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Figyelem!!! 
Vadászszövetségünk utcája, a Tass utca egyirányú,  

valamint fizető parkoló övezet lett! 
 

A székház megközelítése a Búza tér felől nem lehetséges, valamint a parkolásért díjat kell 

fizetni. Minimális díj: 55 Ft, mely 15 percre elegendő. 
 

 
 

Aktuális teendők 
 

1. 

Ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben 

szereplő kilövési számokat vizsgálják felül.  

 

Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz, 

hiszen az előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti 

szabályozására vonatkozó előírásokat is - a vadgazdálkodási szabályok megsértésének 

minősül. 
 

2. 

December és január hónap a társasvadászatok legfőbb szezonja, amikor is szerte megyénkben 

bérvadászatokat is rendeznek. Számos alkalommal azonban akár az időjárási körülmények, 

akár a vendégvadászok elfoglaltsága miatt a vadászatok idejét át kell programozni.  

 

A jogszabály szerint az ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a 

vadászat kezdetét két nappal megelőzően a vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak írásban 

bejelenteni! (Természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi 

hatóságnak is be kell jelenteni a változásokat!) 

 

3. 

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta 

a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 

 

Kérjük ezévben is támogassa a 2014. évi adója 1% - ának  

felajánlásával törekvéseinket, munkánkat. 

 

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 

számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2014. XII. szám 
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4. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából az érintett vadászatra 

jogosultaknak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően intézeti vizsgálatra 2014. 

november 15-től 2015. február 28-ig rókákat kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

 

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 
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  379 Ft/liter 

Gázolaj                396 Ft/liter 

Keverék     414 Ft/liter  

 
 

2014. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  387  Ft/liter 

Gázolaj     405  Ft/liter 

Keverék     422 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2015.01.12.  - Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

  - A tárgyhónapban levont adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- 

egészségbiztosítási járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2015.01.20.    - Havi, negyedéves áfa bevallás (1465), a befizetendő általános forgalmi adó 

átutalása  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hó 

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a számlában feltüntetett fizetési 

határidőig, valamint az esetleges évközbeni elmaradást is legkésőbb december 31-ig rendezni 

szíveskedjenek. 
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Hírek, információk 
 

1. 

December 1-jén Szövetségünk vadászvizsgát megelőző tanfolyamot indított, melyen 25 fő 

hallgató kezdte el a felkészülést a január második felében tartandó megmérettetésre. 

 

Az elméleti képzések hétköznap délutánonként 15.00 órától este 20.00 óráig zajlanak, amely 

mellett a résztvevőknek hétvégi gyakorlati foglalkozásokon, - mint pl. apró- és nagyvad 

társasvadászatok imitálása, valamint azokon való részvétel, vadászati- vadgazdálkodási 

berendezések, létesítmények megtekintése, lőállások kijelölése, térképrajzolás stb. - is részt 

kell venni. A tanfolyam záró foglalkozása – kétnapos lőgyakorlat – január elején kerül 

megrendezésre.  

 

A következő képzés előreláthatólag márciusban indul, melyre folyamatosan lehet jelentkezni! 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 

 

2. 

December 16-án együttes szövetségi elnökségi ülést és kamarai vezetőségi ülést tartottak 

szervezeteink. Az ülésen az elnökség tagjai a titkári beszámolót követően megtárgyalták az 

elmúlt időszak eseményeit valamint elfogadták az év hátralévő részében és a következő év 

elején várható feladatokat.  

Ezen felül tájékoztatót hallhattak mind a kamara, mind a szövetség pénzügyi tervének 

teljesítéséről, illetve az év végéig várható kiadásokról. Mindkét szervezet esetében 

kiegyensúlyozott, a tervelőirányzatokat figyelembe vevő fegyelmezett gazdálkodásról 

adhatunk számot. 

 

3. 

Felhívjuk vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 

2015. január 5-én kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.  

 

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a 

rendőrhatóság visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos 

minden vadásznak 2015. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes 

felelősségbiztosítással rendelkeznie. 

 

Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfőtől-Csütörtökig      8.30 - 12.00 

13.00 - 15.00 

Pénteki napon nincs ügyfélfogadás 

 

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozzák magukkal: 

 - vadászjegyet 

 - 2014. évi egyéni lőjegyzéket 

 - személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát 

 - fegyvertartási engedélyt 

 

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli 

ügyintézés mellett - lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes 

időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 telefonszámokon. 
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4. 

2015. február 21-én Miskolctapolcán a Park Hotel*** konferenciatermében tartjuk 

MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 

melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai 

székházunkban. 
 

Mire szabad vadászni 
 

December-Január: Gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, 

muflon, vaddisznó, mezei nyúl(dec. 31-ig), üregi nyúl, fácán, fogoly(dec.31-ig), nyári 

lúd(dec.31-ig), vetési lúd, nagylilik, kanadai lúd, nílusi lúd, tőkésréce, szárcsa, balkáni gerle; 

örvös galamb, róka; aranysakál, nyest, pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, házi 

görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

 

Kellemes Karácsonyi  
Ünnepeket és  
Vadászélményekben 
Gazdag Boldog Új 
Esztendőt  

Kívánunk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

  


