
Szia Dénes! 

 
 
       

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. 

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! 

 

3. 

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.  

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 ellenőrzi! 

 

4. 

A vadon élő ragadozó emlősök 2012. évi őszi veszettség elleni országos orális vakcinázási 

(immunizálási) kampánya megyénkben október 02. - október 15. közötti időszakban 

lezajlott. 
A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra 

jogosultaknak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezt követően intézeti vizsgálatra 

rókákat kell kilőniük és beküldeniük a megye egész területéről díjazás ellenében. 
 

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 
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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 
 

2012. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  433 Ft/liter 

Gázolaj     439 Ft/liter 

Keverék     464 Ft/liter  
 
 

2012. október 1-je és október 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  442 Ft/liter 

Gázolaj     443 Ft/liter 

Keverék     475 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.11.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1208A és 1208M) 

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

munkaerőpiaci járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2012.11.20.  Bevallás (havi) az általános forgalmi adóról (1265), az adó megfizetése 
 

 

3. 

 Szövetségi tagdíj 

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

hónapban kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét 

még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Jogi info 
 

1. 

Fegyverek adás-vétele! 
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete, amely értelmében 

fegyver vásárlása esetén nem kell műszaki vizsgára vinni azt, csak abban az esetben, ha nem 

rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal! 

 

1. § A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 

1.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert vagy a lövőkészüléket  

a) a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés 

b)–c) pontja szerinti javítást, illetve fődarabcserét, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- 

és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követően azonnal,  

b) a fegyver, lövőkészülék megszerzése esetén – a megszerzés előtt 60 napon belül –, ha az 

nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.”  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 



Egyértelmű tehát, hogy a jelenleg érvényes műszaki vizsgával rendelkező fegyver 

értékesítése esetén nem kötelező a műszaki vizsgáról szóló tanúsítvány beszerzése! 

 

2. 

Rendeletmódosítás a külföldön elejtett fajokról! 
 

Megjelent a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet, melynek értelmében bizonyos fajok külföldön 

történt elejtése, illetve azok trófeáinak szállítása, tartása, bemutatása, országba történő 

behozatala, országból történő kivitele természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. 

 

(2) Az R. 4/A. § (10)–(13) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár 

(Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a 

szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a 

bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldrõl 

megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból 

való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül 

végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja. 

 

(11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), 

vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kõszáli kecske (Capra 

ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb 

származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő 

behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi 

hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék 

jogszerű megszerzését igazolni tudja. 

 

(12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a 

vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, 

országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása 

természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea 

jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai 

közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja. 
 
 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászszövetségünk és megyei kamarai szervezetünk október 11-én közös elnökségi ülést 

tartott, melynek fő témája a korábbi felhívásunk alapján beérkezett vadászati jogszabály 

módosító indítványok összegzése, illetőleg egy együttes megyei javaslat megalkotása volt. 

 

Megyei szervezeteink álláspontja szerint a vadászati törvénykezés megújítását 

alapvetően nem a jelenlegi törvény módosítgatása, hanem – a szabályozás pozitív elemeit 

megtartó – új vadászati törvény megalkotása szolgálná. 

 
Ezzel együttesen úgy ítéljük meg, hogy a vadászati törvénykezés előkészítésének jelen 

társadalmi nyilvánossága és a megvalósult széleskörű társadalmi vita nagymértékben 

hozzájárul a vadásztársadalom egységének növeléséhez. A megfogalmazott javaslatokban 

igyekeztünk minden beérkező véleményt figyelembe venni és tolmácsolni. A nyilvánvaló 

érdekviszonyokból adódó - egymással szemben álló – véleményekből a többségi álláspontot 

képviseltük.  



 

A megyei összesített javaslatokat továbbítottuk a központunkon keresztül a jogalkotók felé! 

 

2. 

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

Vadászszövetséggel közösen 2012. október 4-5-én szakmai tanulmányutat szervezett a két 

szervezet vezetőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak. 

 

Október 4-én megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot, majd az Abádszalóki Hubertus 

Vadásztársaság fácánnevelőjét. A Tiszaszőlősi szállás után másnap a delegációnk a Nyírerdő 

ZRt. Gúthi Erdészeténél vendégeskedett, ahol Bartucz Péter igazgató személyesen mutatta be 

a Gúthi erdészet - méltán sikeres - erdő és vadgazdálkodási koncepcióját, gyakorlatát és 

eredményeit. Az előadás után vadmegfigyelés és barcogás hallgatás volt a további program. 

 

A tanulmányútról készült bővebb beszámolót és fotókat a www.borsodivadasz.hu 

honlapunkon olvashatnak, láthatnak. 

 

3. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Vadászszövetségünk november 5-től kezdődően Állami 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási 

szám: 00493-2008) hirdet. A tanfolyamon a hallgatók elsajátíthatják a vadászat-

vadgazdálkodás alapjait, ezen felül külön lőgyakorlati foglalkozás során megismerkedhetnek 

a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a vadászvizsgára. 

A vadászvizsga időpontja: 2012. november 28. (szerda) 8.
00

 óra 

 

4. 

Az Északerdő Zrt. október 19-én tartotta IV. Trófeamustráját a Tállyai Erdészet 

Hidegpataki Vadászházánál, 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 2012. évi szarvasbőgés eredményeiről. Az 

impozánsan kiállított trófeák a vadászház mellett egy kis tó partján voltak elhelyezve a bírálati 

lapok bemutatásával egyidejűleg. 

 

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 

A vadászati idények alkalmazása során, egyes vadfajoknál a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 27. és 

27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni! 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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