
 
 

       

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 tájékoztatjuk a vadászatra jogosultakat és a hivatásos vadászokat, hogy az egyéb 

rendészeti tevékenységet végző személyek képzésének és vizsgáztatásának határidejét a BM 

meghosszabbította 2014. május 31-ig.  

 

Ez azt jelenti, hogy aki még nem vett részt a jogszabály által kötelezően előírt képzésen, 

annak van lehetősége ezt pótolni.  

 

A www.rvv-rvki.hu honlapon láthatóak a 2014. januári képzések, melyekre bármikor be 

lehet jelentkezni! 

 

Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a jövő évi képzési díjakat csak a tárgyévben, azaz 2014-

ben fizessék be a honlapon megadott számlaszámra.  

 

3. 

Újra 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. A hatóság ebben az esetben bírságot is kiszabhat! 

 

4. 

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!) 

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
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5. 

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

is támogatta a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét! 

 

Kérjük ezévben is támogassa a 2013. 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. 

 

Kérjük, hogy a társaság tagsága felé is továbbítsák kérésünket, tájékoztassák a lehetőségről a 

vadásztársakat! 

 

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. december 1-je és december 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  397 Ft/liter 

Gázolaj     417 Ft/liter 

Keverék     431 Ft/liter  
 

 

2014. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  408 Ft/liter 

Gázolaj     428 Ft/liter 

Keverék     442 Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2014.01.12(13).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2014.01.20.  Áfa bevallás (havi, negyedéves 1365) 

 

3. 

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. 



4. 

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, valamint az esetleges évközbeni 

elmaradást is legkésőbb december 31-ig rendezni szíveskedjenek. 
 
 

Hírek, információk 
 

1. 

December 11-én elnökségi ülést tartott szervezetünk. Az ülésen az elnökség tagjai a titkári 

beszámolót követően megtárgyalták az elmúlt időszak eseményeit valamint elfogadták az év 

hátralévő részében és a jövő év elején várható feladatokat. Ezen felül tájékoztatót hallhattak a 

szövetség pénzügyi tervének teljesítéséről, illetve az év végéig várható kiadásokról.  

 

Örömmel mondható el, hogy kiegyensúlyozott, a tervelőirányzatokat figyelembe vevő 

fegyelmezett gazdálkodásról és a terveket meghaladó záró pénzkészletről adhatunk számot. 

 

2. 

A Vadászkamara területi szervezete november 27-én állami vadászvizsgát tartott, ahol a 42 

jelentkezőből 28 fő szerzett vizsgabizonyítványt.  

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

márciusában lesz. 

 

3. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vadászkamara 2014. január 6-án kezdi meg a vadászjegyek 

megújítását, melyről részletes tájékoztatást a mellékelt levélből kaphatnak.  

 

Társaságok részére javasoljuk a csoportos megújítást! (lehet több csoportban is) Bejelentkezés 

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

 

4. 

Február 15-én Miskolcon a Központi Leánykollégium különtermében tartjuk 

MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, 

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

székházunkban. 

 

5. 

Megújított megállapodás a Magyar Telekommal 

Új, kedvezőbb percdíjakat és egyéb kedvezményeket tartalmaz az a megállapodás, melynek 

részleteit a meglévő Telekomos előfizetők a mobilszolgáltató üzleteiben ismerhetnek meg! 

A kedvezményes díjcsomagban a legfontosabb, hogy a résztvevők, (vadászok, 

vadásztársaságok, földtulajdonosi közösségek, megyei és központi kamarai előfizetők) 

egymással korlátlanul beszélhetnek ingyenesen. 

 

Egyéni vadászok úgy tudják igénybe venni az új kedvezményeket, ha bármely T-Pont, vagy 

ügyfélszolgálattal rendelkező T-Partner üzletben felmutatják az érvényes vadászjegyüket és 

kérik az előfizetésük átváltását a kedvezményes csomagra. 

 



A tagszervezeti vadásztársaságok és földtulajdonosi közösségek úgy tudják igénybe venni a 

kedvezményes díjcsomagot, ha bármely T-Pont, vagy ügyfélszolgálattal rendelkező T-Partner 

üzletben felmutatják a megyei kamara által aláírt partneri jogviszonyról szóló nyilatkozatot. 

 

6. 

Országos Vadász Horgász Nap 

Országos Vadász Horgász Napot rendeznek jövőre, március 29-én - jelentette be Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke az Országházban 

egy sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az első alkalommal megrendezendő eseményre a 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum megnyitása alkalmából 

kerül sor. A múzeum nemcsak a magyar vadászat, hanem a horgászat történetét is bemutatja. 

 

2014-et követően minden évben, március utolsó szombatján tervezik az Országos Vadász 

Horgász Napot.  
 

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 

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

 

http://www.omvk.hu/uploads/files/OMVK-dokumentumtar/Nyomtatvanyok/partneri-nyilatkozat.pdf

