
 
 

       
 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk szervezésében, 2014. július végén bejárós és igény esetén 

bentlakásos formában is indul a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző,  

100 órás kötelező tanfolyam! 

 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/616-0107 
 

 
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 egy biztosítóval köthető 

szerződés, melyhez ajánlatkéréssel forduljanak bizalommal valamelyik irodához.   

 

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

kezdeményezésünkre készséggel áll a vadgazdálkodók rendelkezésére. Amennyiben igény 

van rá, székházunkban a biztosítási ajánlat, illetve az alkusz elérhetősége megtekinthető. 

 

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.  

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. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2014. VI. szám 
 

 

 

 



3. 

Trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében munkaidőben, előre 

egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik!  

Vadászati hatóság központi telefonszáma: 46/503-400, 46/503-428 

 

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. július 1-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  418 Ft/liter 

Gázolaj                423 Ft/liter 

Keverék     452 Ft/liter  

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  423 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     457 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2014.07.12(14).  - 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) 

2014.07.20(21).       – Havi, negyedéves áfa bevallás (1465)  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája június 16-án 

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ez irányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Június 18-án szakmai konferencia keretében hivatásos vadász továbbképzés és verseny volt 

megyénkben, amikor is a program első felében, délelőtt a szerencsi Rákóczi vár 

színháztermében gyűltek össze a szakma képviselői. 

Az előadások között szerepelt a vadgazdálkodás a Natura 2000-es és védett területeken 

témaköre, a rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedési lehetőségei, valamint a 

vadhívás gyakorlati tapasztalatai. Az előadások mellett az Aggteleki Nemzeti Park 



munkatársai lehetőséget adtak arra, hogy az érdeklődő vadászatra jogosultak személyes 

konzultációt folytassanak az igazgatóság szakembereivel, valamint térinformatikai rendszer 

segítségével beazonosítsák a vadászterületükön elhelyezkedő védett körzeteket. 

 

A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott a program, ahol hivatásos 

vadászok megyei versenyére került sor. A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati 

feladatok, felismerések és trófeabírálat valamint kisgolyós és sörétes lövészet során kellett 

számot adni a hozzáértésről, felkészültségről és természetesen a lőtudományról. 

 

Helyezettek: I. Mérész Gergő, II. Varga László, III. Gál István, IV. Kapás Péter, V. ifj. 

Kertész László 

 

2. 

Június 21-én került megrendezésre Sátoraljaújhely-Széphalmon a XII. Nemzetközi Vad- és 

Halételfőző Verseny és térségi vadásznap.  

A rendezvényen a Zempléni-, az Abaúji és Bodrogközi régió vadgazdálkodóin kívül több 

vadásztársaság vett részt a szomszédos Felvidékről, egy az erdélyi Sóváradról érkezett, egy 

pedig Szerbiából, Óbecse városát, vadászait képviselve. 

 

A nap egyik fő látványossága volt a térség vadgazdálkodói által kialakított „Vadászok utcája”, 

melyet reprezentatív trófeakiállítás tett nem mindennapi élménnyé az érdeklődők számára. A 

jó hangulatban zajló eseményen megrendezésre került az egyre népszerűbb Favágó Verseny 

is, ahol hölgyek és urak is próbára tették favágó tudásukat. Emellett persze a szabadtéri 

színpadon is egymást váltották a fellépők.  

A rendezvény végén a főző- és pálinkaverseny győztesei nagy örömmel, önfeledten vették át 

jól megérdemelt díjaikat, az egyedi Hollóházi porcelán kupákat és az okleveleket.  

 

3. 

A vadászati hagyományok, a vadászok közötti szakmai, sport és baráti kapcsolatok ápolása 

valamint versenyzési lehetőség biztosítása érdekében megyénkben háromfordulós 

koronglövő bajnokság kerül megszervezésre!  

 

Verseny időpontok:   
Július 5. 9

00
 Szerencs, Levente-lőtér 

Július 26. 9
00

 Hercegkút, Zempléni Koronglőtér 

Augusztus 9. 9
00

 Lezák Zoltán nagybarcai lőtere 

 

Bővebb információ: Rimaszécsi László 70/363-5269; 30/339-0671 

 

Hívunk és várunk minden érdeklődőt, és kérjük, hogy minél többen egyénileg és 

csapatversenyben is mérettessék meg magukat. Bízunk benne, hogy ezáltal a megyében a 

vadász- és sportlövészet egy magasabb színvonalra tud emelkedni. 

 

A verseny részletes kiírása a honlapunkon olvasható! 

 

4. 

2014. július 12-én szombaton 9.00 órai kezdettel az Észekerdő Zrt. Pálházai erdészetének 

Senyői vadászházánál – a Magyar Véreb Egylet szervezésében – kerül megrendezésre az I. 

Zempléni Vérebes Nap, mely utánkeresési bemutatóval, előadásokkal és kötetlen szakmai 

beszélgetéssel vár minden érdeklődőt! 

 



5. 

Vadászszövetségünk a kamarával közösen, VADÁSZKÜRTÖS tanfolyamot szervez! 

A képzések heti két alkalommal, délutánonként 17.
00

 órától Miskolcon, a Tas utcában lesznek 

összesen 8 alkalom. A képzés költsége: 15e Ft 

 

Időpontok: 
- július 21. hétfő, - július 24. csütörtök, - július 28. hétfő, - július 31. csütörtök, - egy hét 

szünet, - augusztus 11. hétfő, - augusztus 14. csütörtök, - augusztus 18. hétfő, - augusztus 21. 

csütörtök 

  

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, kérjük július 15-ig jelezzék felénk részvételi 

szándékukat! 

 

6. 

Ifjúsági programok megyénkben 

 

- július 13-19. Baskó ifjúsági vadásztábor (bentlakásos) 

info: Hegedűs Viktória 30/697-4865, www.baskoitabor.hu 

 

- augusztus 11-15. Északerdő Zrt. Fónagyság – Csanyik. Hétfő és kedd bentlakásos 

(Fónagyság), majd szerdától (Csanyik) napközis gyermektábor 

info: Rencsiné Ágh Márta 46/501-516 

 

- szeptember második-harmadik hetének hétvégéjén szarvasbőgő gyermektábor Telkibányán 

info: Bótáné Batta Olga 30/637-5455 

 

7. 

Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a Szövetségünk kezdeményezésére, az Egyetemen 

május 14-én megvalósult jogi konferencia előadásainak szakmai anyaga (- Vadászható állat 

által okozott kár, - Egyesületek szabályozása, - A vadkárért való felelősség) a 

www.borsodivadasz.hu honlapunk szakmai anyagok menüpontjában elérhető! 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Június - Július:  

Őzbak, Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! – június 30-ig!!! 

      

 

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 

 
 

http://www.baskoitabor.hu/
http://www.borsodivadasz.hu/

