
 
 
       

 

Aktuális teendők 
 

1. 

A Vtv. szerint a vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj vadászati idényét követő harminc 

napon belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak 

trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által 

elejtett őz agancsát. Fenti jogszabályi hivatkozás értelmében az őztrófeák bemutatási 

határideje: október 30. 

 

A január hónap első napja és augusztus hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó 
tizenhat centiméternél hosszabb agyarát legkésőbb szeptember utolsó napjáig, szeptember 

hónap első napja és december hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó tizenhat 

centiméternél hosszabb agyarát pedig legkésőbb a következő év január hónap utolsó napjáig 

köteles a jogosult a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnál trófeabírálat 

céljából bemutatni.  

2. 

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2013. évi őszi veszettség elleni országos 

orális vakcinázási (immunizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén, 

2013. október 05. - 2013. október 20. közötti időszakban történik.  
Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől, 

azaz 2013. október 05-től ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el határozatban a 

vonatkozó jogszabályok alapján.  

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

jogosultaknak (a részletes kimutatást a www.borsodivadasz.hu honlapon is megtekinthetik) a 

korábbi évek gyakorlatának megfelelően intézeti vizsgálatra 2013. november 15-től 2014. 

február 28-ig rókákat kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

3. 

A Vadászati törvény végrehajtási rendelete értelmében az apró-, és nagyvad társas 

vadászatok ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb szeptember 30-áig az illetékes 

vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a természetvédelem alatt álló területre 

vonatkozóan - a természetvédelmi hatóságnak írásban megküldeni, és az esetleges változást - 

legkésőbb a vadászat kezdetét két nappal megelőzően - bejelenteni.  

 

Értesüléseink szerint jónéhány vadászatra jogosult még nem tett eleget ezirányú 

kötelezettségének, ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy pótolják a hiányosságot! 

 

4. 

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a jogosult évente legalább egy alkalommal 

köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről 

jegyzőkönyvet is kell felvenni. Nagyvad és apróvad társas vadászati mód esetén is a 

vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A társasvadászatot a vadászatvezető 

irányítja. A biztonságos vadászat lefolytatása érdekében kiadott vadászat vezetői utasítás 

megszegése a vadászat rendje megsértésének minősül. 
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5. 

A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni 

arról is, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 

A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász a vadászat megkezdése előtt tájékoztatást ad a 

vadászat alatt követendő magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, mennyiségű vadat 

ejthet el, amelyre rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le lövést, 

amelynek elejtésére a vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a 

vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve 

társasvadászaton a vadászatvezetőnek bejelenteni. 

 

6. 

Információink szerint több vadászatra jogosult is él a szeptemberi-októberi „zöldhajtások” 

lehetőségével, ezért szükségesnek tarjuk felhívni a figyelmet az alábbiakra is: 

 

A társas nagyvad 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. 

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.  

 

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 
 

2013. október 1-je és október 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  434 Ft/liter 

Gázolaj     439 Ft/liter 

Keverék     468 Ft/liter  

 
 

2013. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  427 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     461 Ft/liter  
 

 

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.10.12 (14).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási 

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2013.10.20 (21). Áfa bevallás (havi, negyedéves 1365) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember második 

hetében postázásra került. Kérjük, hogy a kiszámlázott összeget (és az esetleges elmaradást) a 

számlán feltüntetett fizetési határidőig (2013.09.30) rendezni szíveskedjenek. 

 
 

Hírek, információk 
 

1. 

Augusztus 31-én, Bükkzsércen a XII. STIHL Országos Favágóverseny társrendezvényeként 

zajlott idei második megyei vadásznapunk. 

 

A széles, egész napos programkínálatból a Hubertus – ökumenikus istentisztelet, az 

ünnepélyes megnyitó, a kitüntetések átadása, a megyei vadászzászló felszalagozása, és az új 

vadászok avatása sem maradhatott el. Amikor ezek a színpadi hivatalos programok 

befejeződtek, akkor kezdődött a fakitermelő bajnokság döntője, ahol több mint 50 csapat 

mérhette össze tudását különféle versenyszámokban.  

 

A verseny mellett 13 vadászatra jogosult és 5 nem vadászó civil csapat is megmérette magát a 

vadételfőző versenyen, illetve mutatta be eredményeit a szabadtéri trófeabemutató alkalmával.  

 

A délután folyamán a Stihl színpadon Timbersports bemutató, majd ezt követően a 

nagyszínpadon solymászok, vadászkutyások, majd őket követően a Bükkzsérci népdalkórus 

és néptánccsoport tagjai ragadtatták tapsra a közönséget. Volt ezen felül könnyűzenei koncert, 

majd este kilenckor tűzijáték és hajnalig tartó utcabál igen kitartó és szórakozó közönséggel. 

 

Bővebb beszámolót, fotókat honlapunkon (www.borsodivadasz.hu) olvashatnak, láthatnak! 
 

2. 

Idén ősszel 2013. szeptember 17-én kezdődött el a Magyarországon átvonuló erdei 

szalonkák megfigyelése, amelynek az a célja, hogy ezévben is tudományos alapossággal 

gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló 

megbízható adatokat, információkat.  

 

A program során 12 keddi napon a megfigyeléseket, a már megszokott formában 

dokumentálni kell, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat 

feldolgozva juttatjuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

Amennyiben bármiféle kérdésük merülne fel, kérem hívják a következő telefonszámokat: 

- Tóth Á. Dénes  30/239-4920 

- Galambos Kálmán  30/456-5756 

 

3. 

Mint ahogyan honlapunkról már értesülhettek róla, Vadászszövetségünk és Kamarai 

szervezetünk támogatásával az Ózdi Rendőrkapitányság és a térség vadgazdálkodói közösen 

szeptember 27-én 15.
00

 órától az Ózdi Művelődési Intézményben (Ózd, Gyár u. 4) szakmai 

http://www.borsodivadasz.hu/


vadgazdálkodói konferenciát szerveznek az alábbi témakörökben, melyre mindenkit 

szeretettel várnak: 

 - orvvadászat kodifikációja 

 - a vadászati törvény módosításának tervezete 

 - a vadásztársaságok bejegyzésének jogi kérdései 

 - az élelmiszerlánc hatósági felügyelete 

 - vadászok és nagyragadozók kapcsolata 

 - vadászat a közigazgatás szemével 

 - a vadászterület kialakításának új szabályai 

 

A szakmai konferencia kísérőrendezvényeként, másnap, 2013. szeptember 28-án 

(szombaton) 9.
00

 órától a IV. VaReTal, Vadász-rendőr találkozó és térségi vadásznap is 

várja az érdeklődőket az Ózdi Standfürdő és az ózdi Csónakázó-tó területén. (3600 Ózd, 

Bolyki Tamás utca 6.) 

 

4. 

Vadászszövetségünk szeptember elején Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott. A képzés 

során 22 jelentkező ismerkedhetett meg a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-

vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos 

fegyverkezelés szabályaival. A tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren 

biztosítottuk. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2013. szeptember 25. (szerda)  

 

5. 

A Vadászkamara területi szervezete vadászkutyák részére Miskolc-Onga határában, október 

5-én Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) szervez. Bővebb felvilágosítás: Éles Tibor 

70/337-3898 

6. 

Vadászkamarai választások! 

Idén a vadászkamarai szervezetünkben lejár a négy éves ciklus, ezért kamarai választásokat 

kell tartani.  

A hivatásos vadászok kamarai osztályában minden megkezdett tíz tagonként, továbbá a 

sportvadászok kamarai osztályába minden megkezdett ötven tagonként kell egy-egy küldöttet 

megválasztani. Küldött csak az érintett kamarai osztály tagja lehet. 

 

sportvadász osztályülés időpontja: 

2013. október 9. (szerda) 14.
00

 óra, helyszín: Miskolci Egyetemváros 

hivatásos vadász osztályülés időpontja: 

2013. október 16. (szerda) 14.
00

 óra, helyszín: Miskolci Egyetemváros 

tisztújító küldöttgyűlés időpontja: 
2013. október 22. (kedd), --- megválasztott küldötteknek külön meghívó szerint 

 

Kérjük az elnökurakat, hogy a választásról tájékoztassák a sportvadászokat, és külön kérjük, 

hogy a tegyék lehetővé az ülésen a hivatásos vadászok jelenlét, részvételét. 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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