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Aktuális teendők 
 

1. 

Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik, ezért minden vadászatra 

jogosultnak gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről.  

Információink szerint a felügyelőségen az új jelek már igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és az 

esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű 

leadásával.  

 

2. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2011/2012-es, éves 

vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig az illetékes vadászati 

hatósághoz be kell nyújtani.  

A felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint többen, ezen kötelezettségüket elmulasztották, ezért 

kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette meg, pótolja a 

hiányosságokat. 

 

3. 

Következő kötelezettség, az éves terv teljesítésének dokumentálása, a vadgazdálkodási jelentés. 

Ezen statisztikai adatlapot 2011. március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati 

Hatósághoz. 

 

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

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

átvehetők. Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok közlése, az 

adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a vadászati hatóság részéről büntető, 

illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

 

4. 

Valamennyi vadász részére a vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a 

vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy kétharmada 

újította csak meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes 

vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük 

visszavonására. 

 

Mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati tevékenységet 

folytatni, továbbá a vadászatra jogosult is felelősséggel tartozik tagjaival kapcsolatosan, kérem, 

hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és az esetleges hiányosságok esetén hívják fel 

őket annak megszüntetésére. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2012. II. szám 
 
 

 

 

http://www.vvt.gau.hu/
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5. 

Mint arról korábbi leveleinkből is értesülhettek, a vadkísérő jegyeket és az apróvad 

gyűjtőigazolásokat a Vadászkamara megyei Területi Szervezete bocsájtja a jogosultak 

rendelkezésére!  

Kérjük, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a dokumentumok beszerzését, a vadászjegy 

érvényesítés miatti hosszabb várakozás elkerülése érdekében, március közepére ütemezzék. 

 

6. 

A rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállításának határideje: február 28. 

Elmaradás esetén mindenképpen gondoskodjanak a teljesítésről a szankciók elkerülése érdekében! 

 

 

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. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  425 Ft/liter 

Gázolaj     444 Ft/liter 

Keverék     455 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 

2012.03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1208A és 1208M) 

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

munkaerőpiaci járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

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

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek! 
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4.  

FIGYELEM!!! NEM KÖTELEZŐ A KAMARAI REGISZTRÁCIÓ A 

VADÁSZTÁRSASÁGOK, MINT CIVIL SZERVEZETEK ÉS A CÉGSZERŰEN MŰKÖDŐ 

AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA! (forrás: www.agrarkamara.hu) 

 

Felhívjuk az agrárszektorhoz kötődő termelők és vállalkozások figyelmét, hogy a Gazdasági 

Kamarákról szóló 1999. CXII. törvény módosítása értelmében az egyesületeknek, civil 

szervezeteknek, így pl. a vadásztársaságoknak, sem az agrárkamaráknál, sem az ipari és 

kereskedelmi kamaráknál nem kell kötelezően regisztráltatniuk magukat, mivel 

főtevékenységként mezőgazdasági termelő, feldolgozó, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet 

végeznek. 

Az Országgyűlés tavaly ősszel fogadta el a gazdasági kamarákról szóló törvény azon módosítását, 

amely szerint a tevékenységük alapján az ipari és kereskedelmi kamarákhoz sorolható gazdálkodó 

szervezetek 2012. március 1-jéig kötelesek bejelentkezni a területi iparkamarák nyilvántartásába, 

regisztrációs díj ellenében. 

 

A regisztrációs kötelezettség azonban nem vonatkozik a mezőgazdasági tevékenységet 

főtevékenységként végző  gazdálkodó szervezetekre és a mezőgazdasági termelőkre.  

Mezőgazdasági tevékenységnek minősül: 

 a mezőgazdasági termelés; 

 az erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység; 

 az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek; 

 valamint a mezőgazdasági termékek piacra jutását segítő tevékenységek. 

Az ilyen tevékenységeket főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek tehát nem kell 

kérniük az MKIK nyilvántartásába való bejegyzésüket, és így nem vonatkozik rájuk a kamarai 

hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége sem. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Január 26-án került sor az Észak-magyarországon élő és tevékenykedő erdészek és vadászok bor- és 

pálinkaversenyére, majd február 10-én a regionális főzőversenyre Mátrafüreden.  

 

A legeredményesebb versenyzők Bokros Lajos és Orosz Zoltán voltak, akik mindketten pálinka 

kategóriában indultak saját főzeteikkel. A főzőversenyen megyénket három csapat, a Borsodnádasdi 

FTK, az Északerdő ZRt. és saját vadászkamarai főzőcsapatunk képviselte, akik közül az Északerdő 

ZRt., Szívós Béla vezényletével, a verseny I. helyezését szerezte meg.  

 

2. 

Idén tavasszal is folytatódik a szalonka monitoring program, mely szerint a programban résztvevő 

vadgazdálkodóknak február 11-én, szombaton kezdődött el a Magyarországon átvonuló erdei 

szalonkák megfigyelése. A monitoring során a megfigyeléseket, a már megszokott formában 

dokumentálni kell, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat feldolgozva 

juttatjuk el azokat a gödöllői Egyetemnek.  

3. 

Február 4-én tartottuk megyei vadászbálunkat a Népkerti Vigadó Étteremben. A megye 

különböző területéről érkezett 160 résztvevő a megnyitót követően a Borsodi Vadászkürt Együttes 

műsorát hallgathatta meg. Ezt követően került sor a vacsorára, majd a főműsorra, amikor is Ihos 

Jószef, alias Kató néni humorista szórakoztatta a közönséget. Éjfélkor tombolasorsolás, éjféli menü, 

majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.  

http://www.agrarkamara.hu/
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4. 

Ezévtől új helyszínen, a Miskolci Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.) várja a 

Vadászklub a látogatóit! A tavaszi programok a következőképpen alakulnak:  

 - március 29. Az 1971-es Vadászati Világkiállítás kulturális hagyatéka 

  előadó: Fáczányi Ödön 

- április 26.  Emlékezés Bereczki Elekre 

Bővebb felvilágosítás: Heinemann Pál 30/553-4935 

 

5. 

Február 16-19 között lezajlott az idei FeHoVa, melyen megyei sikerekről is beszámolhatunk. 

Csoma István, az Ózdi székhelyű Hegyháti Béke Vadásztársaság hivatásos vadásza 5, míg a magyar 

versenyzők között 3. helyezést érte el a szarvasbőgő versenyen. Ezúton is gratulálunk neki! 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk március 8-ával kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet, melynek során a 

hallgatók összesen 45 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek 

meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhetnek fel a március 28-ai 

vadászvizsgára.  

2. 

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. 

3. 

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.  

 

Mire szabad vadászni 
 

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 

Március: Vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve 

 

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 
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