
 
 

      
       

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk szervezésében, 2015. július-augusztusban  

– a jelentkezők igényeinek megfelelően –  

több helyszínen is, hétvégente 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.   

 

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. 

 

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 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2015. VI. szám 
 
 

 

 



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 

2015. július 1-je és július 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  386 Ft/liter 

Gázolaj     386 Ft/liter 

Keverék     421 Ft/liter  

 

2015. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  383 Ft/liter 

Gázolaj     383 Ft/liter 

Keverék               418 Ft/liter  

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2015.07.12(13).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1508A és 1508M) 

Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, 

nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi 

hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, stb.) 

 

2015.07.20.           Bevallás az általános forgalmi adóról - havi, negyedéves bevallás (1565), a  

        befizetendő adó átutalása                                                                   

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. második negyedévi szövetségi tagdíj számlája június 

hónapban 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. 

Vadgazdálkodási tájegységek kialakítása,  

Vtv. módosítás koncepciója 

 

A vadgazdálkodási tájegységek tervezett lehatárolását a minisztérium fenntartásában működő 

Országos Vadgazdálkodási Adattár a vadászatra jogosultak többéves adatszolgáltatásai 

alapján, statisztikai módszerek mentén végezte, az Országos Vadgazdálkodási Tanács 2015. 

február 24-i ülésén elfogadottak szerint. 

http://www.vvt.gau.hu/


 

A tájegységek kialakítása és határaik – a Tanács döntése alapján - alkalmazkodnak a 

vadgazdálkodás elmúlt üzemtervi ciklusában bekövetkezett állománydinamikai 

változásokhoz, a vad élőhelyéhez és annak változásaihoz, a trófeabírálati eredményekhez, 

összességében a vadfajok számára jól körülhatárolható vadgazdálkodási-szakmai irányokhoz.  

A tájegységek határainak végleges kialakítása, a vadgazdálkodási törvény koncepciójában 

megfogalmazottak szerint, a területi vadgazdálkodási tanácsok véleménye alapján történik 

meg.  

 

Ezért a minisztérium a tervezetet társadalmi vitára bocsájtja, melynek lezárását követően 

véleményezésre eljuttatja az illetékes területi tanácsoknak. Emellett a Minisztérium két héttel 

meghosszabbította – az előző számunkban már szerepeltetett - vadgazdálkodási törvény 

koncepciójának véleményezési határidejét is.  

 

Mindkét anyaggal kapcsolatban július 3-áig várják a véleményeket a szaktárca Erdészeti és 

Vadgazdálkodási Főosztályán. 

 

A teljes anyagot a www.borsodivadasz.hu honlapunk „Hírek, események” menüpontjában 

olvashatják. 

2. 

Újraválasztották az OMVV vezetését 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Országos Választmánya július 19-ei, lovasberényi 

ülésén újraválasztotta a szervezetet 2010 óta irányító tisztségviselőket és a 

felügyelőbizottság tagjait. 

 

Az OMVV elnöke a következő öt évben is a küldöttek teljes bizalmát élvező dr. Semjén Zsolt 

lett. Az ülés elején a régi-új elnök beszámolt az elmúlt öt évben elvégzett munkáról, 

hangsúlyozva, hogy szinte valamennyi, a vadászokat érintő kérdésben sikerült rendezni a 

problémákat.  

Ami a további célokat illeti, dr. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: azokban a kérdésekben lehet 

előrelépni, amelyekben konszenzus van a vadászok között. Ezért is kérték ki a magyar 

vadászok és vadgazdálkodók álláspontját.  

 

Az elnök szólt a 2021-re tervezett budapesti vadászati világkiállításról is. A tervek szerint a 

rendezvény helyszíne a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont lenne, ahol illetve amely 

környékén addig komoly infrastrukturális fejlesztésekre kerülne sor. A tervezés viszont már 

ebben az évben megkezdődhet, amelyhez kérik valamennyi vadászati érdekképviselet és 

szervezet javaslatait és ötleteit. 2016-ban már egy kijelölt kormánybiztos irányíthatja a 

munkálatokat. 

 

Dr. Semjén Zsolt beszéde után a választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta az OMVV beszámolóját, majd a pénzügyi beszámoló és a 2015-ös pénzügyi 

terv elfogadására került sor.  

Ezt követően rendben lezajlott a választás, mely alapján a Védegylet tisztségviselői: 

 elnök: dr. Semjén Zsolt 

 alelnökök: dr. Jámbor László, dr. Bodnár József 

 ügyvezető elnök: Pechtol János 

 FB elnök: Imre János, tagok: Hrabovszki János, Pászti Tibor, dr. Szigethy Béla, 

Berend Ferenc 

 

Az ülés utolsó napirendi pontjaként a küldöttek elfogadták a Védegylet új alapszabályát, 

amely már az új Polgári Törvénykönyv előírásainak figyelembevételével készült. 

http://www.borsodivadasz.hu/
http://omvk.hu/hirek/vadaszati-vilagkiallitast-rendez-magyarorszag-2021-ben.html


3. 

XIII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny 

Több mint nyolcvan főzőcsapat részvétele mellett került megrendezésre 2015. június 20-án a 

gasztronómiai-kulturális program Sátoraljaújhely társtelepülésén, Széphalmon. 

A hazaiak mellett számos társaság képviselte a Felvidéket, egy-egy csapat pedig a délvidéki 

Óbecséről, az erdélyi Sóváradról, és a svájci Montreux-ből érkezett. Az ünnepélyes megnyitó 

után a színpadi és kiegészítő programok sora következett, úgymint - a teljesség igénye nélkül, 

- favágóverseny, Garagulya Gólyalábas Kompánia műsora, svájci havasi kürt zenekar műsora, 

Sátorelő Íjász Klub fegyver- és viselet bemutatója, az One Life Dance Táncszínház előadása, 

Gasztonyi Dániel solymász bemutatója és végül B. Tóth László retro diszkója.  

 

A kísérő programok mellett idén is megvalósult a „Vadászok utcája”, ahol a vadásztársaságok 

standjainál trófea kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklődők. 

Mindenki, aki a verseny résztvevője volt, vagy mint érdeklődő a helyszínre látogatott, igazán 

színvonalas, gazdag program részese lehetett, minden feltétel adott volt a kellemes 

kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra. 

 

4. 

Megyei Koronglövő Bajnokság 

Verseny időpontok:    

- június 27, Nagybarca, Lezák lőtér;  

- július 12, Hercegkút, Zempléni Koronglőtér 

 

A versenyen egyéni és csapatverseny is lebonyolításra kerül, melyen saját sörétes fegyverrel, 

és max. 2.5 mm-es sörétnagyságú, max. 28 gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehet részt 

venni. Nevezési díj: B.-A.-Z. megyei vadászoknak 3000 Ft, további indulóknak 4000 Ft. A 

nevezési díj a helyszínen fizetendő. Bővebb info: Rimaszécsi László 30/339-0671 

 

5. 

A megyei Vadászkamarai szervezet az alapszabályi előírásai szerint 2015. július 29-én 15.00 

órától a miskolci Egyetemen, sportvadász és hivatásos vadász osztályülést és 

vadgazdálkodói konferenciát tart. A napirendet és a részletes programokat a későbbiekben 

külön levélben és a honlapunkon olvashatják. 

 

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 

 


