Erdészeti Lapok hirdetési jutalékának, fényképek,
szerzôi jogdíjak kifizetési rendje
Az Erdészeti Lapok müködési rendjének 3-4.sz.melléklete alapján számla ellenében illetve az önálló tevékenységre
vonatkozó szabályok alapján lehet a
megállapított díjakat kifizetni.
A szellemi és a más önálló tevékenységbõl származó jövedelmek esetén a jövedelemszámításra vonatkozó szabályok
azonosak.
– ha Ön az önálló tevékenységébõl
származó bevételébõl az adóelõleg alapjának megállapításához költséglevonást
kér, akkor más önálló tevékenységébõl
származó bevételével szemben sem alkalmazhatja a 10% költséghányad (a költségeket nem kell számlával igazolni) levonásával történõ jövedelem megállapítását.
– fontos tudni, hogy a szellemi tevékenységet folytató magánszemély az, aki
eredeti jogosultként olyan önálló, de

nem egyéni vállalkozói tevékenységbõl
származó jövedelmet ér el, amelynek
eredményeként a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvény szerint szabadalmi oltalom tárgya, valamint szerzõi
jogi védelem alá tartozó alkotás jön létre,
vagy egyébként a szerzõi jogról szóló
törvény védelemben részesiti.( SZJA
tv.39 §.2.bek.) .
– amennyiben nem számla alapján történik a kifizetés, úgy szükséges munkáltatójától igazolást kérni az általa megfizetett egészségügyi hozzájárulásról, a nyugdíjjárulék felsõhatára elérésének tényérõl,
a heti foglalkoztatásának idõtartamáról,
nyilatkoznia kell a magánnyugdíjpénztári
tagságáról, valamint a magánszemély
legkésõbb a kifizetés idõpontjában nyilatkozhat arról, hogy ne az adótábla szerinti
legmagasabb adókulccsal, hanem gön-

60 éves vadásznaptár 1944–1945.
Kis méretével 12 x 8,5 cm x 2 mm, külsõségével, belsõ tartalmával békét sugároz. Sejteni sem lehet, hogy az ország
élethalál harcban állt. Csak egy mondat
„Értesítés” cím alatt enged következtetni arra, hogy valami változás van, mivel
a fegyver lõszer árakat nem közölhetik.
A naptár 20 oldalból áll, a
„csikzsebben” elfér. Hihetetlen bõ tartalma van. Nap- és Holdjárástól, vadfajonként párzás, vemhesség, szaporodás, életkor, vadászfelszerelések, töltények, fegyverbelövés stb, sebesség és
gáznyomás táblázatig minden ismertetve van röviden. Vadászati tilalmi idõk,
valamint minden hónapra vad és vadföldgazdálkodási tanácsadó olvasható.
Ezekben a nehéz években jelent meg
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évente az „Erdészeti Zsebnaptár” is, kis
méretben bõ tartalommal, minden gazdálkodási egység a személyzettel felsorolva. Azóta sem jelentek meg hasonló
alkotások évente pedig nagy szükség
lenne rá. Javaslom indítsunk újra hasonló naptárakat, zsebkönyveket. Nem
kell szégyellni, ha elõdeinktõl átveszünk régi haladó hagyományokat. A
Vadásznaptár, amelyet ismertetek Sebestyén István vadászmester tulajdona
volt, ki a Tolna megyei Szálka község
vadászmestere volt. Gyermekei adták
nekem a naptárt emlékbe, kik iskolatársaim voltak: István és Irma. A vadászmester édesapja is erdész volt, Sebestyén János, ki 1947-ben ment nyugdíjba
a Kaposhomoki kerületbõl. A háborús
évek alatt Szálka
község nagyvad
állománya 90 %ban elpusztult, a
lakossággal
együtt. A férfiakat
elvitték katonának. 1945. februárjában szovjet katonák elhajtottak a
faluból sok ártatlan asszonyt, kislányt
kényszermunkára. Aki életben maradt csak 3

gyölítéses módszerrel állapítsák meg a levonandó adóelõleget.
Ha a mûvészeti tevékenységet önálló tevékenység keretében folytatja,
adószámmal rendelkezik, feltétlenül írja rá az egyéni vállalkozói igazolvány
számát , ebben az esetben a kiállított
számla alapján megszerzett bevételek
után az adóelõleg-fizetési kötelezettséget a magánszemélyre vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti, ekkor nyilatkozata alapján a kifizetõ adóelõleget
nem állapít meg (SZJA tv. 47.§ 1-2.bek.)
Az Országos Erdészeti Egyesület
(1027 Bp., Fõ u. 68. Tel.: 201-6293, Fax:
212-7518, E-mail: oee@mtesz.hu) irodáján a szükséges formanyomtatvány
mindenki rendelkezésére áll.
Budapest, 2005. február 6.
OEE Titkárság

év múlva térhetett haza. Itthon nem találták szeretteiket, mivel õket közben
kitelepítették Németországba. Láttam
egy olyan asszonyt, aki megjött a Szovjetunióból 3 év elteltével és nem találta
gyermekeit, hozzátartozóit. Szegény
megõrült, napokon át járta az utcákat,
kerülgette a templomot hangosan sírva
és zokogva kereste a családját. Késõbb
a faluba minden irányból települtek
emberek, fõleg Heves megyébõl, akik
szerencsére kedves, barátságos, szorgalmas emberek voltak. Igyekeztek
gyógyítani a sebeket. Köszönet jóságukért. Ilyen körülmények közt szervezte
újjá a vadásztársaságot, a vadgazdálkodást Sebestyén István vadászmester.
Sajnos az üldöztetés késõbb sem szûnt
meg. 1952-ben kulákká nyilvánították
és elvették a vadászfegyverét.
Petz Ádám
ny. ker. vez. erdész

Felhívás!
A Soproni Erdészeti Technikum, 1955ben végzett „A” osztály tanulói augusztus 29, 30, 31-én tartják 50 éves
találkozójukat Sopronban. Akinek az
utolsó találkozó óta lakcím változása
történt kérjük új címét küldje el: Muth
Endre 7627 Pécs, Zsigmond utca 44.
címre.
A szervezõ bizottság nevében:
Muth Endre, Petz Ádám
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