuk ezért, hogy ajánlatkéréssel forduljanak valamelyik biztosító irodához.   

 

Ezúton jeleznénk, hogy Szövetségünk is felvette a kapcsolatot biztosítási alkusszal, aki 

kezdeményezésünkre készséggel áll a vadgazdálkodók rendelkezésére. Amennyiben igény 

van rá, székházunkban az alkusz elérhetősége rendelkezésre áll. 

 

3. 

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. 
 

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,  
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- 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. 

 

5. 

Vadkár kapcsán megemlítenénk azt is, hogy információink szerint több vadászatra jogosult él 

a szeptemberi-októberi „zöldhajtások” lehetőségével, ezért szükségesnek tarjuk felhívni a 

figyelmet az alábbiakra: 

 

A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet 

kell készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a 

lőállásokban helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és 

szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a 

vadösszeszedőknek és az utánkeresőknek. 

 

A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 

a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

c) a hajtás irányát, 

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

 

Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a 

vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a 

társasvadászat megrendezését megtiltja.   

 

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 
 

2014. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  421 Ft/liter 

Gázolaj                427 Ft/liter 

Keverék     456 Ft/liter  

 

2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  430 Ft/liter 

Gázolaj     432 Ft/liter 

Keverék     464 Ft/liter  
 

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2014.09.12.  - Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2014.09.20(22).       – Havi áfa bevallás (1465), a befizetendő általános forgalmi adó átutalása

  

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik ezen vagy esetleg korábbi 

számlánk összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ez irányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A korábban ismertetett megyei versenyt követően július végén a Mecsekerdő Zrt. 

szervezésében került megrendezésre a hivatásos vadászok országos megmérettetése. 

A versenyzőknek lövészet, trófeabecslés és minősítés, állattani ismeretek, elméleti teszt, 

növényismeret, kinológia, vadászkürt, ragadozógazdálkodás témakörökben kellett a két nap 

alatt kellett minél több pontot gyűjteni. 

A megyénket képviselő Mérész Gergő, - Zempléni II. Rákóczi Vt. hivatásos vadásza – a 21 

induló közül a 9. helyezést szerezte meg, úgy, hogy az apróvadgazdálkodás és ragadozómadár 

témakörökben nyújtott kiemelkedő eredményéért különdíjban is részesült! 

 

2. 

Július-augusztus hónapokban Szövetségünk szervezésében vadászkürtös tanfolyam került 

lebonyolításra, melynek köszönhetően megyénkben újra bővült azon személyek köre, akik 

gyakorolják és ápolják a vadászati kultúra ezen formáját. 

Terveink szerint a honlapunkon egy vadászkürtös adatbázist hozunk létre, ahol mindazon 

személyek elérhetősége megtalálható lesz, akik – természetesen anyagi ellenszolgáltatás 

fejében – vadászkürtölést vállalnak megyénkben. Amennyiben az adatbázis létrehozásáig 

igény merül fel a vadászkürtösök szolgáltatására, készséggel segítünk az elérhetőségek 

megadásában. 

 

3. 

Augusztus folyamán iskoláskorú gyermekek részére két ifjúsági program is megvalósításra 

került. Elsőként Karcagon egy egyhetes őzhívó tábor zajlott, majd az Északerdő Zrt-vel 

közösen egy háromnapos programon vehettek részt a vállalkozó kedvű ifjú Nimródok. A 

jelentkezők többségének nem volt ismeretlen a helyzet, hiszen szüleikkel több éve járják az 

erdőt, így maradéktalanul tisztában vannak a vadászat és a vadgazdálkodás alapjaival. 

Emellett természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, 

vadgazdálkodás, vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem. 

Az ifjúsági zárónapot meglátogatta Ugron Ákos a Földművelésügyi Minisztérium állami 

földekért felelős helyettes államtitkára és dr. Jámbor László az OMVK elnöke is, akik 

mindketten nagyon elismerően nyilatkoztak a borsodi gyerekek ezirányú neveléséről. 

 

4. 

Vadászok, erdészek részére az elmúlt időszakban háromfordulós korongvadász verseny 

került megrendezésre, Szerencsen, Hercegkúton és Nagybarcán. A versenysorozat 

bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a fegyveres vadászat egyik 



legfontosabb tényezője a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt. Bővebb információt és az 

eredményeket a www.borsodivadasz.hu honlapunkon tekinthetik meg. 

 

5. 

A koronglövő bajnokság mellett hagyományosan ötödik alkalommal a családi lövésznap is 

zajlott az Északerdő ZRT. Hegyközi Erdészetének koplalói lőterén. A napi programok közt 

nem feledkeztünk el a gyermekekről sem. Nekik is hagyományként volt íjászat, 

légpuskalövészet, valamint a sokak számára még mindig újdonságként ható virtuális lövészet 

és kézműves foglalkozás.  

6. 

MEGHÍVÓ!!! 

Régiós VADÁSZNAP és favágóverseny  
Augusztus 30. 9.

00
 – Bükkzsérc /Agit-tető/ 

 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk  

egy közös vadásznapi program eltöltéséhez!!! 

 

 

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 

 

* * * * * * * 

 
      

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a NÉBIH engedélyével,  

2014. szeptember 8-án indítja  

a jogszabály által előírt 100 órás, kötelező, vadászvizsgát megelőző képzését! 

 

A tanfolyam elismert szakoktatókkal és a vizsgán megkövetelt teljes elméleti és gyakorlati 

tudásanyag átadásával kerül lebonyolításra. A tanfolyam tartalmazza a komplett 

lőgyakorlatot is, ahol a biztonságos fegyverkezelés mellett mind a sörétes, mind a golyós 

lövészet elsajátítható. A tanfolyamot követően állami vadászvizsgára kerül sor, aminek 

sikeres letételét követően kiváltható az ország területére szóló Állami Vadászjegy! 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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