
 
 

  

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 időpontja, 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 továbbra is támogassa a 2015. 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. 

 

4. 

A megyei Állategészségügyi Hatóság a sertéspestis mintagyűjtésben érintett vadászatra 

jogosultak részére 2015. április közepén  közigazgatási határozatban rendelkezett a 

vaddisznók vér- és mandulaminták gyűjtésének kötelezettségéről. 

Az elmúlt időszak laboratóriumi vizsgálati eredményei szerint a vadászatra jogosultak egy 

részénél jelentős a lemaradás a kötelező mintavételek időarányos teljesítésében. 

Ennek megfelelően a hatóság felhívja a vadgazdálkodók figyelmét, hogy legkésőbb 2016. 

február 20-ig hiánytalanul tegyenek eleget az ASP/ KSP monitoring mintavételi 

kötelezettségüknek. 

A kötelező mintavétel elmulasztása, vagy nem megfelelő számban való teljesítése 

élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után, amelynek minimális összege 90 

ezer forint. A bírság ismételten is kiszabható. 
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5. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra 

jogosultaknak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 5000 ha-onként 1 darab rókát 

intézeti vizsgálatra 2015. november 15-től 2016. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük 

díjazás ellenében. 

 

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 

 

2016. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/liter 

Gázolaj 346 Ft/liter 

Keverék 374 Ft/liter 

LPG autógáz 208 Ft/liter 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 332 Ft/liter 

Gázolaj 340 Ft/liter 

Keverék 367 Ft/liter 

LPG autógáz 209 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2016.01.12.  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.) 

 

2016.01.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi, negyedéves bevallás (1565), a 

befizetendő adó átutalása 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. negyedik negyedévi szövetségi tagdíj számlája 

december hónap második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a számlában 

feltüntetett fizetési határidőig, valamint az esetleges évközbeni elmaradást is legkésőbb 

december 31-ig rendezni szíveskedjenek. 
 

 



Hírek, információk 
 

1. 

A Vadászati törvény november 17-én elfogadott módosításáról szóló törvény november 26-

án jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály hatályba lépése lépcsőzetes. A változások 

- egységes szerkezetben - elérhetők, a www.borsodivadasz.hu honlapunk „Hírek, események” 

menüpontjában. A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet megjelenése is folyamatban 

van, kihirdetést követően arról is tájékoztatjuk tagszervezeteinket. 

 

2. 

November végén elnökségi ülést tartott szervezetünk. Az ülésen az elnökség tagjai a 

fővadászi beszámolót követően megtárgyalták az elmúlt időszak eseményeit valamint 

elfogadták az év hátralévő részében és a következő év elején várható feladatokat.  

Ezen felül tájékoztatót hallhattak a szövetség pénzügyi tervének teljesítéséről, illetve az év 

végéig várható kiadásokról. Kiegyensúlyozott, a tervelőirányzatokat figyelembe vevő 

fegyelmezett gazdálkodásról adhatunk számot. 

 

3. 

Megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 2015. december 16-án ünnepi választmányi 

ülést rendezett az Észak-magyarországi Vadászszövetség. Az ülésen Dr. Székely László – aki 

megalakulása óta elnöke a szervezetnek – elevenítette fel az elmúlt 25 év megpróbáltatásait és 

eredményeit. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet nevében Pechtol János köszöntötte a 

résztvevőket, akik között ott voltak a Szövetség alapító elnökei, az elmúlt időszak 

tisztségviselői és a választmány tagjai.  Az emlékülés során kitüntetések átadására is sor 

került, valamint az alapító elnökök okleveleket vehettek át.  

Vadászszövetség dísztőre kitüntetést vett át: Dr. Székely László, Gyurán János, Csuhai 

István, Varga Barna, Cserlaki László 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért Érdemérem kitüntetést vett át: Szendrei 

Mihály, Szilágyi Sándor, Áts Károly, Bíró Szabolcs, Boschánszky Iván, Dr. Kiss Miklós, 

Kurucz Miklós 

 

4. 

OMVK, OMVV közlemény! 

A vadászati főidényre való tekintettel a vadászati érdekképviseletek felhívással fordulnak a 

vadászokhoz és vadászatra jogosult szervezetekhez. Tekintve, hogy az erdő mindenkié, 

alapvetően az év minden időszakában lehet számítani kirándulók felbukkanására az erdőben, 

különösen a turistautakon és azok közelében.  

Fentiekre tekintettel javasolt a vadászatok alkalmával az utak mentén vagy legalább az erdő 

szélén tájékoztató táblákat kihelyezni. Amennyiben valaki a tájékoztatás ellenére mégis a 

vadászat helyszínére téved, nagyon fontos, hogy a vadászatra jogosult képviselője illedelmes 

hangnemben kérje meg: válasszon kerülőutat vagy várakozzon a vadászat végéig.  

Több esetben okozott feszültséget a civil lakosság, a kirándulók és a vadgazdálkodók között, 

hogy társasvadászat után a területen maradtak a terítékre hozott vad zsigerei. A vadászati 

érdekképviseletek ezúton is kérik a hivatásos és sportvadászokat, hogy körültekintően 

végezzék munkájukat, ne veszélyeztessék a vadászat jó hírnevét és a vadászat végeztével 

takarítsák el a zsigereket! Mindannyiunk közös érdeke, hogy a civilek tisztán lássák és 

megértsék: hagyományainkat ápoló emberek vagyunk, akik a természettel, annak védelmével 

összhangban folytatnak vadgazdálkodást, és a nem vadászok érdekeit, igényeit is figyelembe 

veszik munkájuk során. 

 

5. 

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

2016. január 4-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 

http://www.borsodivadasz.hu/


minden vadásznak 2016. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes 

felelősségbiztosítással rendelkeznie. 

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozzák magukkal: vadászjegyet, 2015. évi egyéni 

lőjegyzéket, személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, fegyvertartási engedélyt. 

A vadászjegy ára nem változott, biztosítástól függően továbbra is 15 vagy 16.000 forint. 

 

6. 

2016. február 6-án Miskolctapolcán a Park Hotel*** konferenciatermében tartjuk MEGYEI 

VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 7.500 Ft-os áron 

kaphatók a Tass utcai székházunkban. 

 

7. 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) engedélyével - 2016. JANUÁRJÁBAN indítja a jogszabály által előírt, 

vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését. 

Tanfolyam helyszíne: Miskolc, Tas u. 18. Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 

 

 

 

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 

 


