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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint arról előző levelünkből is értesülhettek, a vadkísérő jegyeket és az apróvad 

gyűjtőigazolásokat a Vadászkamara megyei Területi Szervezete bocsájtja a jogosultak 

rendelkezésére! 

Kérjük, hogy a dokumentumok beszerzését, - lehetőség szerint - vagy még február első hetében vagy 

márciustól végezzék el, hogy az ne ütközzön a vadászjegy érvényesítés kampányfeladataival. 

 

2. 

Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig, a vadgazdálkodási 

jelentést március 20. napjáig kell az illetékes vadászati hatósághoz benyújtani.  

 

Előzetes értesüléseink szerint a felügyelőségnél folyamatban van az éves statisztikai lapok kiküldése, 

ami után fenti időpontig kell azokat megfelelő módon és hitelesen kitöltve részükre visszajuttatni. 

Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a www.vvt.gau.hu oldalról 

letölthetőek. Természetesen amennyiben igénylik, a statisztikai lapok Szövetségünk székházában is 

átvehetők. 

 

3. 

Végéhez közeledik a vadászati évad. Éppen ezért felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az 

éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési számokat vizsgálják felül, készítsenek mérleget, 

hogy hogyan állnak annak teljesítésével.  

Amennyiben módosítás szükséges 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. 

 

4. 

Az elmúlt évek rókaimmunizálását követően, illetve bizonyos türelmi periódus letelte után 2012. 

február 28-ig valamennyi vadászterületre vonatkozóan rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz 

történő beszállítását rendelte el a hatóság az immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. 

A közelgő időpontra tekintettel és a jelentős elmaradás miatt javaslom, hogy a jogosultak ezen 

kötelezettségüket is vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, gondoskodjanak annak teljesítéséről 

a hatóság szankcionálásának elkerülése érdekében. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2012. I. szám 
 
 

 

 

http://www.vvt.gau.hu/
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Gazdálkodás 
 

Januári Hírlevelünk gazdálkodási részének különszámát - annak fontosságára tekintettel - már a hó 

elején eljuttattuk Önök felé, melyben foglaltakra ezúton is nyomatékkal felhívjuk a figyelmet.  

Az alábbiakban néhány aktuális dolgot közlünk. 

 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 

bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 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  407 Ft/liter 

Gázolaj     443 Ft/liter 

Keverék     434 Ft/liter  

 
 

2012. február 1-je és február 29-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  407 Ft/liter 

Gázolaj     437 Ft/liter 

Keverék     434 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.02.12(13).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1208A és 1208M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási járulék, 

százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2012.02.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1265) 

2012.02.25(27).  Bevallás az egyes adókötelezettségekről, társasági adóbevallást helyettesítő 

nyilatkozat (éves bevallók 1101) 

  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves bevallók 1265) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónap második 

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

4. 

Új adónemek, bankszámlaszámok 

Hírlevelünk 1. sz. mellékleteként csatoljuk az adóhatóság által megnyitott új számlaszámok, 

adónemek jegyzékét. A számlaszámokat első esetben a 2012. január havi kifizetéseket terhelő, 

azokból levont adók átutalásakor kell használni. A 2011. évre esedékes, esetleges befizetési 

kötelezettségeket a korábban már megismert bankszámlaszámokra kell teljesíteni.  

 



 3 

Jogi info 
 

Három jogszabályváltozás is történt a közelmúltban, mely érinti mind az egyesületeket (civil 

szervezeteket), mind a közhasznú szervezeteket. Azért, hogy ezekről minden részletre 

kiterjedő és hiánytalan tájékoztatást tudjunk adni, felkértük országos szervezeteink jogi 

bizottságait, hogy soron kívüli ülésükön vitassák meg a törvényekben és rendeletben 

foglaltakat, majd tájékoztassák arról megyei szervezetünket. 

Az állásfoglalás megérkezéséig, figyelemfelkeltés céljából, a teljesség igénye nélkül néhány 

részletet az alábbiakban ismertetünk Önökkel. 
  

Megjelent új jogszabályok: 

 

1. 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról.  
* E törvény hatályon kívül helyezte az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt, így a civil szervezetekről (egyesületekről) 

szóló jogi szabályozás a megjelent új jogszabályban található. Kérjük, hogy szervezeti üléseiken 

hozott döntéseiket (Alapszabály, szabályzatok, adatok módosítása) az új törvényi előírások 

figyelembevételével tegyék meg. 

 

* E törvény VI. fejezetében találhatók meg a civil szervezetek könyvvezetésére, beszámolási 

rendjére vonatkozó szabályok. Továbbra is előírás, hogy az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú), 

ill. a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket, költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell 

nyilvántartani. Fontos változás, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős 

könyvvitelt vezethet!  

* A civil szervezet (egyesület) a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni.  A civil 

szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A mérleg 

fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31. A civil szervezet köteles a jóváhagyásra 

jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni a következő 

pontban ismertetett törvény előírásai szerint. Ha a civil szervezet letétbe helyezési, közzétételi 

kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság értesíti az ügyészséget.  

* A törvény rögzíti, hogy elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű az a szervezet, 

amelynek éves összes bevétele 60 %-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási 

tevékenységéből származó éves összes bevétele. Ezt az előírást gazdálkodásuk, tervük 

elkészítésénél vegyék figyelembe, hiszen ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a 

civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az 

adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez. 

 

2. 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról.  

A szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba a civil szervezeteket. A 

beadványokat egy példányban – ha a jogszabály a beadványra űrlapot rendszeresít – űrlapon kell 

benyújtani. A beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha 

- a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy 

- a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri. 

A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s 

az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. A törvény 20-
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21. §-ai részletesen tartalmazzák a nyilvántartásba vételi kérelemben feltüntetendő adatokat, 

valamint a csatolandó iratokat.  

* A változásbejegyzési kérelem szabályait a 23-24. §-ok foglalják magukba, míg a törlés iránti 

kérelem szabályai a 25-27. §-okban találhatók. A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat 

módosítását, ill. az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának 

elfogadását követő 60 napon belül kell a bíróságnak bejelenteni. A létesítő okirat módosítását 

változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak (37-38. §.)  

* A nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárási szabályokat a 42-43. §-ok, míg a közhasznú 

nyilvántartásba vételre-törlésre vonatkozó rendelkezéseket a 44-45. §-ok tartalmazzák.  

* Az alapítványokra vonatkozó speciális szabályok a 47-62. §-okban találhatók.  

* Az egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemeiről a 63-66. §-ok, míg a 

nyilvántartásba vételre irányuló eljárási szabályokról a 67. § rendelkezik. A civil szervezetek 

nyilvántartásának tartalmát a 91-96. §-ok tartalmazzák. 

 

3. 

350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről.  

A rendelet részletesen ismerteti az adománygyűjtés szabályait, valamint mellékletként csatolja a 

közhasznúsági melléklet kötelező formáját. 

* Az előírások között szerepel, hogy a civil szervezet a működéséről, az adományok felhasználásáról 

folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot az általa használt 

tájékoztatási eszközökön keresztül (honlap, hírlevél).  

* A civil szervezet gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen: 

- a tagdíj 

- személyi jövedelemadó 1 %-os része 

- az adomány. 

Az alapcél szerinti tevékenység része a közhasznúsági tevékenység. A civil szervezet gazdasági-

vállalkozási bevételének minősül különösen a befektetési tevékenységből származó bevétel. 

* A civil szervezet az éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 

Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Gazdálkodása 

során az ésszerűség elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy 

kiadása és bevételei egyensúlyban legyenek.  

 

Hírek, információk 
 

1. 

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 

2012. január 2-án megkezdte a vadászjegyek érvényesítését, megújítását.  

A vadászlőfegyver tartásának feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában a rendőrhatóság 

visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos minden vadásznak 

2012. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie, 

hiszen a vadászjegyek érvényessége február 29-én lejár.  

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján – gyorsított, soronkívüli 

ügyintézés mellett – a kamara lehetőséget biztosít a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes 

időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 telefonszámokon. 

 

2. 

Február 4-én a Népkerti Vigadó Étteremben tartjuk 

MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 
melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek még korlátozott számban 7.000 Ft-os áron kaphatók a 

Tass utcai székházunkban. 
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3. 

A Vadászszövetség a kamara területi szervezetével közösen továbbra is támogatja a  

TÉRSÉGI VADÁSZNAPOK 

szervezését! A támogatási igényre a pályázatokat a szervezetünkhöz kell benyújtani. Bővebb 

felvilágosítás: 46/504-125, 30/239-4920 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Nyalósó! Bruttó 100Ft/kg! 
Vadászszövetségünk továbbra is folytatja az Erdélyből származó kősók forgalmazását! 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.  

2. 

Jelentős számú vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetést. A szolgáltatás 

tartalmazza a pénztári, banki bizonylatok teljes körű könyvelését, ezek alapján a havi és az éves 

bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, ÁFA, SZJA, egyéb kötelezettségek 

bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg és eredménylevezetés elkészítését. A 

felsorolt tevékenységeket természetesen a tagszervezetek részére jelentős kedvezményekkel 

valósítjuk meg.  

 

Korlátozott számban még tudunk vállalni vadgazdálkodók részére könyvvezetést, kérjük ezzel 

kapcsolatban keressék Rauszné Béres Aranka gazdaságvezetőt a 46/504-125-ös telefonszámon. 

 

3. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2011. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati hagyományok 

ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét. 

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. 

 

Mire szabad vadászni 
 

Január:  

Gímszarvas selejt bika; Dám selejt bika; Mezei nyúl; Üregi nyúl; Vetési lúd; Nagylilik; Tőkésréce, 

Csörgőréce; Kerceréce; Szárcsa 

Január-Február:  

Gímszarvas tehén, ünő, borjú; Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; Vaddisznó; Fácán 

kakas; 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 

           
 

3526 Miskolc, Tass u. 18. Tel/fax: 46/504-125; 504-126 info@vadaszszovetseg.hu 

 


