
 
 
  

Aktuális teendők 
 

1. 

Vadgazdálkodási alap – pályázati lehetőségek! 

Az Országos Magyar Vadászkamara elfogadta a vadászatra jogosultak vadgazdálkodási 

tevékenységének fejlesztését támogató Országos Vadgazdálkodási Alap működési szabályait és a 

2017. évi pályázati felhívásokat. Ennek megfelelően a vadgazdálkodók az idei évben november 

30-áig adhatják be pályázataikat. 

A pályázati felhívás teljes anyagáról és a részletekről a www.borsodivadasz.hu honlapunkról 

tájékozódhatnak. 

 

Amennyiben bármiféle kérdésük van, természetesen készséggel állunk rendelkezésükre! 

 

2. 

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.  
 

3. 

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! 

 

4. 

Róka immunizálás, vizsgálati minta leadás! 

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2017. évi őszi veszettség elleni országos orális 

vakcinázási (immunizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, 2017. 

október 04. - 2017. október 9. közötti időszakban megtörtént.  
 

Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől 

számítva 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el határozatban a vonatkozó 

jogszabályok alapján. A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a 

vadászatra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát vagy aranysakált intézeti vizsgálatra 

2017. november 15-től 2018. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

5. 

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. 

Hírlevél 
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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. 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 

2017. november 1-je és november 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 353 Ft/liter 
Gázolaj 363 Ft/liter 
Keverék 390 Ft/liter 
LPG autógáz 216 Ft/liter 

 

2017. október 1-je és október 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 347 Ft/liter 
Gázolaj 345 Ft/liter 
Keverék 384 Ft/liter 
LPG autógáz 214 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
2017.11.12(13).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, nyugdíj-

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, 

szociális hozzájárulási adó, stb.) 

 

2017.11.20.           Bevallás az általános forgalmi adóról - havi bevallás (1765), a befizetendő adó 

    átutalása                                                                   



3. 

Szövetségi tagdíj 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2017. harmadik negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember 

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

valamint esetleges korábbi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget 

ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

4. 

Cégkapu regisztráció 
2017. augusztusi hírlevelünkben tájékoztattuk Önöket a cégkapu regisztrációról. Emlékeztetőül:  

A cégkaput az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

hívta életre, ami szerint a cégkapu létrehozásával a gazdálkodó szervezetek számára tárhelyet 

biztosítanak. Az ügyfélkapuhoz képest az a különbség, hogy míg az ügyfélkapu a magánszemélyek 

számára készült, addig a cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára teszi lehetővé az elektronikus 

ügyintézést. A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a regisztráció, ami a gazdasági társaságok 

mellett magába foglalja az egyesületeket is. 

 

Hivatalosan 2018. január 1-től vehetőek majd igénybe a cégkapu szolgáltatásai, amely várhatóan a 

hatóságokkal, hivatalos szervekkel való elektronikus kommunikáció színtere lesz majd.  

 

Aki az első határidőig, 2017. augusztus 30-ig nem regisztrált, 2017. december 31-ig még megteheti, 

szankció nélkül. A regisztráció során az ügyfélkapuval rendelkező képviselő vagy a 

meghatalmazottja bejelentkezik az alkalmazásba, kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját, 

megadja a szükséges adatokat. Ezt követően a regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett 

közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre, és eredményes regisztráció esetén az 

alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.  

A regisztrációhoz szükség van a képviselő ügyfélkapus hozzáférési adataihoz, a beszkennelt 

bírósági végzésre, aláírási címpéldányra. 

A regisztráció a https://cegkapu.gov.hu/ oldalon végezhető el. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Vadászkamarai tisztújítás 
2017. október 26-án tartotta megyei vadászkamarai szervezetünk a tisztújító küldöttgyűlését. A 

választás során a jelenlévők a következő négy éves időtartamra az alábbi tisztségviselőket 

választották: 

 

Elnök 

Tiszteletbeli elnök 

Kriston Nándor 

Dr. Székely László 

Sportvadász alelnök Nagy András 

Hivatásos vadász alelnök Buday Péter 

Vezetőségi tagok Galambos Kálmán, Lezák Zoltán 

  
Vadvéd. és Vadgazd. Biz. elnök Orosz Zoltán 

      tagok Bóta István, Horváth Gábor, Juhász 

Ferenc, Szentléleki Tibor 

 

Etikai Bizottság elnök Dr. Mecser Tamás 

      tagok Dr. Antal István, Balló Attila Károlyné, 

Kanyok Zsolt Imre, Király László, 

Szemán Jenő 

 

Felügyelő Bizottság elnök Dr. Szabó Balázs 

      tagok Gyurán János, Dr. Molnár Tamás 



 

Országos Küldöttek Bótáné Batta Olga, Buday Péter, Csuhai 

István, Éles Tibor, Galambos Kálmán, 

Gyurán János, Kanyok Zsolt Imre, Király 

László, Kriston Nándor, Lezák Zoltán, 

Dr. Mecser Tamás, Nagy András, Orosz 

Zoltán, Dr. Szabó Balázs, Szentléleki 

Tibor, Dr. Székely László, Takács Gábor, 

Tóth Á. Dénes, Varró Zoltán Kornél 

 

Az idei tisztújításon vadászkamarai titkár, - aki egyben a vezetőség tagja is - választására nem kerül 

sor, miután Tóth Á. Dénes 2015-ben lett újra megválasztva, így a 10 éves ügyvezetői titkári 

megbízatása jelenleg is hatályos. 

 

4. 

A Vadászkamara területi szervezete október 7-én Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) 

szervezett 15 vadászeb részére. A résztvevő kutyák mindegyike megfelelt a 

vizsgakövetelményeknek, így a kezdődő apróvad társasvadászatok során már hivatalosan is részt 

vehetnek a vadászatokon. 

 

5. 

Az Északerdő Zrt. október 20-án tartotta IX. Trófeamustráját a Háromhutai Vadászháznál, az 

általa működtetett vadászterületeken az idei szarvasbőgési idényben terítékre került szarvasbikák 

trófeáiból. Az impozánsan kiállított trófeák a vadászház közelében lévő 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. 

 

6. 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
Vadászszövetségünk, megfelelő létszámú jelentkező esetében folyamatosan indítja a jogszabály 

által előírt, - vadászvizsgát megelőző - kötelező tanfolyamát, melyre várjuk a jelentkezőket!  

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

A vadászati idények alkalmazása során, egyes vadfajoknál a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet -ben foglalt 

rendelkezéseket is figyelembe kell venni! 

 
 

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 

 


