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Aktuális teendők 
 

1. 
Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési 
számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak teljesítésével. 
Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz.   
 
A Vhr. 30. § (1) bekezdése szerint az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó 
mértékben való eltérést a vadászati hatóság előzetesen, kérelemre engedélyezheti. 
 
(2) Az apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása kivételével az 
előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására 
vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül. 
 

2. 
A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles a vadászat kezdetét két 
nappal megelőzően az illetékes vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint, a 
természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak, a sertéspestissel 
érintett területre vonatkozóan az állategészségügyi hatóságnak írásban bejelenteni.  
 

3. 
A rókák veszettség elleni szájon át történő tavaszi immunizálásának eredményességét ellenőrző 
mintagyűjtés a vakcinázott területeken 2011. november 14-én elkezdődött, 2012. február 28-ig tart. 
A vadászatra jogosultaknak ezen idő alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott 
határozatban rögzített számú felnőtt rókát kell vizsgálatra leadni. 
A nem vakcinázott területeken az előírt mintaszámot 2011. március 25.-től 2012. február 28.-ig 
lehet elejteni és leadni vizsgálatra. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hubertus Kft felé (7.000 Ft/róka) történő elszámolási rendet, az előző 
Hírlevelünkben foglaltak szerint végezzék.  
 

4. 
A társas vadászatok megkezdése előtt a vadászatra jogosult köteles balesetvédelmi oktatást tartani 
a vadászatra vonatkozó szabályokról, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
A résztvevők a balesetvédelmi oktatáson elhangzottakat, azok tudomásul vételét aláírásukkal 
igazolják. A társas vadászatokat mind a rendőrhatóság, mind a vadászati hatóság kiemelt 
figyelemmel kezeli, és folyamatosan ellenőrzi! 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2011. XI. szám 
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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. november 1-je és november 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
Miután 2011. november 1-jétől az üzemanyag célú gázolaj jövedéki adója megemelkedett, ezért az 

üzemanyagárak november hónapra a következők szerint számolhatók el: 
 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  400 Ft/liter 
Gázolaj (módosított!)    407 Ft/liter 
Keverék     427 Ft/liter  

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
 

2011.12.12.  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 azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem rendezték, minél 
hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek! 
 

4. 
Évvégi teendők, elszámolások 

Az évvége közeledtével felhívnám figyelmüket a leltár elkészítésére, hiszen a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerint a mérlegtételek alátámasztása leltárral kell, hogy történjen.  
 
Kivonat a törvényből: 

69. § (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő 
eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 
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(2) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, 
vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a 
leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év 
mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve - a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével - a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az 
idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 
értékpapírokat és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a 
dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie…. 

  
Fentiek alapján a leltárnak tartalmaznia kell a még értéken nyilvántartott tárgyi eszközök, 
immateriális javak mennyiségét és értékét, valamint a már nullára leirt eszközök mennyiségét. A 
leltározásnak ki kell terjednie továbbá a pénzeszközökre, a követelésekre (vevő, egyéb), valamint 
a tartozásokra (szállító, adóhatóság, egyéb) is.  

 
Hírek, információk 

 
1. 

A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága és az Országos Magyar Vadászkamara 
Kulturális Bizottsága tudományos ülésen emlékezett meg az 1971-es budapesti Vadászati 
Világkiállítás nagyszabású rendezvényről, annak 40. évfordulóján. A konferencia helyszíne a 
Vajdahunyadvár tanácsterme volt november 11-én.  
A felszólalók közül többen fogalmaztak meg ajánlásokat a vadászat-vadgazdálkodás szabályainak 
változtatására, mások a természetvédelem és kultúra helyzetét mutatták be, míg megint mások a vad- 
erdő- és mezőgazdaság harmonizálásának fontosságát hangsúlyozták.  
 

2. 
Mint ahogyan októberi hírlevelünkben is beszámoltunk, az előző hónapban országos Kamarai és 
Védegyleti közös elnökségi ülés került lebonyolításra, ahol a Nemzeti Vadgazdálkodási Program 
létrehozása, valamint a Vadászati törvény és végrehajtási rendeletének módosítása volt a fő téma.  
Erre tekintettel megyei szervezeteink bizottságai is foglalkoztak e témával. A bizottságok javaslatait, 
november 29-én megyei kamaránk és vadászszövetségünk elnökségei együttes ülésen fogják 
megvitatni, saját ötleteikkel egységesíteni, majd december 10-ei határidőig továbbítani a központ 
felé. 
Fentiekre tekintettel továbbra is várjuk a fenti témákkal kapcsolatos javaslataikat. Kérjük, hogy 
azokat konkrét paragrafus megjelöléssel és konkrét módosító szövegrésszel szíveskedjenek 
megküldeni! 
 

3. 
Az elmúlt napokban (nov. 22-én) újra ülésezett az országos Kamarai elnökség, ahol napirenden volt 
az állami vadászvizsga szabályzat megújítása. A megyei elnökökből álló tagság megtárgyalta az új 
szabályokat, amely várhatóan jövő év márciusától lépnek életbe. Elfogadásra került a vizsgát 
megelőző kötelező tanfolyam rendszere is, mely alapján sokkal gyakorlatiasabbá, életszerűbbé 
alakul az oktatási rendszer. A tanfolyam különös hangsúlyt fektet a biztonságos fegyverkezelésre, 
lőgyakorlásra, valamint a vadászat és vadgazdálkodás terepi modellezésére is.  
 

4. 
A Vadászkamara területi szervezete november 30-án állami vadászvizsgát tart, melyre 30 fő 
vizsgázó jelentkezett. A vizsgát megelőzően november 7-től kezdődően Vadászszövetségünk 
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felnőttképzési oktatás keretében vadászvizsga felkészítő tanfolyamot tartott, ahol nyolc elméleti és 
egy gyakorlati foglalkozás során ismerkedhettek meg a résztvevők a vizsgán megkövetelt 
tananyaggal és sajátíthatták el a biztonságos fegyverkezelés alapjait. 
 

5. 
December 6-án fejeződik be az őszi szalonka monitoring program, mely során 12 keddi napon 
kellett a megfigyeléseket dokumentálni, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az 
adatokat feldolgozva juttattuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

 
 6. 

Október 8-án kezdődött, és 12 héten keresztül, szombaton délutánonként az M1-es csatornán az 
állami erdészetek munkáját, vadgazdálkodásukat mutatja be az „Erdőjárók” című TV műsor, 
sorozat. Adásonként két gazdaságot mutatnak be, amikor is képet kaphatunk működésük 
sajátosságairól, szépségéről és nehézségeiről. 
A korábbi adások az www.mtv.hu honlapon a Videótár címszó/Erdőjárók kategória alatt 
visszanézhetők! 
 

7. 
Nyalósó!!! 

bruttó 100Ft/kg 
Vadászszövetségünk megkezdte az Erdélyből származó kősók forgalmazását! Azért, hogy könnyen 
kezelhető és szállítható legyen, a kiszerelést 50-60 kg-os zsákokban oldottuk meg, 5-6eFt/zsák áron. 
A zsákokban a nyers, fejtett kősó 3-10 kg-os tömbökben található. A természetes só jóval ellenállóbb 
a nedvességnek, mint préselt társai, ugyanakkor a szabálytalan alakú, sötét tömbök nem hívják fel 
magukra a figyelmet, az ilyen-olyan „begyűjtők” észre sem veszik. Méretüknél fogva a vadak sem 
tudják elgörgetni. 
 
 

Mire szabad vadászni 
 
November - December: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, 
muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, csörgőréce, 
szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi görény, nyest, 
borz, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó 
 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
   elnök      megyei fővadász 
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