
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Külföldiek vendégvadásztatása 

Az őzek üzekedése, majd az augusztus végi gerlézés beindulásakor minden bizonnyal több 

külföldi állampolgárságú vadász is fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

 

Felhívjuk ezért a figyelmet, hogy amennyiben nem társaságuk (szervező iroda, másik megye, éves 

engedély stb.) intézte a vadászati engedélyek kiváltását, abban az esetben is a vadászati 

engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt a jogosult köteles a bérvadászati 

szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak 

megküldeni.  

 

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. 

 

A külföldi vadásznak továbbá rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére 

szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél 

megköthető, 1.000Ft/ 30nap díjért. 

 

2. 

Vadkár elhárítás 

A gabonák betakarítását követően egyes területrészeken főként kukorica és napraforgó kultúrában 

máris jelentős károsítás alakult ki. A továbbiak megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

- a vadkárnak kitett területeket a vadgazda folyamatosan járja, a károkozás első nyomaira azonnal 

reagáljon,  

- 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,  

- hordozható, mobil magaslesek elhelyezése, 

- vadriasztó szerek kihelyezése, 

- a rendszeresen és erősen károsított területek esetében javasolt a villanypásztor felállítása és 

működtetése, 

- 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.) 

- 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.   
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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, 

- illetőleg bármi, amivel igazolható, hogy a vadgazda a tőle elvárható tennivalókat 

  elvégezte. 

 

3. 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet 

bejelenteni, igényelni: 

a) őszi gabona október 1.-augusztus 15. 

b) tavaszi gabona április 1.-augusztus 1. 

c) kukorica április 15.-november 30. 

d) burgonya április 15.-október 15. 

e) napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

f) borsó március 1.-augusztus 30. 

g) szőlő, gyümölcsös egész évben 

 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

Alkalmazható üzemanyagárak         

 

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 

 

2016. július 1-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 351 Ft/liter 

Gázolaj 347  Ft/liter 

Keverék 387 Ft/liter 

LPG autógáz 197 Ft/liter 

 
 

2016. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 348 Ft/liter 

Gázolaj 343 Ft/liter 

Keverék 383 Ft/liter 

LPG autógáz 197 Ft/liter 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2016.08.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1608A és 1608M) 

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

EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2016.08.20(22).    Bevallás az általános forgalmi adóról - havi bevallás (1665), a befizetendő 

         adó átutalása                                                                   

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2016. második negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónap 

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét, valamint esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek 

eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászterületek kialakításával kapcsolatos információk 
 

A vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltát követően – melyet a hatóság 

honlapján egy külön végzésben is megállapít - a földtulajdonosok folyamatosan teszik közzé a 

földtulajdonosi gyűlésekre szóló meghívóikat, hirdetményeiket. 

 

Ezeket ugyanazon a helyen lehet elérni, ahol a korábbi vadászterületek határait megállapító-, illetve 

a jogerő beálltáról szóló határozatok is szerepelnek. 

 

Tehát a  www.kormanyhivatal.hu honlapon: 

- A honlapon a lap tetején DOKUMENTUMOK menüpont, majd 

- szűrés dátum szerint (2016) 

- szűrés forrás szerint (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) 

- szűrés a dokumentum típusa szerint cím alatt a Tevékenységre vonatkozó adatok pontban: 

Hirdetmények, közlemények                

 

Itt dátum szerint kell keresni, görgetni lefelé illetve lépkedni az oldalakon. (Figyelem! A 

földtulajdonosi gyűlések meghívóit különféle hirdetmények és közlemények között találjuk - pl: 

gépjármű várakozóhely engedélyezési ügy, ingatlanárverés stb, stb. Akár több oldalon keresztül 

más téma is lehet!) 

 

2. 

Vadászszövetségünk szervezésében július 5-én vadászkürtös tanfolyam indult 6 fő részvételével. 

A foglalkozások egy héten két alkalommal vannak, összesen 4 héten keresztül.  

Bízunk benne, hogy a lelkes jelentkezők mindegyike aktívan részt fog venni a megyei kürtös 

életben, valamint a kürtölés alapjainak elsajátítását követően akár egy-egy teríték mellett vagy 

bármilyen vadászati rendezvényen kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében.  

 

3. 

Augusztus 13-án, szombaton kerül megrendezésre a Zempléni Családi Lövésznap a Pálháza és 

Telkibánya között elhelyezkedő, Északerdő Zrt. Koplalói lőterén amatőr sport- és hivatásos 

vadászok, valamint erdészek részére.  

http://www.kormanyhivatal.hu/


A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget biztosítunk trapp, korongvadász és 

légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra kerül sor.  

A verseny mellett az érdeklődőket főzőverseny, a gyermekeket pedig kézműves foglalkozások és 

virtuális számítógépes vadászat várja! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

4. 

Régiós VADÁSZNAP és favágóverseny Bükkzsércen  
Augusztus 27. 9.00 – Bükkzsérc /Agit-tető/ 

 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvény propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk  

egy közös vadásznapi program eltöltéséhez!!! 

 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
      

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam! 
Vadászszövetségünk, akkreditált képzésben,  

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nebih) engedélyével,  
 

2016. október 1-jén (szombaton) 
 

 indítja a jogszabály által előírt, 100 órás kötelező képzését, elismert szakoktatókkal és a vizsgán 

megkövetelt teljes elméleti és gyakorlati tudásanyag átadásával. A tanfolyam tartalmazza a 

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

lövészet elsajátítható. 

(képzések: 5 hétvégén szombaton és vasárnap) 
 

Kérjük tájékoztassák vadásztársaikat, ismerőseiket! 
 

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

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Július-augusztus: őzbak; vaddisznó; üregi nyúl; róka; aranysakál; nyest; pézsmapocok; nyestkutya; 

mosómedve; borz; házi görény; dolmányos varjú; szarka; szajkó 

 

Augusztus 15-től: Tőkés réce; Balkáni gerle; Örvös galamb 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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