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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, a 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 a jogosult köteles a vad 
elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnál trófeabírálat céljából bemutatni.  
 

2. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi veszettség elleni orális immunizáció 
hatékonyságának vizsgálatára a rókaminták leadási határideje: szeptember 30.  
Az Állategészségügy kizárólag felnőtt egyedeket fogad el vizsgálati célból. 
 

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. 
Mezőgazdasági vadkár bejelentése a jogszabály szerint az alábbi időpontokban lehetséges: 

 

kukorica április 15.-november 30. 
burgonya április 15.-október 15. 
napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 
szőlő, gyümölcsös egész évben 
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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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  391 Ft/liter 
Gázolaj     379 Ft/liter 
Keverék     418 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 
 

2011.10.12.  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 azt a számlán feltüntetett fizetési határidőig rendezni 
szíveskedjenek. 
 

Jogi info 
 

1. 
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. 
 

2. 
A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról 
is, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 
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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. 
 

3. 
Információink szerint több vadászatra jogosult is él a szeptemberi-októberi „zöldhajtások” 
lehetőségével, ezért szükségesnek tarjuk felhívni a figyelmet az alábbiakra: 
 
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.   
 

Hírek, információk 
 

1. 
Augusztusának 27-én, Bükkzsércen a térség vadgazdálkodói országos favágó versennyel 
együttesen Regionális vadásznapot tartottak. A favágó csapatverseny négy, míg az egyéni verseny 
két különálló számban zajlott. A verseny mellett 15 vadászcsapat sátrai alatt több mint 20 
bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a vadból készült ételek. Ezen felül a település művelődési 
házában nagyszabású, 455 darabos trófea kiállítást alakítottak ki, a saját maguk által, a térségben 
zsákmányolt vadak trófeáinak felsorakoztatásával. 
Az ünnepen Hubertusz keresztek átadásával is megköszönték az arra érdemes vadásztársaknak a 
munkáját. Arany fokozatú kitüntetést vehetett át Vasas Benedek, Dusza Bertalan, Köteles István és 
Németh Ottó. Ezüst fokozatot Ocella József, bronz fokozatot Kiss János és Bartók Árpád kapott. 
 

2. 
Idén ősszel 2011. szeptember 20-án 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.  
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Amennyiben bármiféle kérdésük merülne fel, kérem hívják a következő telefonszámokat: 
- Tóth Á. Dénes  30/239-4920 
- Galambos Kálmán  30/456-5756 

 
3. 

Mint azt korábban egy külön körlevélben is jeleztük, az Ózdi Rendőrkapitánysággal és a térség 
vadgazdálkodóival közösen szeptember 30-án az Ózdi Művelődési Intézményben szakmai 
vadgazdálkodói konferencia kerül megrendezésre. A szakmai konferencia kísérőrendezvényeként, 
másnap, 2011. október 1-jén (szombaton) pedig a II. VaReTal, Vadász-rendőr találkozó és térségi 
vadásznap várja az érdeklődőket az Arlói Tó-campingben.  
 

4. 
Vadászszövetségünk szeptember elején Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH 
szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) tartott. A képzés során 14 
jelentkező hallgató megismerkedhetett a vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-
vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, továbbá a fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés 
szabályaival. Oktatóink nagy alapossággal, a tételeket részletesen leadva ismertették a tananyagot. A 
tanfolyam során a lőkészség elsajátítását sportlőtéren és virtuális vadászati program segítségével 
biztosítottuk. Az Állami Vadászvizsga időpontja: 2011. szeptember 28. (szerda)  
 

5. 
A Vadászkamara területi szervezete vadászkutyák részére a Taktaközi Nimród Vt. vadászházánál, 
Tiszaladány határában, október 8-án Vadászati alkalmassági vizsgát (VAV) szervez. Bővebb 
felvilágosítás: Éles Tibor 70/337-3898 
 

6. 
Október 14-én 10.00 órától az Északerdő ZRt. háromhutai vadászháza környezetében kerül 
megrendezésre az „Északerdő Zrt. III. Trófeamustrája”, melyen a ZRt. üzemi területein idén terítékre 
hozott gímbikái kerülnek bemutatásra.  
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel vár az Északerdő ZRt! 
 
 

Mire szabad vadászni 
 

Szeptember: gímszarvas, őzbak, muflon, vaddisznó, üregi nyúl, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, 
balkáni gerle; örvös galamb, róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, 
aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 
Október: gímszarvas, dámszarvas, őz suta, gida, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, 
fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; örvös galamb, 
róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, borz, aranysakál, dolmányos varjú, 
szarka, szajkó 
 

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 
 


