
 
 

          
       

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk szervezésében,  
 

2017. július 22-én  
 

indul a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző, 100 órás 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. Az ilyen jellegű vadászatot - 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 vadászati törvény vonatkozó rendelkezései szerint a vadászati engedélyt a bérvadászati 

szerződés vagy a meghívólevél alapján 2017. március 1-jétől az Országos Magyar 

Vadászkamara megyei szervezete állítja ki.  

- 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft; éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft 

- Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai: 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft; 6- 12 

hónapra: 6000 Ft. A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás 

pillanatától érvényes. 

 

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 
 

2017. 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 

 

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. június 1-je és június 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 360 Ft/liter 

Gázolaj 358 Ft/liter 

Keverék 397 Ft/liter 

LPG autógáz 218 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
 

2016.07.12. 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) 

 

2017.07.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi, negyedéves bevallás (1765), a 

befizetendő adó átutalása     
 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. második negyedévi szövetségi tagdíj számlája június hónap 

harmadik hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a számlán feltüntetett fizetési határidőig 

(2017.06.30.) rendezni szíveskedjenek.  

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége a Vadászkamarával 

közösen VADÁSZKÜRTÖS tanfolyamot szervez. A foglalkozások 5 héten keresztül, kedd és 

csütörtök délutánonként lesznek. Első foglalkozás: július 20-án 17.00 óra. A tanfolyam költsége: 

15-20eFt/fő. Bővebb felvilágosítás: 46/504-125; 30/637-5455 



2. 

Lezajlott a megyei koronglövő bajnokság, mely négy helyszínén került megrendezésre, Pálházán 

(Koplaló), Szerencsen, Hercegkúton és Nagybarcán. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett 

színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. 

  

Értékelés: Egyéni és csapat fordulónként: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 9 pont, ….. X. helyezett 

1 pontot kapott. XI. helyezéstől nem jár pont. A csapatversenyben a csapattagok korong találatai 

adták a helyezést. 

  

Eredmények: 
  

Egyéni: 

I. hely: Rimaszécsi László 

II. hely: Hajzer Szabolcs 

III. hely: Porkoláb Gábor 

 

Csapat: 

I. hely: Északerdő I. csapata 

II. hely: Grube csapat 

III. hely: Taktaközi Nimród Vt. 
 

3. 

A Vadászkamara Területi Szervezete vadászkutya vadászati alkalmasság vizsgát tartott június 3-án 

Ongán. A megmérettetésen közel húsz kutya vett részt, és örömmel mondható, hogy a nap végére 

mindegyik eb sikeres vizsgát tett és bizonyítványt szerzett. 

 

4. 

A Vadászszövetség a kamara területi szervezetével közösen továbbra is támogatja a  
 

TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK 
 

szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetünkhöz kell benyújtani. Bővebb 

felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 

 
 

Mire szabad vadászni 
 

 

Június: Őzbak, Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Nyestkutya; Mosómedve 

Július: Őzbak, Vaddisznó, Üregi nyúl, Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, 

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó 

 
 

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 

 


