
 
 

       

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 az ismeretes, az egyes rendészeti feladatok ellátásához kapcsolódóan a hivatásos 

vadászoknak kötelezően egy tanfolyamot kell elvégezniük majd vizsgát kell tenniük. 

A rendészeti képzőintézménytől kapott információink szerint mindezidáig a hivatásos 

vadászok mintegy 1/3-a jelentkezett csak be a képzésekre! 

 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy hívják fel a szakszemélyzet figyelmét, hogy minél 

hamarabb pótolják ezen hiányosságukat! 

 

Ismétlésképpen: 

Kétféle képzés közül lehet választani: 

 

1. típusú képzés: 5 napos képzés, melynek első 3 napja tantermi, elméleti képzés (napi 8 

tanóra). A negyedik nap gyakorlati órákból áll, az ötödik napon 4 óra gyakorlati 

képzés, majd vizsga. Az elektronikus jelentkezéskor „tantermi, gyakorlat és vizsga” 

jelzéssel ismerik fel. 

 

2. típusú képzés: Ez egy 2 napos képzés, melynek első napján 12 óra gyakorlati képzés 

van, a második napon 4 óra gyakorlat, ezt követően pedig szakmai. 

Ezen képzés esetében, az elméleti tananyagot online, azaz számítógép és internet 

segítségével sajátíthatja el a jelentkező. Jelentkezéskor az „online, gyakorlat és 

vizsga” jelzésű tanfolyamra kell jelentkezniük.  
 

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármiféle észrevételük, esetleg nehézségük adódik, jelezzék 

azt a Vadászkamarai szervezet felé!  

 

3. 

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.” 
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4. 

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 fogja ellenőrizni! 

 

5. 

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

orális vakcinázási (immunizálási) kampánya – mint ahogyan már korábban is jeleztük - 

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, 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek 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. 

 

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. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  410 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     444 Ft/liter  
 

http://www.borsodivadasz.hu/


2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.11.12.  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) 

 

2013.11.20.  Áfa bevallás (havi 1365) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

hetében postázásra került. Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még 

nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 
 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászkamarai választások 

 

2013. október 22-én tartotta megyei vadászkamarai szervezetünk a tisztújító küldöttgyűlését. 

A választás során a jelenlévők Dr. Székely Lászlót tiszteletbeli elnökké, a következő négy 

éves időtartamra pedig az alábbi tisztségviselőket választották: 

 

Elnök Kriston Nándor 

Sportvadász alelnök Lezák Zoltán 

Hivatásos vadász alelnök Kanyok Zsolt Imre 

Vezetőségi tagok Galambos Kálmán, Dr. Szabó Balázs 

  
Vadvéd. és Vadgazd. Biz. Elnök Szemán Jenő 

      tagok Durda Péter, Juhász Ferenc, Dr. Molnár 

Tamás, Tóth Zsolt 

 

Etikai Bizottság Elnök Dr. Mecser Tamás 

      tagok Dr. Antal István, Dr. Jablonkai Ilona, 

Király László, Mérész Gergő, Ullik Béla 

 

Felügyelő Bizottság Elnök Orosz Zoltán 

      tagok Gyurán János, Nemes Sándor 

 

Országos Küldöttek Csuhai István, Éles Tibor, Galambos 

Kálmán, Gyurán János, Kadlecsek János, 

Kanyok Zsolt Imre, Király László, 

Kriston Nándor, Lezák Zoltán, Dr. 

Mecser Tamás, Orosz Zoltán, Dr. Szabó 

Balázs, Szemán Jenő, Dr. Székely László, 

Tóth Á. Dénes, Tóth Zsolt, Varró Zoltán   

 



2. 

A Vadászkamara területi szervezete szeptember 25-én állami vadászvizsgát tartott, melyen 

37 fő vizsgázó közül 18-an szereztek vizsgabizonyítványt.  

 

Következő vizsga 2013. november 27-én, szerdán lesz.  

 

A vizsgát megelőzősen Vadászszövetségünk november 5-től kezdődően felnőttképzési 

oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot (KSH szám: 19066754-9133-529-05, 

Nyilvántartási szám: 00493-2008) tart. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a 

vizsgán megkövetelt tananyaggal, a vadászat-vadgazdálkodás alapelveivel, ismereteivel, 

továbbá a fegyverismeret és biztonságos fegyverkezelés szabályaival. Oktatóink nagy 

alapossággal, a tételeket részletesen leadva ismertetik a tananyagot. A tanfolyam során a 

lőkészség elsajátítását sportlőtéren biztosítjuk.  

 

3. 

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

5-én - 12 eb részvételével - Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) szervezett. A résztvevő 

kutyák mindegyike megfelelt a vizsgakövetelményeknek, így a kezdődő apróvad 

társasvadászatok során már hivatalosan is részt vehetnek a vadászatokon. 

 

4. 

Az Északerdő Zrt. október 18-án tartotta V. Trófeamustráját a Hegyközi Erdészeti 

Igazgatóság Senyői Vadászházánál, az általa működtetett vadászterületeken az idei 

szarvasbőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeáiból. 

A program során Zay Adorján vezérigazgató köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Ezt 

követően Berta Béla és Szentléleki Tibor közösen számoltak be a 2013. évi szarvasbőgés 

eredményeiről. Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház alatt egy erdei tisztáson 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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