
 
 

       

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 forduljanak bizalommal valamelyik irodához.   

 

2. 

Az üzekedéssel összefügg a külföldről érkező vadászok nagyobb létszámban történő 

vadászati tevékenysége is.  

A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a vadászati 

engedély kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a bérvadászati 

szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak 

megküldeni, valamint a vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel 

rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe.  

A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére 

szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is.  

 

Ezen biztosítás Vadászszövetségünknél megköthető, 1.000Ft/ 30nap díjért. 

Ezen túlmenően a bérvadászatot - 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. 

 

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 
 

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. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2013. VI. szám 
 
 

 

 



Fentiek alapján a 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     418 Ft/liter 

Keverék     445 Ft/liter  
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  409 Ft/liter 

Gázolaj     416 Ft/liter 

Keverék     440 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2013.07.12.  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) 

2013.07.20 (22). Áfa bevallás (havi, negyedéves 1365) 
 

3. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a II. negyedévi szövetségi tagdíj számlája az elmúlt héten 

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

feltüntetett fizetési határidőig (2013.06.30) rendezni szíveskedjenek. 
 

Hírek, információk 
 

1. 

Június 3-án megjelent a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így a hivatásos vadászok 

– szolgálati igazolványával és jelvényével összefüggő szabályozása a Magyar Közlöny 87. 

számában.  
 

A 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 9. számú melléklete szerint: 

- az igazolvány ID-1-es méretű (85,60x53,98 milliméter), melegen laminált, műanyag kártya, 

benne egy 30x24 milliméteres arcképpel; 

- a jelvény 80 milliméter magas, 60 milliméter széles, ovális, felül „RENDÉSZETI 

FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 

45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet. Ez zöld alapszínű jelvény, közepén jobbra néző 

szarvasbika fejalakjával, amelyet jobbról és balról félkört alkotó, négy-négy darab 

tölgyfalevél díszít. Az alsó részén „HIVATÁSOS VADÁSZ” felirat látható. A jelvény fekete 

bőralátéten rögzített, amely gombolásos kivitelű. 

  

Adminisztráció új hivatásos vadász esetében: 
A vidékfejlesztési miniszter új rendelete módosította a Vhr. 34. paragrafusát is. A módosítás 

értelmében a vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére veszi nyilvántartásba a 

hivatásos vadász jelöltet, és erről igazolást ad. Ezzel az igazolással fordulhat a jogosult a 

rendőrséghez, hogy a vadőr megkapja az igazolványt és a jelvényt. 

Miután ez kész, 15 napon belül már neki személyesen kell elmennie a vadászati 

hatósághoz, hogy mindkettőt bemutassa, és a hatóság pedig a sorszám alapján nyilvántartásba 

vegye. A hivatásos vadász ekkor teszi le esküjét a hatóság előtt, ami után megkapja a 

szolgálati naplót. Ezután kezdheti meg a munkát. A továbbiakban a vadászatra jogosult a 

vadőr alkalmazásának megszűnéséről 15 napon belül a vadászati hatóságot, míg 

alkalmazásáról, szolgálati helyéről és alkalmazása megszűnéséről – szintén 15 napon belül – a 

területileg illetékes rendőrséget, illetőleg a megyei vadászkamarát köteles tájékoztatni. 

 



Adminisztráció már alkalmazásban álló hivatásos vadász esetében: 

A rendőrhatóságtól átvett új szolgálati igazolvány és jelvény esetében a régieket (annak 

érvénytelensége miatt) 15 napon belül le kell adni a vadászati hatóság részére! A hatóság az új 

igazolványt lefénymásolja, a jelvényszámot és fegyvertartási engedély számot pedig 

nyilvántartásába rögzíti! 
 

A rendeletmódosítás érinti a felsorolt szolgálati felszerelést is: a „könnygázszóró palack” 

helyett „az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben 

meghatározott vegyi eszköz” szerepel. A vadászati hatóságnak ezentúl csak a szolgálati napló 

elvesztését kell bejelenteni.  

2. 

Módosult a Vadászati törvény! 

A Magyar Közlöny 96. számában, 2013. június 13-án jelent meg a vadászati törvény 

módosítása. (2013. évi LXXXII. törvény) 
 

A jogszabálymódosítás értelmében a vadászvizsga bizottságok tagjainak a továbbiakban a 

törvény szerint nem kell felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel rendelkezniük. Emellett a 

Vidékfejlesztési Miniszter a vizsga rendje és tartalma mellett szabályozhatja a felkészítő 

tanfolyamok szabályait, szervezésének feltételeit is. 
 

Korábban a törvény értelmében problémát jelentett az íjászok, solymászok esetében a 

fegyvertartási engedéllyel való rendelkezés is. A módosítás szerint vadászlőfegyverrel 

vadászó vadász esetén kell csak vadászlőfegyver-tartási engedéllyel rendelkezni. 

  

A törvény alapján hatályát veszti a Vtv. 93. §-a és a 100. § (1) bekezdés c) pont 28. alpontja 

is, így nem ez a törvény fog a jövőben rendelkezni az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról és 

a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokról. A törvényjavaslat indoklásában az volt olvasható, 

hogy a tanácsokkal kapcsolatos kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. 
 

3. 

Változás történt a fegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálatban is!  
 

Noha korábban több szakmai rendezvényen is elhangzott, hogy a jövőben egyszerűsödik a 

jogi szabályozás, és annak, akinek jogosítványa és fegyvertartási engedélye is van, az 

utóbbihoz nem kell külön megismételnie a vizsgálatot, a friss jogszabály, - mely július 1-jétől 

hatályos, - sajnálatos módon ilyen rendelkezést nem tartalmaz.  
 

A rendelet csak arról szól, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani 

szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – orvosi 

alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával 

egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat (a jelenleg hatályos rendelet szerint 

első fokon 7200, másod fokon 12 000 forintot) ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű elvégzése 

esetén is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni. Nem történt változás abban a 

tekintetben, hogy a kapott orvosi igazolással ezen túl is el kell menni a rendőrségre, ahol 

3.000 forintért jegyzik be az új érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe.  

  

Változás viszont, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert tartani 

szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – a rendelet 

értelmében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton - 40 éves kor alatt 10 évenként, - 

40 és 60 éves kor között 5 évenként, - 60 és 70 éves kor között 3 évenként, - 70 éves kor fölött 

2 évenként kell részt venni. Az új rendelet nem érinti a jelenlegi alkalmassági érvényességi 

idejét, tehát annak lejárta után a következő vizsgálat érvényességi időszakára vonatkozik az új 

szabályozás. 
 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR


4. 

Június 1-jén Várpalotán tartotta a Vadászati Kultúra Napját a Vadászati Kulturális 

Egyesület, ahol megyei elnökünk országos elismerésben részesült.  

  

A VKE évente egyszer, egyetlen személynek adományozott elismerése az „Aranygyűrű”.  

Ezt a rangos kitüntetést dr. Székely László vehette át, a vadászati kultúra fejlesztése és 

terjesztése érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért, a vadászati közéletben betöltött 

szerepéért, a vadászat, vadgazdálkodás elfogadottságának elősegítéséért, a vadászati 

rendezvények támogatásáért és sikeres lebonyolításáért, ezen keresztül a vadászat 

kommunikációjának érdekében végzett munkájáért, érdekképviseleti tisztségviselőként elért 

eredményeiért, Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadászati közéletének fellendítéséért és 

működtetéséért, valamint természetesen a Vadászati Kulturális Egyesület támogatásáért. 

  

5. 

Június 22-én a korábbi hagyományokat folytatva Sátoraljaújhely-Széphalomban XI. 

Nemzetközi Vad és Halételfőző verseny valamint térségi vadásznap zajlott.  
 

A rendezvényen az ünnepélyes megnyitó után számos műsor, fellépő, bemutató, vásárosok és 

jónéhány program tette érdekessé és látványossá az egész napot a látogatók számára.  

Újra nagy sikert aratott a tavalyi évben már megvalósított szabadtéri, társaságonkénti 

trófeakiállítás, vadászok utcája, mely méltán tette nagysikerűvé az egész napi rendezvényt. 

Részletes beszámolót és képeket a későbbiekben Vadász hírmondó újságunk lapjai között és 

honlapunkon olvashatnak, láthatnak. 
 

6. 

Vadászszövetségünk június 3-tól kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamot (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott, 

melynek során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás 

alapjait, ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek 

fel a június 26-i vadászvizsgára.  
 

7. 

Megyei vadásznap idén két helyszínen is!!! 
 

- Edelény -------------- augusztus 3.  

- Bükkzsérc ----------- augusztus 31.  
 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadásznapi program 

eltöltéséhez! 
 

Mire szabad vadászni 
 

Június - Július: Őzbak, Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! – június 30-ig!!! 

      

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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