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Aktuális teendők 
 

1. 
Az őzagancsok bemutatási határideje: október 30! 

A Vtv. szerint a vadfaj vadászati idényét követő harminc napon belül a vadászatra jogosult köteles a 
vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a 
vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett őz agancsát.  
 

2. 
A rókák veszettség elleni szájon át történő tavaszi immunizálásának eredményességét ellenőrző 
mintagyűjtés a vakcinázott területeken 2011. november 14-én kezdődik, és 2012. február 28-ig 
tart. A vadászatra jogosultaknak ezen idő alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott 
határozatban rögzített számú felnőtt rókát kell vizsgálatra leadni. 
A nem vakcinázott területeken az előírt mintaszámot 2011. március 25.-től 2012. február 28.-ig 
lehet elejteni és leadni vizsgálatra. 
 
A hatályos elszámolási rend szerint eljárva, a vadászatra jogosult állítja ki a számláját a Hubertus Kft 
felé (7.000 Ft/róka + ÁFA összegben, amelynek kötelező melléklete a rókaminta átvételi 
elismervény eredeti példánya). A számlát és mellékletét a fizetés érdekében 2012. március 15.-ig 
meg kell küldeni a HUBERTUS Kft (1024 Budapest, Ady E. u. 1.) címére. 
További információk a www.hubertus.com honlapon állnak rendelkezésre. 
 

3. 
Vhr. 67. § (4) bekezdése szerint „A jogosult évente legalább egy alkalommal köteles 
balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról; erről jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A vadászatvezető, illetve egyéni vadászat esetén a kísérő köteles a vadászat megkezdése 
előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a résztvevők aláírásukkal igazolnak.” 
 
Felhívjuk a figyelmet a társasvadászatok megkezdése előtt ezen előírás fokozott betartására. 
 

4. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet a társas vadászatok szervezésére, előírásaira is! 

A társas nagyvad vadászaton részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos vadászokat és 
a hajtást irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt. 
Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok 
összelövésének lehetősége esetén kizárólag magasított lőállások használhatók. 
 
A vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet kell készíteni. A 
hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban helyet foglaló 
valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a 
vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az utánkeresőknek. 
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A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 
a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 
b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 
c) a hajtás irányát, 
d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 
e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 
 
Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a 
vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a 
társasvadászat megrendezését megtiltja.   
 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy a társas vadászatokat mind a rendőrhatóság, mind a vadászati 
hatóság kiemelt figyelemmel kezeli, és folyamatosan ellenőrzi! 

 
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 
 

2011. november 1-je és november 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  400 Ft/liter 
Gázolaj     391 Ft/liter 
Keverék     427 Ft/liter  

 
 

2011. október 1-je és október 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  385 Ft/liter 
Gázolaj     372 Ft/liter 
Keverék     412 Ft/liter  

 

2. 
Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 
2011.11.12 (14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1108A és 1108M) 
Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, százalékos EHO, nyugdíjbiztosítási, 
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 

 
3. 

Szövetségi tagdíj 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember hó folyamán 
kipostázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 
rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 
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Hírek, információk 
 

1. 
A Vadászkamara területi szervezete szeptember 28-án állami vadászvizsgát tartott, melyen 36 fő 
vizsgázó közül 24-es szereztek vizsgabizonyítványt.  
 
Következő vizsga 2011. november 30-án, szerdán lesz.  
 
A vizsgát megelőzősen Vadászszövetségünk november 7-től kezdődően felnőttképzési oktatás 
keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tart. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek 
a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a 
fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket 
részletesen leadva ismertetik a tananyagot. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren 
és virtuális vadászati program segítségével biztosítjuk.  
 

2. 
Az Ózdi Rendőrkapitánysággal és a térség vadgazdálkodóival közösen szeptember 30-án az Ózdi 
Művelődési Intézmények „Olvasó” termében szakmai vadgazdálkodói konferencia került 
megrendezésre.  
A konferencián a meghívott előadók jogszabályi aktualitások, vad-gépjármű ütközés, vadkár ügyek 
bírósági gyakorlata, vadásztársaságok határozatainak, illetve fegyelmi döntéseinek bírósági 
felülvizsgálata, a vadászatra jogosultak adózása, vadászvizsga követelményeire vonatkozó 
jogszabályi előírások változásai és vadászati etika témakörébe avatták be a megye minden területéről 
érkező népes hallgatóságot. 
 

3. 
A szakmai konferencia kísérőrendezvényeként, másnap, szombaton a nagysikerű II. VaReTal, 
Vadász-rendőr találkozó és térségi vadásznap várta az érdeklődőket az Arlói Tó-campingben. 
A vadásznap során volt főzőverseny, íjász-, és a légpuskás lövészverseny, trófeabíráló- és 
szarvasbőgő verseny. A színpadi kulturális előadások után a rendezvényre kilátogatók 
solymászbemutatót, valamint vadász- és rendőrkutya bemutatót is megcsodálhattak. 
 
Főzőverseny eredmények:   

1.  Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vt.    
2.  Független Rendőr Szakszervezet Ózdi Tagszervezete 
3.  Ózdi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Vagyonvédelmi Alosztály. 

 
4. 

Október 11-én országos Kamarai és Védegyleti közös elnökségi ülés került lebonyolításra, ahol a 
résztvevők egy munkacsoport létrehozásáról döntöttek, mely a Nemzeti Vadgazdálkodási 
Program létrehozására hivatott. A szakmai csoportnak a programot 2012. márciusáig kell 
elkészíteni, illetve eljuttatni a minisztérium részére, úgy, hogy ezt megelőzően az összeállításhoz 
szükséges főbb irányelveket a megyéknek december 10-ig kell átadni a munkacsoport részére.  
 

5. 
Az imént említett elnökségi ülésen szó esett a vadászati törvény módosításáról is, melybe az 
országos szervezetek be kívánják vonni a megyei szervezeteket is, hogy javaslataikkal, módosító 
indítványaikkal segítsék a központi irányítás véleményező, javaslattevő munkáját.  
A megyei kamaráknak és szövetségeknek a javaslataikat december 10-ig kell eljuttatni a központ 
felé, hogy ott a megyei véleményeket egységes szerkezetbe tudják foglalni, majd továbbítani a 
törvényalkotók felé.  
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6. 
Az Északerdő Zrt. október 14-én tartotta III. Trófeamustráját Háromhután, az általa működtetett 
vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból. 
A program során Zay Adorján vezérigazgató és Szabó Ferenc a Vadászati Főosztály 
Főosztályvezető-helyettese köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Ezt követően Pecze István és 
Szentléleki Tibor közösen számoltak be a 2011. évi szarvasbőgés eredményeiről. Az impozánsan 
kiállított trófeák a vadászház mellett voltak elhelyezve a bírálati lapok bemutatásával egyidejűleg. 
 

7. 
Idén 20 éves a Vadászati Kulturális Egyesület, mely alkalomból október 22-én a Gödöllői Szent 
István Egyetem rektori dísztermében nemzetközi vadászati kulturális konferencia került 
lebonyolításra, melyen megyénk is képviseltette magát. A konferencia fő témája a vadászati etika 
volt, és éppen ennek apropóján az OMVK és a VKE között egy megállapodás is született, mely 
szerint a két szervezet közösen fogja a vadászati etikai kódexet felülvizsgálni, továbbfejleszteni, és 
annak a vadászati életben történő használatát szorgalmazni.  
 

8. 
Hatodik hete tart az őszi szalonka monitoring program, mely során 12 keddi napon kell a 
megfigyeléseket dokumentálni, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat 
feldolgozva juttatjuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

 
9. 

„Erdőjárók” című TV műsor! 
A műsor során, október 8-ától 12 héten keresztül, szombaton délutánonként az M1-es csatorna nézői 
megismerkedhetnek az ország 22 állami erdészetével, azok munkájával, és - természetesen - 
vadgazdálkodásukkal.  
A sorozat azt hivatott igazolni, hogy az erdész nem favágó, a vadász pedig nem puskás gyilkos. 
Adásonként két gazdaságot mutatnak be, amikor is képet kaphatunk működésük sajátosságairól, 
szépségéről és nehézségeiről. 
 
 

 

Felhívás! 
 

Tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy Vadászszövetségünk a Kamarával közösen  
önálló megyei vadászati honlapot kíván létrehozni! 

 
Amennyiben ismeretségi körükben van olyan személy, informatikus, aki mind a vadászatban, mind 

a honlap készítésben jártas, kérjük jelezzék azt felénk! 
 
 
 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
   elnök      megyei fővadász 
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