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Aktuális teendők 
 

1. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a július második felében induló üzekedéskor az őzek nappali aktivitása 
jelentősen megnő, ugyanakkor figyelmük csökken, ezért fokozottan számítani kell vad-gépjármű 
ütközésekre. A káresemények elkerülése, csökkentése, illetőleg az esetleges későbbi bírósági 
pereken történő megítélés miatt javasoljuk, hogy a veszélyesebb útszakaszokon figyelemfelhívó 
táblák kihelyezéséről gondoskodjanak.  
Másik lehetőség a károk enyhítésére az Allianz Hungária biztosítóval köthető biztosítási forma, 
melyhez forduljanak bizalommal valamelyik biztosítási irodához.   
 

2. 
Az üzekedéssel összefügg a külföldről érkező vadászok nagyobb létszámban történő vadászati 
tevékenysége is.  
A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a vadászati engedély 
kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a bérvadászati szerződés, vagy 
vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak megküldeni, valamint a 
vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe.  
A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló 
érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél megköthető, 
1.000Ft/ 30nap díjért. 
 
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. 

 
3. 

Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre egyeztetett 
módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. Egyéb esetekben 656010 kódszámú 
vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 kódszámú vadászterületektől felfelé minden 
hónap első keddje! Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-742 

 
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 
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üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az 
üzemanyagról számlát beszerezni. 
Fentiek alapján a 
 

2011. július 1-je és július 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  387 Ft/liter 
Gázolaj     370 Ft/liter 
Keverék     413 Ft/liter  

 
 

2011. június 1-je és június 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  389 Ft/liter 
Gázolaj     379 Ft/liter 
Keverék     417 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
 

2011.07.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 
egyéb adatokról (1108A és 1108M) 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 

 
3. 

. Szövetségi tagdíj 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája e hírlevelünkkel együtt 
kerül postázásra. Kérjük, hogy azt a számlán feltüntetett fizetési határidőig rendezni szíveskedjenek. 
 

Jogi info 
 

Megjelent a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről,  amely többek között lehetővé teszi a vadászatra jogosultak 
számára a vadhús közvetlen értékesítését, amennyiben eleget tesznek a jogszabályban foglalt 
feltételeknek. A jogszabály teljes szövegét jelen Hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük. 
 

Hírek, információk 
 

1. 
Az elmúlt időszakban megyénkben két vadételfőző rendezvény is várta az érdeklődőket.  
 
Június 12-én Füzérradványban a Károlyi Kastély kertjében „Pünkösdi Vigasságok” néven 
trófeakiállítással egybekötött programok várták az érdeklődőket, majd ezt követően az elmúlt 
hétvégén június 18-án Sátoraljaújhely-Széphalmon rendezték meg a IX. nemzetközi Vadételfőző 
versenyt. 
Az egész napos kulturális programra nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. Mindkét alkalommal 
nagyszerű, barátias hangulat, jónéhány főzősátor jellemezte a rendezvényeket. 
A következő, hasonló program június 25-én lesz Kácson, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár 
a szervezőbizottság. 
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2. 
Július 18-tól kezdődően a Vadászkamarával közösen egyhetes bentlakásos ifjúsági vadásztábort 
szervezünk tizenéves gyermekek részére Telkibányán. 
A táborozás során a résztvevők megismerkedhetnek a vadászat-vadgazdálkodás alapjaival, íjászattal, 
solymászattal és egyéb ősi vadászati módszerekkel. Ezen kívül lesz vadászkürtoktatás, 
ásványgyűjtés, esti-hajnali lesek, határszemle, bogarászás. 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Bótáné Batta Olga 30/637-5455 
 

3. 
Az elmúlt években mind megyénkben, mind országos szinten is jelentősen megváltozott a hivatásos 
vadász állomány helyzete, összetétele. A kamarai szervezetünk ezért mindenképpen szükségét látta 
annak, hogy a megyében tevékenykedő hivatásos vadászokról különböző információkat 
gyűjtsön, adategyeztetést végezzen. Hogy ezt megfelelőképpen meg tudjuk valósítani, egy 
kérdőívet juttattunk el a szakszemélyzet részére. 
 
Ahhoz, hogy a felmérés megbízható és szignifikáns legyen, a megyei hivatásos állomány legalább 
70-80%-ának adataival kell rendelkeznünk. Kérjük ezért, hogy Önök alkalmazásában álló hivatásos 
vadászokat az adatlap kitöltésére, illetőleg visszaküldésére a lehetőségek szerint szorgalmazni 
szíveskedjen. 
 

Szövetségünk hírei 
 

1. 
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet országos választmánya június 17-én tartotta éves 
választmányi ülését, melyen elfogadásra került az elnökség beszámolója, a 2010. évi pénzügyi 
beszámoló és 2011. évi költségvetési terv. Ezen felül az Alapszabály egy-két elemét is aktualizálták 
a megjelent küldöttek. 
 

2. 
Vadászszövetségünk június 7-től kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 
(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, melynek során a 
hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek 
meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a június 28-ai 
vadászvizsgára.  
 

Mire szabad vadászni 
 

Június-július: őzbak; vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, aranysakál, 
  július 1-től: dolmányos varjú, szarka  
 

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 
 
 


