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Aktuális teendők 
 

1. 

Az elkövetkezendő időszakokban a mezőgazdasági kultúrákban jelentős vadkárosítás várható, mely 

megelőzőséhez javasoljuk, hogy a fegyverlámpa használatának engedélyezéséhez időben 

forduljanak a vadászati hatósághoz. Vonatkozó jogszabály szerint a vadászati hatóság 

engedélyezheti, ha a vadkár másként nem hárítható el, a vaddisznó fényszóróval történő éjszakai 

vadászatát. Ugyanakkor a vadászat rendje megsértésének minősül a mesterséges fényforrás, továbbá 

a fényszóró engedély nélküli használatával folytatott vadászat. 

 

2. 

Az őzbakvadászati szezon beindulása után több külföldi állampolgárságú vadász is folytat, 

illetve fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

A vadászati engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első 

vadászat helye szerint illetékes vadászati hatóság állítja ki. 

 

A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a vadászati engedély 

kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a bérvadászati szerződés, vagy 

vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak megküldeni, valamint a 

vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe. 

A vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a vadászat megkezdése előtt legalább 

huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes 

vadászati, valamint védett természeti terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. 

 

A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló 

érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás – mint, ahogyan korábban már 

többször jeleztük - Vadászszövetségünknél megköthető, 1.000Ft/ 30nap díjért. 

 

3. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Egyéb esetekben 656010 kódszámú vadászterületekig minden hónap első hétfője, 656010 

kódszámú vadászterületektől felfelé minden hónap első keddje!  

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/515-709 

 

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 
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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. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  448 Ft/liter 

Gázolaj     446 Ft/liter 

Keverék     478 Ft/liter  

 
 

2012. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  427 Ft/liter 

Gázolaj     441 Ft/liter 

Keverék     457 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2012.05.12. (14) 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) 

 

2012.05.31. Bevallás a 2011. évi társasági adóról (1129).  Azon szervezeteknek is be kell 

adni a bevallást a NAV felé, akik február 25-én a 01-es bevalláson elfelejtették 

X-el jelölni azon tényt, hogy ők vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.  

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónapban 

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

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

4. 

Az iratok tárolása 

A működés során keletkezett iratokat köteles a szervezet tárolni. 
Az általános elévülési határidő 5 év, tehát eddig minden iratot meg kell őrizni, kivéve, ha jogszabály, 

szerződés ettől hosszabb időt ír elő. 

A számviteli beszámolót (egyszeres könyvvezetés esetén az egyszerűsített beszámoló részei: 

egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés), a beszámolót alátámasztó leltárt, értékelést, 

naplófőkönyvet olvasható formában 10 évig köteles a szervezet megőrizni. 

A számviteli bizonylatokat (számlák, minden egyéb analitikus nyilvántartást) 8 évig kell olvasható 

és visszakereshető formában megőrizni. 

A munkaügyi dokumentumok esetében az általános elévülési idő érvényes, viszont a gyakorlatban 

ajánlatos "örökké" megőrizni azokat. 

 

5. 

A számviteli beszámoló letétbe helyezése 

Információnk szerint ezév május 30-ig azon civil szervezeteknek, akik NEA (Nemzeti 

Együttműködési Alap) által kiírt pályázaton részt kívánnak venni vagy egyéb állami támogatást, 

(beleértve az adó 1%-ának felhasználását) igénybe vesznek, kötelező a számviteli beszámoló letétbe 

http://nonprofit.hu/?q=content/milyen-sz%C3%A1mviteli-besz%C3%A1mol%C3%B3t-kell-k%C3%A9sz%C3%ADteni%C3%BCk-civil-szervezeteknek
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000224.KOR&celpara=#pr208


 3 

helyezése! A beszámolót és közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos 

Bírósági Hivatal (Tel: 1/354-4100, fax: 1/312-4453, obh@obh.birosag.hu postacím: 1363 Pf:24.) 

részére. 

 

Fontos, hogy az alábbi technikai előírások betartásával nyújtsák be a beszámolót és a 

közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír 

mindkét oldalán folyamatosan kitöltve.  Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a 

bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történő közzététel elősegítése érdekében 

van szükség. 

Az OBH kéri a szervezeteket, hogy elsősorban postai úton, tértivevényes levélben juttassák el a 

dokumentumokat az alábbi címre: Országos Bírósági Hivatal, Budapest 1363 Pf. 24/1. 

A borítékon fel kell tüntetni:  Beszámoló  

 

Amennyiben kérdésük merülne fel, javasoljuk, hogy a www.civil.kormany.hu weboldalon 

informálódjanak. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Május 1-től lépnek életbe a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2012. évi XIII. törvény valamint 

annak végrehajtási rendelete, a 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet legjelentősebb, vadászokat érintő 

paragrafusai.  

Javasoljuk ezért, hogy akiknek április-május hónapban valamilyen kötelezettségük van a 

fegyvertartással kapcsolatosan, közvetlenül tájékozódjanak az illetékes rendőrkapitányság 

fegyverügyi előadóitól, az esetleges félreértések elkerülése végett. 

 

2. 

Vadásznapok rendezésében, támogatásában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2012-es év során.  

 

* A putnoki Nemzetközi Vadásznapi rendezvényhez idén vadász-rendőr találkozó is csatlakozik. 

Ennek részeként a már több év óta megvalósuló Vadászati és trófeakiállítás, április 27 – 29-ig 

várja az érdeklődőket a Serényi László Általános Iskolában. A látogatók a gömöri tájegység 

vadászható vadfajain kívül egzotikus trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is megtekinthetnek 

majd.  

 

A kiállítás mellett a szervezők április 27-én délután 14.
00

 órától vadgazdálkodási előadásokkal, 

28-án, szombaton pedig vadásznapi programokkal várják az érdeklődőket. 

 

Festménykiállítás, könyvbemutató-vásár, díszmadár és hüllőkiállítás, solymászat, vadászkutya 

bemutató, szarvasbőgés bemutató, népi együttesek műsora, vadásztársasági találkozó, vadételfőző 

verseny és sok egyéb érdekesség is színesíti a programokat. 

 

* Április 29-én a Fűzérradványi Kastélypark is szeretettel várja az látogatókat. Vadételfőző 

verseny, vadásztársasági találkozó, szabadtéri vadászati és trófeakiállítás-szemle és számtalan 

kulturális program teszi felejthetetlenné ezt a napot is. Az egésznapos rendezvényen Dr. Lenár 

György előadásában a zempléni muflonállományról hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. 

 
* Megyei vadásznapunkat idén Sátoraljaújhely-Széphalomban június 16-án rendezzük meg, 

melyre szintén hívjuk és várjuk a környék vadászatra jogosultjait, hivatásos vadászait, hogy együtt, 

az ő segítségükkel még színvonalasabb programokat valósíthassunk meg. 

 

mailto:obh@obh.birosag.hu
http://www.civil.kormany.hu/
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A rendezvényen az ünnepélyes megnyitón, kitüntetések átadásán, és az új vadászok avatásán túl a 

vadásznap eseményei között számos műsor, fellépő, bemutató, vadászkürtösök, vadászvásárosok, 

vadászati cikkek árusítása és jónéhány program teszi érdekessé és látványossá az egész napot a 

látogatók számára. 

 
Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel minden 

érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös „vadászmajális-vadászjuniális” eltöltéséhez! 

 

2. 

Vadászszövetségünk - az ellenőrző bizottság munkáján túl - gazdálkodását független 

könyvszakértő bevonásával is megvizsgáltatta. A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a 

szövetség 2011. évi mérlege, eredmény-levezetése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak. A 

közhasznúsági jelentés keretében szabályszerűen elszámoltak a céljellegű bevételekkel, a vagyon 

változását, felhasználását a jelentés részletesen tartalmazza. A szövetség közfeladata ellátásával 

kapcsolatos könyvelését elkülönítetten kezeli a vállalkozási célú bevételekkel és kiadásokkal. 

 

3. 

Április 19-én választmányi ülést tartott szervezetünk.  A választmányi ülésen az elnökség 

beszámolt a vadászszövetség 2011. évi tevékenységéről és a 2012. évi feladatokról. Tájékoztatót 

adott a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2012. évi pénzügyi tervről. Ezek után következett 

az Ellenőrző Bizottság beszámolója, majd a 2011. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági 

jelentés elfogadása.  

4. 

Április 28-án végéhez érkezik az ezévi tavaszi szalonka monitoring. Szombat esténként a 

megfigyelés célja az volt, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról 

és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat.  

Az információk beérkezését követően minden héten a Gödöllői Egyetem honlapjára töltöttük fel az 

adatokat. A megfigyelés mellett a programban résztvevő vadgazdálkodók, a vadászati hatóság 

engedélye alapján kvótarendszer szerint mintagyűjtést is végeztek. Az elejtett mintákról 

méretfelvételeket, kor és ivar meghatározást kellett végezni. 

 

5. 

Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért 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 
 

Április- Május:  vaddisznó; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, őzbak (április 15-től) 

 

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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