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Aktuális teendők 
 

1. 
Mint arról az Állategészségügyi hatóságtól is értesülhettek, 2011. december 1-től a 
vadkísérőjegyeket és az apróvad gyűjtőigazolásokat a Vadászkamara megyei Területi Szervezete 
bocsájtja a jogosultak rendelkezésére! 
 
A még jogosultaknál kint lévő nyomtatványok 2012. február 29-ig érvényesek. Ezt követően az új 
vadászati évben, március 1-től már csak az új kísérőjegyek és gyűjtőigazolások fogadhatóak el. 
 
Kérjük, hogy a dokumentumok beszerzését lehetőség szerint még január hónapban végezzék el, 
hogy az ne ütközzön a vadászjegy érvényesítés kampányfeladataival. 
 

2. 
Az őszi szalonka monitoring program december hónapban befejeződött! Mivel a szervezési, 
koordinációs feladatokat Vadászszövetségünk látja el, megkérünk minden, a programban résztvevő 
vadászatra jogosultat, hogy az eredeti adatfelvételi jegyzőkönyveket december 31-ig részünkre 
küldjék meg, hogy azt továbbítani tudjuk a gödöllői Egyetem részére! 
 

3. 
A társas vadászatok ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb 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. 
 
A társas vadászatokat mind a rendőrhatóság, mind a vadászati hatóság kiemelt figyelemmel kezeli, 
és folyamatosan ellenőrzi! 
 

4. 
Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a 
Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 
 
Kérjük ezévben is támogassa a 2011. évi adója 1%-ának felajánlásával törekvéseinket, munkánkat. 
 
Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 
található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, a 
kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 
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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 

2012. január 1-je és január 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  400 Ft/liter 
Gázolaj     436 Ft/liter 
Keverék     427 Ft/liter  

 
 

2011. december 1-je és december 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  400 Ft/liter 
Gázolaj     422 Ft/liter 
Keverék     428 Ft/liter  

 

 
2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 
 

2012.01.12.  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) 

2012.01.20. 2011. december havi/2011. IV. negyedévi általános forgalmi adó bevallása (1165) 
 

3. 
Jövő évtől elsejétől jelentős adózási jogszabályváltozások várhatóak, melyekről részletesen - 
szokásunkhoz híven – január hónapban külön körlevélben tájékoztatjuk Önöket! 

 
4. 

Szövetségi tagdíj 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hó elején 
postázásra került. Kérjük, hogy azt a számlán feltüntetett fizetési határidőig (2011.12.31.) rendezni 
szíveskedjenek.   
 
Kiemelten kérjük továbbá, hogy azon tagszervezeteink, akik korábbi szövetségi 
tagdíjra vonatkozó számlánkat pénzügyileg még nem rendezték, minél hamarabb 
tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek, mert hátralékukkal 
Vadászszövetségünk gazdálkodását jelentősen befolyásolják! 
 

! 
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Hírek, információk 
 

1. 
November 29-én együttes szövetségi elnökségi ülést és kamarai vezetőségi ülést tartottak 
szervezeteink, melynek során a Vadászati törvény és végrehajtási rendeletének módosítása és a 
Nemzeti Vadgazdálkodási Program létrehozása volt a fő téma. Az elnökségek a korábbi 
bizottsági javaslatokat saját véleményükkel egységes szerkezetbe fésülve, jutatták el azt a központi 
irányítás felé. 

2. 
Ugyanezen az ülésen, mivel a „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány” 
kuratóriumának mandátuma lejárt, alapítványi választásra is sor került.   
A választásra jogosultak a következő 3 éves időtartamra a kuratórium elnökévé Szaniszló Sándort, 
tagjaivá Rauszné Béres Arankát és Gyurán Jánost, az alapítvány Felügyelő bizottságának 
elnökévé Lezák Zoltánt, tagjaivá Csuhai Istvánt és Galambos Kálmánt választották. 
 
Az alapítvány támogatása esetén a juttatott adományról igazolás kerül kiállításra, melynek alapján az 
adományozó a reá vonatkozó adójogszabályok szerint az adózás előtti eredményét csökkentheti. 

Alapítvány számlaszáma: 10402764-49534852-49511017 
 

3. 
A Vadászkamara területi szervezete november 30-án állami vadászvizsgát tartott, ahol a 32 
jelentkezőből 17 fő szerzett vizsgabizonyítványt.  
Következő vadászvizsga, - a tervek szerint már az új vizsgaszabályzat szerint, - jövő év márciusában 
lesz. 

4. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vadászkamara 2011. január 3-án kezdi meg a vadászjegyek 
megújítását. Társaságok részére a közelmúltban, a kamara által kiküldött körlevél szerint javasoljuk 
a csoportos megújítást! (lehet több csoportban is) 
Bejelentkezés és információ a 46/504-125-ös telefonszámon! 
 

5. 
Január 26-án kerül sor a már évek óta hagyományos, Észak-magyarországon élő és tevékenykedő 
erdészek és vadászok bor- és pálinkaversenyére Mátrafüreden. Bővebb felvilágosítás telefonon 
vagy személyesen irodánkban kapható. 
 

6. 
Február 4-én a Népkerti Vigadó Étteremben tartjuk 

MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 
melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 7.000 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 
 

7. 
Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 
vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  
 

8. 
Nyalósó!!! 

bruttó 100Ft/kg 
Mint ahogy előző levelünkben is felhívtuk a figyelmet, Vadászszövetségünk megkezdte az Erdélyből 
származó kősók forgalmazását! Azért, hogy könnyen kezelhető és szállítható legyen, a kiszerelést 
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50-60 kg-os zsákokban oldottuk meg, 5-6eFt/zsák áron. A zsákokban a nyers, fejtett kősó 3-10 kg-os 
tömbökben található.  
 

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és  
Vadászélményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
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