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Aktuális teendők 
 

1. 

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 legkésőbb 

december 31-ig részünkre jutassa el, hogy azt továbbítani tudjuk a gödöllői Egyetem részére! 

 

2. 

Ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben 

szereplő kilövési számokat vizsgálják felül.  

 

Amennyiben módosítás szükséges, időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz, 

hiszen az előzetesen nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti 

szabályozására vonatkozó előírásokat is - a vadgazdálkodási szabályok megsértésének 

minősül. 

 

3. 

December és január hónap a társasvadászatok legfőbb szezonja, amikor is szerte megyénkben 

bérvadászatokat is rendeznek. Számos alkalommal azonban akár az időjárási körülmények, 

akár a vendégvadászok elfoglaltsága miatt a vadászatok idejét át kell programozni.  

 

A jogszabály szerint az ütemtervében történt változásokat a jogosult köteles legkésőbb a 

vadászat kezdetét két nappal megelőzően a vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak írásban 

bejelenteni! 

 

(Természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságnak is be kell 

jelenteni a változásokat!) 

 

4. 

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta 

a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 

 

Kérjük ezévben is támogassa a 2012. 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. 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2012. XII. 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 
 

2013. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  410 Ft/liter 

Gázolaj     430 Ft/liter 

Keverék     441 Ft/liter  
 
 

2012. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  416 Ft/liter 

Gázolaj     432 Ft/liter 

Keverék     447 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2013.01.12(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) 

2013.01.20(21). Bevallás (havi, negyedéves) az általános forgalmi adóról (1265), az adó 

megfizetése 
 

3. 

 Szövetségi tagdíj 

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

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azt a számlában feltüntetett fizetési 

határidőig 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 év végi 

záró pénzkészletét, valamint gazdálkodását jelentősen befolyásolják! 
 

4. 

Általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos változások 

A lentebb részletezett változások csak 2013. január elsejétől hatályosak, de 2012. december 

31-ig intézkedést igényelnek: 

- Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra 

emelkedik. A választás tényét az állami adóhatósághoz 2012. december 31-ig be kell 

jelenteni a 12T201 számú nyomtatványon (F01 lap 6. pont). 

- Bevezetésre került a pénzforgalmi elszámolás, mégpedig úgy, hogy alkalmazására 

leghamarabb a 2013. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszaktól van lehetőség.  

<<< Pénzforgalmi elszámolás: az adóalany az általa teljesített összes termékértékesítés és 

szolgáltatásnyújtás után az általános forgalmi adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, 

kézhezvételekor állapítja meg a fizetendő adót.  

! 
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A termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adólevonási jog a 

pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban 

gyakorolható, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megtérítik.>>> 

A pénzforgalmi elszámolás jövő évi alkalmazásának tényét az állami adóhatósághoz 2012. 

december 31-ig meg kell tenni, szintén a 12T201 számú nyomtatványon (F02 lap 11. pont). 
 

5. 

Évvégi teendők, elszámolások 

Az évvége közeledtével felhívnánk figyelmüket a leltár elkészítésére is, 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 - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg 

fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az 

analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell 

végeznie. 

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a 

leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles 

meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott 

időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az 

idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és 

egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál 

egyeztetéssel kell elvégeznie. 

(4) 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 csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az 

idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és 

egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál 

egyeztetéssel kell elvégeznie. 

(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben 

vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a 

mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló 

módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni. 

(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem 

értékbeni nyilvántartást nem vezet. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Felhívjuk a vadgazdálkodók figyelmét, hogy a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Igazgatósága, a Vadászati hatósággal együttesen új helyre költözött! 

 

új cím: Miskolc, Blaskovics László u. 24. 
(Megyei Korház melletti út végén jobbra) 

 

2. 

A Vadászkamara területi szervezete november 28-án állami vadászvizsgát tartott, ahol a 39 

jelentkezőből 19 fő szerzett vizsgabizonyítványt.  

 

Következő vadászvizsga, - a tervek szerint már az új vizsgaszabályzat szerint, - jövő év 

márciusában lesz, melyre február közepéig lehet jelentkezni. 
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3. 

November 29-én együttes szövetségi elnökségi ülést és kamarai vezetőségi ülést tartottak 

szervezeteink. Az ülésen az elnökség tagjai a titkári beszámolót követően megtárgyalták az 

elmúlt időszak eseményeit valamint elfogadták az év hátralévő részében várható feladatokat. 

Ezen felül tájékoztatót hallhattak mind a kamara, mind a szövetség pénzügyi tervének 

teljesítéséről, illetve az év végéig várható kiadásokról. Mindkét szervezet esetében 

kiegyensúlyozott, a tervelőirányzatokat figyelembe vevő fegyelmezett gazdálkodásról 

adhatunk számot. 

4. 

Az elnökségi ülést követően, ugyanezen a napon, november 29-én hivatásos vadász 

továbbképzéssel egybekötött vadgazdálkodói konferencia is lebonyolításra került. 

A szakmai konferencia első felében a neves, sokak által ismert vadászfilm készítő, Takács 

Viktor színvonalas és tartalmas előadását hallhattuk. A téma épp aktuális volt, hiszen a társas 

nagyvadvadászatok szervezéséről, lebonyolításáról, valamint a vadászati balesetek 

elkerüléséhez szükséges tudnivalókról szólt, érdekes illusztrációkkal alátámasztva azt. Ezt 

követően az utánkeresés gyakorlati ismereteiről kaphattak ízelítőt a résztvevők, Dr. Dákay 

Zsuzsanna vérebvezető, 2011-es Kaszó Kupa Győztes és Horváth Dániel, az Utánkeresők 

Baráti Körének tagjának előadásában. Előadásukat sok színes fotóval és videófelvételekkel is 

illusztrálták, valamint hasznos információkkal látták el a jelenlévőket.  
 

5. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vadászkamara 2013. január 2-án kezdi meg a vadászjegyek 

megújítását. Társaságok részére a közelmúltban, a kamara által kiküldött adatlap szerint 

javasoljuk a csoportos megújítást! (lehet több csoportban is) 

Bejelentkezés és információ a 46/504-125-ös telefonszámon! 
 

6. 

Február 2-án a Miskolctapolcai Park Hotel*** Konferenciatermében tartjuk 

MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 

melyre mindenkit szeretettel várunk! Jegyek 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai 

székházunkban. 
 

Mire szabad vadászni 
 

December-Január: Gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, 

muflon, vaddisznó, mezei nyúl(dec. 31-ig), üregi nyúl, fácán, fogoly(dec.31-ig), nyári 

lúd(dec.31-ig), vetési lúd, nagylilik, kanadai lúd, nílusi lúd, tőkésréce, szárcsa, balkáni gerle; 

örvös galamb, róka; aranysakál, nyest, pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, borz, házi 

görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Vadászélményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 
Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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