
 
 
  

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 pedig legkésőbb szeptember utolsó napjáig köteles 

a jogosult bírálat céljából bemutatni.  

 

2. 

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2015. évi őszi veszettség elleni országos 

orális vakcinázási (immunizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, 

2015. október 07. - 2015. október 10. közötti időszakban történik. Az érintett területeken a 

területileg illetékes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől, azaz 2015. október 07-től 

21 napig, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el határozatban 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. 

 

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. 

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a jogosult évente legalább egy alkalommal 

köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről 

jegyzőkönyvet is kell felvenni. Azok a személyek, akik ilyen oktatáson nem vettek részt, 

vadászati tevékenységet nem végezhetnek! 

 

5. 

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. 

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. 

 

6. 

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 

 

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. szeptember 1-je és szeptember 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 383 Ft/liter 

Gázolaj 370 Ft/liter 

Keverék 419 Ft/liter 

LPG autógáz 229 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 

2015.10.12.  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.) 

 

2015.10.20. Bevallás az általános forgalmi adóról – havi, negyedéves bevallás (1565), a 

befizetendő adó átutalása 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

héten 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. 

Ötödik alkalommal került megrendezésre Bükkzsércen a Regionális favágóverseny és 

vadásznap. A rendezvényen a verseny mellett nagy sikert aratott a vadászok utcája 

elnevezésű rendezvénytér is, ahol a résztvevő vadászatra jogosultak, trófeakiállítás keretében 

mutatták be a saját maguk által, a térségben zsákmányolt trófeákat.  

 

Az eseményen "gróf Nádasdy Ferenc" emlékplakett kitüntetésben részesült a Tardi II. 

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság. Nimród vadászérem kitüntetést vehetett át id. Csizmadia 

Sándor és Vasas Csaba, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem 

kitüntetésben részesült Kövér János, Hubertus kereszt arany fokozatú kitüntetésben pedig 

Jakab László. 

 

Részletes beszámolót és képeket honlapunkon olvashatnak, láthatnak! 
       

2. 

2015. szeptember 9-én az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Területi Szervezetének küldöttgyűlése vadászkamarai titkárválasztást tartott.  

A megyei sport- és hivatásos vadászokból álló 57 fős küldöttgyűlés, titkos szavazás során, 

egyhangúlag erősítette meg Tóth Á. Dénest újabb 10 évre az Országos Magyar 

Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének titkárává.  

A választást követően a Szuperinfó szerkesztője által készített riportot, honlapunk „Hírek, 

események” menüpontjában olvashatják. 

 

3. 

2015. szeptember 12-én a Nógrád megyei Szécsény városában került megrendezésre az 

Országos Vadásznap, a szécsényi országgyűlés 310. évfordulója alkalmából. Ezen 

alkalommal Borsod megye, - már hagyományosan - deklarálva a vadászat iránti 

elkötelezettségét, külön megyei standdal vonult ki a rendezvényre. Így az egész napos 

programok mellett, vadászbarátság ápolására, beszélgetésekre alkalmas közös kamarai és 

szövetségi sátor várta a borsodi vadásztársakat.  

A sátor mellett készített kis kiállítás megvalósításán túl a főzőversenybe is benevezett a lelkes 

csapat, főztjüket, a ,,Telkibányai pikáns, vargányás, szarvas ragulevest’’ a szakértő zsűri 

az igen előkelő III. helyezéssel jutalmazta. 

 

Részletes beszámolót honlapunkon olvashatnak! 

 

4. 

Ezen országos rendezvényen a megnyitó ünnepség alkalmával többek között köszöntőt 

mondott Dr. Semjén Zsolt Miniszter-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet 

elnöke is.  

Semjén úr beszédében külön kiemelte, hogy elkészült az új magyar vadászati törvény, 

melyet hamarosan a magyar országgyűlésnek be is fognak nyújtani előzetes normakontrollra, 

illetve azt követően szavazásra. A legfontosabb változások között megemlítette többek között, 

hogy 20 éves üzemi ciklusok lesznek, minden megkezdett 4000 hektáronként lesz kötelező 

hivatásos vadászt alkalmazni, illetve azt is, hogy a tájegységi fővadászok állami 

alkalmazásban lesznek.  

 

5. 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) engedélyével - 2015. szeptember 5-től kezdődően (okt. 4-ei befejezéssel) 29 fő 

részvételével elindította a jogszabály által kötelezően előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás 

képzését. A tanfolyam elismert szakoktatókkal és a vizsgán megkövetelt teljes elméleti és 



gyakorlati tudásanyag átadásával kerül lebonyolításra. A képzés tartalmazza a komplett 

lőgyakorlatot is, ahol a biztonságos fegyverkezelés mellett mind a sörétes, mind a golyós 

lövészet elsajátítható.  
 

Megfelelő létszámú jelentkező esetében november-december hónapokban 

Miskolc mellett Mezőkövesden és Putnokon is 

új képzést indítunk, melyre várjuk a jelentkezőket! 
 

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

 

5. 

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 

 

6. 

MEGHÍVÓ!!! 

VARETAL - VAdász-REndőr-TALálkozó - Vadásznap 
 

- Október 2. péntek 16.00 Szakmai konferencia 

/Ózdi Művelődési Intézmények „Olvasó” épülete/  

- Október 3. szombat 9.30 Vadásznap  

/Ózdi Strandfürdő területe/ 
 

Bővebb információ: Dr. Molnár Tamás 70/379-3869 

 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk  

egy közös program eltöltéséhez!!! 

 
      

Vadászati Almanach! 
 

Tisztelt vadásztársak! Továbbra is kérjük, hogy a készülő Vadászati Almanach esetében 

segítsék munkánkat. Várjuk a különféle eseményeken készült fotókat, csoportképeket, 

terítékfotókat, ezen felül a vadászati emlékhelyek, szobrok, sírhelyek, kopjafák, 

trófeagyűjtemények ismertetését. 

 

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 
 

 

 

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 

 


