
 
 
  

Aktuális teendők 
 

1. 

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

külföldi állampolgárságú vadász is folytat, illetve fog megyénkben vadászati tevékenységet 

folytatni.  

Amennyiben társaságuk intézi meghívólevéllel a vadászat szervezését, - a már korábban több 

esetben is ismertetett módon - a vadászati engedély kiállítását/igénylését az Országos Magyar 

Vadászkamara megyei szervezeténél kell intézni. 
 

Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem társaságuk (szervező iroda, másik 

megye, éves engedély stb.) végezte az engedélykiváltást, abban az esetben is a vadászati 

engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - 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. 
 

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.   

Ezek lehetnek: 

- a vadkárt jelző értesítések,  

- hivatásos vadász -, mezőőr szolgálati naplói,  

- költségeket igazoló számlák,  

- egyezséget rögzítő okmányok,  

- fényképek,  

- tagok számára kötelező vadkárelhárítás dokumentálása,  
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- 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 az alábbi, megváltozott időpontokban 

(hatályos: 2017. május 25-től) lehet bejelenteni, igényelni: 

a) őszi gabona: október 1. - július 31. 

b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31. 

c) kukorica: április 15. - november 15. 

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 

2017. július 1-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 356 Ft/liter 

Gázolaj 354  Ft/liter 

Keverék 393 Ft/liter 

LPG autógáz 215 Ft/liter 
 

2017. augusztus 1-je és augusztus 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/liter 

Gázolaj 339 Ft/liter 

Keverék 376 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2017.08.12(14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

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

EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2017.08.20(21).    Bevallás az általános forgalmi adóról - havi bevallás (1765), a befizetendő 

        adó átutalása                                                                   

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. 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. 

Tizenötödik alkalommal - június 24-én - rendezték meg Sátoraljaújhely-Széphalomban a 

Nemzetközi Vad- és Halételfőző Versenyt, melyhez idén csatlakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Vadásznap is. 

A délelőtti hivatalos program ünnepélyes megnyitóval, köszöntésekkel vette kezdetét, mely 

országos és megyei kitüntetések, elismerések átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új 

vadászok avatásával, esketésével folytatódott, illetve zárult. 

A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, 

miközben a park minden részéből áradó illatok jelezték, a vad- és halételfőző verseny résztvevői 

hamarosan készen állnak a zsűri általi megmérettetésre. 

Nagyszámú érdeklődőt vonzott, a már hatodik éve megvalósuló, a helyi F and G Kisgép Központ 

által szervezett népszerű Favágó Verseny is. Mindezt vadászkutya bemutató követte, melyen 

először az agarászok mutatták be az újból életre hívott hagyományos vadászati mód lehetőségeit. 

Őket a vérebesek követték kutyáikkal, igen részletesen kitérve az utánkeresés eszközeinek 

ismertetésére és a sebzés utáni helyes teendők, tennivalók ismertetésére. 

Igen népes nézőtábort vonzott az „Egércincogástól a szarvasbőgésig” című bemutató, ugyanúgy, 

mint a solymászműsor is. Mindemellett a park egy másik szegletében rendkívül izgalmas és 

interaktív íjászbemutatóval hívta fel a népes közönség figyelmét. 

A vadászathoz kapcsolódó bemutatók és előadások mellett, között a rendezők a más jellegű 

szórakoztatásra is odafigyeltek, így Zoltán Erika, neves előadó, énekes, majd Márió, a harmonikás 

és a Berényi testvérek is felléptek a színpadon. 

Meg kell hagyni, a rekkenő hőség ellenére rengetegen voltak kíváncsiak az egész nap programjaira, 

a különböző kézműves portékák, főzősátrak és szabadtéri trófeakiállítás között egész nap 

hömpölygött a több ezres tömeg. A vendéglátó Zempléniek, a Sátoraljaújhely-Széphalomba 

látogató vendégek, családok, barátok és persze nem utolsó sorban a vadásztársak körében egyaránt 

sikeres volt az idei Borsod megyei Vadásznap és XV. Vad-és Halételfőző Verseny, mely 

szervezéséhez ezúton is megköszönjük a támogatók, résztvevők segítségét. 
 

2. 

Gyermekprogramok! 

- Augusztus 2-6. Őzhívó vadásztábor, Tiszakeszi (info: Bótáné Batta Olga: 30/637-54-55) 

- Augusztus13-20. Ifjúsági vadásztábor, Baskó (info: Hegedűs Viktória: 30/697-4865) 
 

3. 

Vadásznapi programok! 

- Térségi vadásznap, Edelény - Császta    - július 29. 

- Regionális vadásznap és favágóverseny, Bükkzsérc  - augusztus 26. 

- Országos vadásznap, Mezőberény    - augusztus 25-26. 

- Családi lövésznap, Pálháza - Koplaló   - szeptember 2. 

- Bódvavölgyi vadásznap, Szendrő    - szeptember 23. 
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel minden 

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

 
Vadásztársi üdvözlettel: 
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