
 
 

  
 

 

Figyelem, utolsó lehetőség! 
 

Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy a Vadászati Almanach  
szerkesztése, tördelése elkezdődött. Kérjük, amennyiben társaságuk tagságáról 

csoportkép, terítékfotó vagy egyéb közérdeklődésre számot tartó fénykép  
rendelkezésre áll, és azt meg kívánják jelentetni, azt részünkre  

2015. november 5-ig megküldeni szíveskedjenek! 
 

 

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. 

Mint ahogyan előző levelünkben is jeleztük, a vonatkozó jogszabály 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.  

Több vadászatra jogosult nem tett eleget ezirányú kötelezettségének, ezért felhívjuk a 

figyelmüket, hogy pótolják a hiányosságot! 

 

3. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

A 2015. évi őszi veszettség elleni orális vakcinázási (immunizálási) kampány megyénk egyes 

részein, 2015. október 07. - 2015. október 10. közötti időszakban történt. Az érintett 

területeken október 05-től ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a vonatkozó 

jogszabályok alapján.  

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra 

jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát intézeti vizsgálatra 2015. november 15-től 

2016. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

4. 

Társas vadászatok szervezése, előírásai! 

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. 
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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. 

 

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 jogszabály által 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 fogja ellenőrizni! 

 

 

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 

 

2015. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 343 Ft/liter 

Gázolaj 350 Ft/liter 

Keverék 378 Ft/liter 

LPG autógáz 209 Ft/liter 

 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 359 Ft/liter 

Gázolaj 351 Ft/liter 

Keverék 394 Ft/liter 

LPG autógáz 224 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2015.11.12.  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.) 

 



2015.11.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi bevallás (1565), a befizetendő adó 

átutalása 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

szeptember hónapban kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e 

számlánk összegét, valamint esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, minél 

hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászati törvény! 

Az OMVK és az OMVV elnöksége szeptember 30-án összevont ülésen tárgyalta meg a 

Vadászati törvény módosításáról szóló jogszabály normaszövegéhez benyújtandó 

javaslatait. Az egyeztetésen a két testület egy 11 pontból álló javaslatcsomagot állított össze, 

amelyet meg is küldött a Földművelésügyi Minisztériumnak. 

 

A közeljövőben a szaktárca összesíti a normaszöveghez beérkezett észrevételeket, és még az 

ősszel a parlament elé kerülhet a törvénytervezet, amelyet a képviselők év végéig 

elfogadhatnak. Ami a végrehajtási rendeleteket illeti, ezeket a tervek szerint lépcsőzetesen, 

témakörönként állítja össze a minisztérium, és természetesen egyezteti a vadászati 

érdekképviseletekkel is. 

 

A Vtv. módosításáról szóló törvény normaszövege elérhető a borsodivadasz.hu honlapunk 

„Hírek, események” menüpontjában. 

 

Természetesen mihelyst bővebb információ áll a rendelkezésünkre, azt  

azonnal jelezzük tagszervezeteink részére! 

 

2. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara, az Észak-magyarországi 

Vadászszövetséggel közösen október hónapban, - a szervezetek támogatásával, de főként a 

résztvevők finanszírozásában - szakmai tanulmányutat szervezett. A kiránduláson a két 

szervezet vezetői, bizottsági elnökei és tagjai vettek részt. 

 

A tanulmányút célállomása a nyírségi terület volt, azzal az elsődleges céllal, hogy a 

résztvevők betekintést nyerhessenek a térség vadgazdálkodási és vadászati kulturális értékeit 

bemutató helyszínekre és szervezetekhez. 

 

A kirándulás során megtekintésre került a Kiss B. Zoltán által megvalósított vásárosnaményi 

vadászati kiállítás, a Nyírtasson található Nyírtalléros Látvány Pálinkafőzde, majd Támba 

Miklós kalauzolásában a napkori Erdőgazdálkodók Erdei Iskolája, és az Erdőgazdálkodók 

által működtetett fácán- és kacsanevelő, valamint vaddisznós vadaskert is. 

 

A szakmai út zárásaként Dr. Szendrei László egyetemi docens, a Debreceni Egyetem oktatója, 

és egyben a Nyírerdő Zrt. vadászati szakreferense mutatta be részletekbe menően az erdészet 

mind a 4 üzemi vadászterületének gazdálkodását, melyekből természetesen kiemelkedett a 

sokak által nagy becsben tartott lónyai és főleg a gúti vadászterület.  

 

Ezúton is köszönjük nyírségi vendéglátóinknak, barátainknak a kedvességet, segítséget és a 

szíves vendéglátást. 

 



3. 

Az Északerdő Zrt. október 16-án tartotta VII. Trófeamustráját a Pénzpataki Vadászháznál, 

az általa működtetett vadászterületeken az idei szarvasbőgési szezonban terítékre került 

szarvasbikák trófeáiból.  

Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház melletti füves részen voltak elhelyezve a bírálati 

lapok bemutatásával egyidejűleg. 

 

Külön kiemelendő, hogy több vadászatra jogosult is részt vett a bemutatón, olyan formában, 

hogy kiállította a területén elejtett idei gímszarvas bikák trófeáit. 

 

4. 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
Vadászszövetségünk, megfelelő létszámú jelentkező esetében november-december hónapban 

indítja a jogszabály által előírt, - vadászvizsgát megelőző - kötelező tanfolyamát, melyre 

várjuk a jelentkezőket! Helyszínek: Miskolc, Mezőkövesd, Putnok. 

 

Bővebb információ: Miskolc, Tass u. 18, tel: 46/504-125; 30/239-4920 
 

5. 
 

Jótékonysági vadászat! 
 

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete, a 

Sárospataki Kossuth Vadásztársaság együttműködésével jótékonysági apróvad 

társasvadászatot hirdet! A befolyt összeg – a szervezési díjak levonását követően – 

jótékonysági célra kerül felajánlásra! 
 

Társasvadászat ideje: 2015. november 7. Sárospatak, részvételi díj: 25.000,-Ft 
 

A vadászat végén a teríték a résztvevők között kiosztásra kerül. A biztonságos vadászat és 

szervezés érdekében a vadászaton részt vevők száma maximum 30 fő, a jelentkezés 

sorrendjében. Jelentkezés és bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920 

 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Október - November:  

 

Gímszarvas (golyóra érett bika október 31-ig), dámszarvas, őz suta, gida, muflon, vaddisznó, 

mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, nyári lúd, 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 

 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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