
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága jelzése alapján felhívjuk a figyelmet, hogy – egyes érintett vadgazdálkodók 

esetében - a vaddisznó-sertéspestis monitoring kötelező mintaszámai vonatkozásában 

jelentős elmaradás mutatkozik! A jogosultanként előírt mennyiség - a korábban az 

Igazgatóság által kiadott körlevél mellett - megtekinthető a www.borsodivadasz.hu 

honlapunkon is a középső, „Hírek, események” menüpontban, „Klasszikus sertéspestis (KSP) 

monitoring … ” címen, a 2013.12.29-ei bejegyzésben! 

Kérjük, vizsgálják felül teljesítésüket, mivel a mintaszámok pótlásának végső határideje: 

2014. február 15. Hiányos teljesítés esetén az Állategészségügy, bírság kiszabását helyezte 

kilátásba! 

2. 

Az elmúlt évek rókaimmunizálását követően, valamennyi vadászterületre vonatkozóan 

rókatetem(ek) hatósági állatorvoshoz történő beszállítását is elrendelte a hatóság az 

immunizálás hatékonyságának vizsgálatára. Ezen határidő: 2014. február 28. 

 

A közelgő időpontra tekintettel és a jelentős elmaradás miatt javasoljuk, hogy a jogosultak 

ezen kötelezettségüket is vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, gondoskodjanak annak 

teljesítéséről a hatóság szankcionálásának elkerülése érdekében. 

 

3. 

Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig, a 

vadgazdálkodási jelentést március 20. napjáig kell az illetékes vadászati hatósághoz 

benyújtani.  

 

Előzetes értesüléseink szerint a felügyelőségnél folyamatban van az éves statisztikai lapok 

kiküldése, ami után fenti időpontig kell azokat megfelelő módon és hitelesen kitöltve részükre 

visszajuttatni.  

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

oldalról hamarosan letölthetőek. Természetesen amennyiben igénylik, a statisztikai lapok 

Szövetségünk székházában is átvehetők. 

 

4. 

Végéhez közeledik a vadászati évad. Éppen ezért ismételten felhívjuk a vadgazdálkodók 

figyelmét, hogy az éves vadgazdálkodási tervben szereplő kilövési számokat vizsgálják 

felül, készítsenek mérleget, hogy hogyan állnak annak teljesítésével.  

 

Amennyiben módosítás szükséges időben forduljanak kérelemmel a vadászati hatósághoz.   

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2014. I. szám 
 
 

 

 

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


5. 

A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet értelmében, ha a vadászati idény vége péntekre vagy 

szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is. 

 

A jogszabályra tekintettel idén, a gímszarvas - és egyes apróvadfajok január 31. helyett -

február 1-jén és 2-án is vadászhatóak! 

 

6. 

Mint az ismeretes, az egyes rendészeti feladatok ellátásához kapcsolódóan a hivatásos 

vadászoknak kötelezően egy tanfolyamot kell elvégezniük, majd vizsgát kell tenniük. 

A rendészeti vizsga 2014. május 31-ig történő letétele a hivatásos vadász alkalmazási 

feltétele! A rendészeti képzőintézménytől kapott információink szerint sokan még nem 

jelentkeztek be a képzésekre. 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy hívják fel a szakszemélyzet figyelmét, hogy minél 

hamarabb pótolják ezen hiányosságukat! Segítségként Hírlevelünk 1. számú 

mellékletében összefoglaljuk a hivatásos vadászok teendőit. 

 

7. 

Mint, az mindenki számára ismert, a vadkísérő jegyeket és az apróvad gyűjtőigazolásokat 

a Vadászkamara megyei Területi Szervezete bocsájtja a jogosultak rendelkezésére! 

Kérjük, hogy a dokumentumok beszerzését, - lehetőség szerint - vagy még február első 

hetében vagy márciustól végezzék el, hogy az ne ütközzön a vadászjegy érvényesítés 

kampányfeladataival. 

 

Gazdálkodás 
 

A 2014. január 01-től életbelépő adó- és járulékváltozásokról, adózási határidőkről, 

gazdálkodást érintő egyéb szabályokról készült tájékoztatónkat jelen levelünk 

függelékeként, 2. számú mellékletként csatoljuk. 

 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. 

(2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 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 

 

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  

 

2014. február 1-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  404 Ft/liter 

Gázolaj     426 Ft/liter 

Keverék     438 Ft/liter  

 



2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2014.02.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2014.02.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1465) 

2014.02.25.  Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves bevallók 1365) 

 

3. 

Jövedelemigazolások kiadása 

2014.01.31. A kifizető, munkáltató összesített igazolást ad ki a magánszemélyek 

részére, a 2013. évi jövedelmekről, levonásokról (13M30) 

 

4. 

Szövetségi tagdíj 

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

második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét, valamint esetleges tavalyi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb 

tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

2014. január 17-től lépett életbe a vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM 

rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról. 

 

A tanfolyam időtartamát a rendelet pontosan 100 órában határozza meg. A 70 elméleti órának 

legfeljebb 20 százalékáról lehet hiányozni, a 30 gyakorlatiról – amelyeken egyszerre 

legfeljebb 30-an vehetnek részt – egyáltalán nem. A gyakorlati képzésnek része a lőgyakorlat, 

valamint igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület 

vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján. 

  

A gyakorlati vizsga (lövészet) nehezebb lett. Az írásbeli elméleti vizsgán továbbra is 50 

kérdésből álló tesztet kell kitölteni, ám a korábbi 38 helyett már 40 a legkevesebb helyes 

válasz, ami szükséges a sikeres vizsgához. Emellett 10 vadászható faj vadászati idényét kell 

helyesen leírni; ez a vizsgarész akkor lesz eredményes, ha legalább 9 kérdést hibátlanul 

válaszol meg a vizsgázó. A szóbelin ugyanúgy lesz képfelismerés és tételhúzás, de ez a rész 

érdemben nem változik. 

A vadászvizsga díja húszezer forint lett, a kötelező tanfolyam díja – annak szervezése miatt – 

még nem ismert. 

 

2. 

Megkezdődött az Országos Vadgazdálkodási Tanács (OVT) munkája. 

A megalakulást követően a nagyvadfajok állományának apasztásával kapcsolatos stratégia 

kidolgozásával kezdődött meg az Országos Vadgazdálkodási Tanács munkája.  

A Kormány tanácsadó testületeként működő Tanács feladata, hogy koncepciókat, azok 

megvalósulási lehetőségeit vizsgálja, stratégiai jellegű döntéseket készítsen elő és vitasson 

meg. 

  



A jogszabály értelmében a Területi Vadgazdálkodási Tanácsok szintén a miniszter felkérésére 

folytatják majd saját megyéjükben ugyanazt a munkát, amelyet az OVT „nagyban”, de nem 

nyilvánítanak véleményt a jogszabály-tervezetekről. Tagjainak felkérése a VM 

koordinálásában, a területileg illetékes Kormányhivatalok közreműködésével jelenleg is 

zajlik, így a tagok névsora még nem ismert. 
 

3. 

Vadászszövetségünk ezúton újra fel szeretné hívni a figyelmet, hogy tagszervezeteink részére 

honlapunkon egyéni megjelenést biztosítunk. Ennek részleteit Hírlevelünk 3. számú 

mellékletében ismertetjük! 
 

4. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden 

természetszeretőt, hogy 2013. 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. 
 

5. 

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi 

Szervezete megkezdte a vadászjegyek megújítását. Kérjük, hogy ellenőrizzék vadásztagjaik 

vadászjegyét, mivel érvényes engedély nélkül vadászati tevékenységet nem lehet végezni! 

Emellett a vadászlőfegyver tartásának is feltétele az érvényes vadászjegy, melynek hiányában 

a rendőrhatóság visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. A fentiekre hivatkozással ajánlatos 

minden vadásznak 2014. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes 

felelősségbiztosítással rendelkeznie, hiszen a vadászjegyek csak 2013. február 28-ig 

hatályosak! 

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján – gyorsított, soronkívüli 

ügyintézés mellett – a kamara lehetőséget biztosít a csoportos vadászjegy kiváltására is. 

Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125 vagy a 30/616-0107 telefonszámokon. 
 

6. 

Február 15-én a tartjuk MEGYEI VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel 

várunk! Jegyek még korlátozott számban 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai 

székházunkban. 
 

Mire szabad vadászni 
 

Január: Gímszarvas selejt bika, tehén, ünő, borjú; Dámbika; Üregi nyúl; Fácántyúk; Vetési 

lúd; Nagylilik; Kanadai lúd; Nílusi lúd; Tőkésréce, Szárcsa; Örvös galamb; Balkáni gerle;  

Január-Február: Dám tehén, ünő, borjú; Őz suta, gida; Muflon; Vaddisznó; Fácán kakas; 

Róka; Aranysakál; Nyest; Pézsmapocok; Nyestkutya; Mosómedve; Borz; Házi görény; 

Dolmányos varjú; Szarka; Szajkó 
 

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 



1. számú melléklet 

 

Tájékoztató hivatásos vadászok  

/rendészeti feladatokat ellátó személyek/ részére 

 
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola az egyéb rendészeti tevékenységet végző személyek 

képzését és vizsgáztatását idén is folyamatosan szervezi, melyről az alábbiakban adnak 

tájékoztatást: 

 

Kétféle képzés közül lehet választani: 

 

1. típusú képzés: 5 napos képzés, melynek első 3 napja tantermi, elméleti képzés (napi 8 

tanóra). A negyedik nap gyakorlati órákból áll, az ötödik napon 4 óra gyakorlati 

képzés, majd vizsga. Az elektronikus jelentkezéskor „tantermi, gyakorlat és vizsga” 

jelzéssel ismerik fel. 

 

2. típusú képzés: Ez egy 2 napos képzés, melynek első napján 12 óra gyakorlati képzés 

van, a második napon 4 óra gyakorlat, ezt követően pedig szakmai. 

Ezen képzés esetében, az elméleti tananyagot online, azaz számítógép és internet 

segítségével sajátíthatja el a jelentkező. Jelentkezéskor az „online, gyakorlat és 

vizsga” jelzésű tanfolyamra kell jelentkezniük.  

 

A regisztrálás és képzésre jelentkezés menete: 
- Elsőként a regisztrálást kell végrehajtani a www.rvv-rvki.hu oldalon, a „regisztráció” 

fülre rákattintva.  

- A regisztrálást követően, a megadott e-mail címre jön egy üzenet, és az abban lévő 

linkre rákattintva lesz a regisztráció sikeres.  

 

Fontos információ! Amennyiben a regisztráció után az online képzést választják, az csak a 

díjbefizetés után lesz elérhető. Fontos, hogy a pontos beazonosítás végett, a megjegyzés 

rovatban a jelentkező nevét rögzítsék! 

 

 (megjegyzés: Amennyiben ilyen igény felmerül, a vadászkamarai szervezet készséggel segít a 
regisztrációban és képzésre jelentkezésben!)   

 

- A sikeres regisztráció után az MRSZKI (Miskolci Rendészeti Szakközép Iskola) 

valamelyik meghirdetett képzésére, időpontok szerint már lehet is jelentkezni. 

- A jelentkezést követően az előbbi honlapon megadott számlaszámra el kell utalni a 

képzés és vizsga díját. Ennek összege látszik a jelentkezéskor is.  

     

    képzés díja:  9663 Ft. (az összegben nincs különbség az online és tantermi képzés között) 

    vizsga díja: 1933 Ft. 

    összesen: 11596 Ft. 

 

- A képzésen történő megjelenéskor szükséges személyazonosításra alkalmas okmányt 

is magukkal hozni! 

 

Kettős munkakör esetén mi a teendő? 

Amennyiben Ön kettős munkakört tölt be (pl. erdész és hivatásos vadász vagy mezőőr és 

hivatásos vadász), akkor csak egy tanfolyamon kell részt vennie, és csak egyszer kell a 



költségeket megfizetnie. Ugyanakkor kétféle vizsgán kell részt venni, de ez is csak egyszeri 

díjazású. Az egyik vizsgán történő részvétel nem ad mentességet a másik vizsga alól. 

Amennyiben ilyen helyzet áll elő, kérem, hogy ezt a képző intézménynek időben jelezzék, 

mert ehhez egy külön, legitim vizsgabizottságot kell összeállítani! Aki kettős munkakörben 

dolgozik, a munkáltatójától egy igazolást kell hoznia, hogy melyik két munkakörben van 

foglalkozatva. Ezen igazolás hiánya esetén, csak egy vizsgán vehet részt! Szóbeli 

nyilatkozatot nem fogadunk el! Természetesen mindkét vizsga egy időben fog lezajlani. 

 

A vizsga menete: 

Két vizsgarészből fog állni. Lesz egy elméleti kérdés (abból a tananyagból, amit a tantermi 

foglalkozásokon, illetve online formában elsajátítottak) és egy gyakorlati kérdés. Ezen két 

vizsgarész együttes értékelése adja a végeredményt. A vizsga végén a kiállított 

tanúsítványokat kézhez kapják. 

Amennyiben valakinek a vizsga nem sikerül, egy későbbi időpontra újra jelentkezhet, de ez 

nem jelent újabb tanfolyami részvételi kötelezettséget. 

 

* * * * * * * * * 

 



2. számú melléklet 

 

     
 

 

A 2014. január 01-től érvényes adó-, és járulékváltozásokról, adózási 

határidőkről, gazdálkodást érintő egyéb szabályokról 
 

 

Személyi jövedelemadó 

 

Az adó mértéke 
 

Az adó mértéke egységesen 16%.  

 
 

Továbbra is érvényben van a családi kedvezmény, melyet adóalap-kedvezményként lehet 

érvényesíteni. Egy és két eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 62.500 

Ft-tal, legalább három eltartott esetén pedig havonta és kedvezményezett eltartottanként 

206.250 Ft-tal csökkenthető az összevont adóalap. A kedvezmény jogosultsági hónaponként 

jár, azaz minden olyan hónapban, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság 

fennáll.  

 

Új kedvezményként került 2014. évtől bevezetésre a családi járulékkedvezmény, mely 

szerint a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő személyek 

ezentúl a jövedelmük alacsony összege miatt igénybe nem vett családi kedvezmény 

személyijövedelemadó tartalmának megfelelő összeget levonhatják a 7 %-os 

egészségbiztosítási járulékból és a 10 %-os nyugdíjjárulékból. A kedvezményt az a 

magánszemély veheti igénybe, aki az év során biztosított volt, függetlenül attól, hogy az 

adóelszámolás benyújtásakor biztosított-e. A kedvezmény több jogosult esetén is csak 

egyszeresen érvényesíthető. Az érintett biztosított magánszemélyek az adóbevallásukban, ill. 

nyilatkozatukkal együttesen is igénybe vehetik a családi járulékkedvezményt. 

 

A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető családi kedvezmény 

összegéből 

- a biztosított által, vagy 

- az szja törvény szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak 

által közösen, és/vagy 

- a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, 

élettársa által együttesen 

ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 %-a, de legfeljebb 

a jogosultakat terhelő, biztosítottak által fizetendő járulékok együttes összege. 

 

Hírlevél  
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi  

Szövetsége tagszervezetei részére 

2014. január Függelék 

 

 

 



Az előbb ismertetett szabályok alapján tehát első lépésben meg kell határozni, hogy mekkora 

összegű családi adóalap-kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. Második lépésként a 

jogosultat megillető összegből le kell vonni a saját és a házastársa által együttesen ténylegesen 

érvényesített adóalap-kedvezményt. Harmadik lépésben az így kapott különbözet 16 %-a 

érvényesíthető járulékkedvezményként, ha az „belefér” a családi járulékkedvezményre 

jogosultak 7 %-os egészségbiztosítási járulékába és 10 %-os nyugdíjjárulékába. 

 

A kedvezmény évközbeni érvényesítésének szabályai a következők:  

Az adóelőleget megállapító munkáltató köteles megállapítani a családi járulékkedvezmény 

havi összegét. Az adóelőleg megállapítására kötelezett munkáltató az adóelőleg-nyilatkozaton 

szereplő összeget először a megállapított személyijövedelemadó-alapból vonja le, és ha az 

nem nyújt teljes fedezetet a családi adóalap-kedvezmény érvényesítésére, a fennmaradó 

kedvezmény 16 %-ával csökkenti a biztosítottat terhelő járulékokat. A járulékkedvezményt 

úgy kell érvényesíteni, hogy azt a kifizetett jövedelemből először egészségbiztosítási 

járulékként (ezen belül sorrendben természetbeni egészségbiztosítási járulékként majd 

pénzbeli egészségbiztosítási járulékként) nem kell levonni, és ha az még nem elégséges, a 

fennmaradó összeg a nyugdíjjárulékot csökkenti. A biztosított a munkáltatónak tett adóelőleg-

nyilatkozatában természetesen rendelkezhet arról is, hogy nem kéri e kedvezmény havi 

összegének érvényesítését. Járulékkedvezmény érvényesítésére vonatkozó előlegnyilatkozatot 

csak olyan magánszemély tehet, aki a családi kedvezményre is jogosult. (Családi 

adókedvezményre az a magánszemély jogosult, aki a gyermek után családi pótlékra jogosult.) 

Ha a biztosított úgy vett igénybe családi járulékkedvezményt, hogy arra nem volt jogosult, a 

jogosulatlanul igénybe vett összeget – az adóbevallás benyújtására előirt határidőig – vissza 

kell fizetnie, 12 %-os különbözeti birsággal növelten. Nem kell bírságot fizetni, ha a 

különbözet nem haladja meg a 10 eFt-ot. 

 

Béren kívüli juttatások 

A béren kívüli juttatások értékének 1,19 szorosa után a munkáltatónak (kifizetőnek) kell 

16 % személyi jövedelemadót és 14 % egészségügyi hozzájárulást fizetnie. Pl: 

 

-  iskolakezdési támogatás (gyermekenként és szülőnként a minimálbér 30 %-áig) 

- helyi utazási bérlet juttatása (munkáltató nevére szóló számla alapján) 

- Erzsébet utalvány (maximum 8.000 Ft/hó)  

- Széchenyi-pihenőkártya (SZÉP kártya) 

  - szálláshely-szolgáltatásra: évi 225 eFt-ig 

  - vendéglátásra: évi 150 eFt-ig 

  - szabadidős szolgáltatásokra: évi 75 eFt-ig 

- iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége (évente a minimálbér két és 

félszereséig), 

- önkéntes kölcsönös pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás (minimálbér 50, 30 %-áig) 

 

Egyes meghatározott juttatások 

Továbbra is e juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek a 16 % személyi 

jövedelemadón felül 27 % EHO-t is fizetnie kell. 

- a kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a 

magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, 

- cégtelefon használata, 

- legfeljebb évi három alkalommal juttatott csekély értékű ajándék (minimálbér 10 %-ig) 

- a reprezentáció, üzleti ajándék, 

- a béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán (500 eFt-on) felüli rész, 

…. 

 



Reprezentáció, üzleti ajándék 

Üzleti ajándék az a juttatás, amit a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, 

szakmai kapcsolatok keretében adnak. E juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16 % 

személyi jövedelemadót és 27 % EHO-t fizet, ha az általa az adóévben üzleti ajándék és 

reprezentáció címén nyújtott juttatások együttes értéke meghaladja a rá vonatkozó 

adómentességi határt. Továbbra is érvényben van az a szabály, hogy reprezentáció, üzleti 

ajándék juttatása után a társadalmi szervezetnek, köztestületnek nem kell a cél szerinti 

tevékenység érdekében felmerült összes ráfordítás 10 %-áig, de legfeljebb az összes bevétel 

10 %-áig adót fizetnie. 

 

Adómentes bevételek, jövedelmek pl. 

- a nyugdíj 

- az a segély, melyet az elemi kár vagy katasztrófa károsultjának a munkáltatója nyújt lakása 

újjáépítése céljából 

- a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá baleset- és 

egészségvédelmi eszközök 

- összeghatártól függetlenül adómentes a sportversenyen, -vetélkedőn nyert érem, serleg, 

trófea  

- a kártalanításként, kárpótlásként, kártérítésként kapott összeg, kivéve a jövedelmet pótló 

kártalanítást, kárpótlást, kártérítést 

- az egyesülettől évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 Ft-ot meg nem 

haladó összeg azzal, hogy nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír 

- a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott munkaruházati termék.  

Munkaruházati terméknek minősül: 

a.) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előirt 

módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, 

valamint tartozékai 

b.) az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a 

munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az 

adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből 

megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló 

egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors 

elhasználódása következik be 

c.) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai 

 

- az egyesület által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos 

részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más 

hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott 

étel, ital, valamint – legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 %-áig terjedő együttes 

értékben – résztvevőnként azonos értékű ajándék 

- adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása 

alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet 

időtartama az 5 évet eléri 

- a kifizető által biztosított védőoltás 

 

Saját személygépkocsi hivatali használata 

A NAV havonta közzéteszi az alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az 

üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az 

üzemanyagról számlát beszerezni. Nem jövedelem tehát a kifizető által a magánszemélynek a 

saját (ideértve a továbbiakban a házastárs tulajdonát képező járművet is) személygépkocsi 

használata miatt fizetett költségtérítés összegéből igazolás nélkül a kiküldetési rendelvényen 

feltüntetett kilométer távolságra az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami 



adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint kilométerenként 9 Ft általános 

személygépkocsi normaköltség alapulvételével meghatározott összeg. A kiküldetési 

rendelvényt két példányban kell kiállítani, melynek egyik példánya a magánszemélyé, másik 

példánya a kifizetőé. A kiküldetési rendelvénynek tartalmaznia kell a hivatali, üzleti utazások 

célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint az ezen 

költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (pl. norma, üzemanyagár). 

A munkahelyre bejárásra fizetett kilométerenkénti 9 Ft költségtérítés után a 

magánszemélynek továbbra sem kell adót fizetnie. Ha ennél a mértéknél nagyobb térítést kap, 

az munkaviszonyból származó jövedelem, amellyel szemben költség nem számolható el. 

 

Emlékeztetőül a gépjárművek fogyasztási normáiról: 

A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma 

szerint: 

1000 cm3-ig   7,6 liter/100 kilométer 

1001-1500 cm3-ig  8,6 liter/100 kilométer 

1501-2000 cm3-ig  9,5 liter/100 kilométer 

2001-3000 cm3-ig  11,4 liter/100 kilométer 

3001 cm3 felett  13,3 liter/100 kilométer 

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma 

szerint: 

1500 cm3-ig   5,7 liter/100 kilométer 

1501-2000 cm3-ig  6,7 liter/100 kilométer 

2001-3000 cm3-ig  7,6 liter/100 kilométer 

3001 cm3 felett  9,5 liter/100 kilométer 

 

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány 

mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben 

meghatározott alapnormaérték – továbbá 

 cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,  

 földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű  

módosító tényező szorzataként kell megállapítani. 

 

A segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár alapnorma-átalány mértéke a beépített motor 

hengerűrtartalma szerint: 

segédmotoros kerékpár:  3,0 liter/100 km,  

motorkerékpár: 80 cm3-ig  3,5 liter/100 km,  

motorkerékpár: 81-125 cm3  3,8 liter/100 km,  

motorkerékpár: 126-250 cm3  4 liter/100 km,  

motorkerékpár: 251-500 cm3  4,5 liter/100 km,  

motorkerékpár: 500 cm3 felett  5 liter/100 km. 
 

 

Általános forgalmi adó 
 

Az általános adókulcs továbbra is 27 %, az egyszerűsített számlában a számla végösszege 

21,26 % általános forgalmi adót tartalmaz. 

 

Mentes az adó alól továbbra is  

- a tagdíj, 

- és a tagdíj mértékét meg nem haladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás (kompetencia) 

 

2014-ben is az áfa fizetési kötelezettség halasztásának időtartama az egyszeres könyvvitelt 

vezetőknél 45 nap. 
 



Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 6.000.000 Ft. (mely összeghatárba 

az adómentes értékesítés nem számít bele).  

 

A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár 

mértéke 

- növénytermelési termékek esetén 12 %         - élő állatok, állati termékek esetén   7 % 

- a mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások kompenzációs felárának 

mértéke 7 %.  

Az áthárított kompenzációs felár mint előzetes felszámított adó vehető figyelembe. 

 

Az áfa bevallás gyakoriságára vonatkozó szabályok nem változtak, tehát továbbra is: 

- havi áfa bevallásra kötelezett az a Vt, melynek tárgyévet megelőző második évben az 

elszámolandó adójának éves szinten összesített összege pozitív előjelű és az 1 millió Ft-ot 

elérte. 

- éves áfa bevallást kell benyújtania annak a Vt-nak, melynek a tárgyévet megelőző második 

évben  az elszámolandó adójának éves szinten összesített összege előjelétől függetlenül nem 

haladta meg a 250 eFt-ot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. 

- negyedéves bevalló lesz az a Vt., melynek a tárgyévet megelőző évben az éves 

elszámolandó adója abszolút értékben a 250 eFt-ot meghaladja, de nem éri el a pozitív előjelű 

1 mFt-ot. 

 

Nem vonható le az előzetesen felszámított áfa az alábbi termékek beszerzése, szolgáltatások 

igénybevétele esetén 

- Személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag és egyéb termékek 

- Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást 

terhelő áfa 50 %-a 

- Motorbenzin 

- Személygépkocsi beszerzése 

- 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár beszerzése 

- Élelmiszer 

- Ital 

- Taxiszolgáltatás 

- Parkolási szolgáltatás 

- Úthasználati szolgáltatás 

- Vendéglátóipari szolgáltatás 

- Szórakoztatási célú szolgáltatás 

- Távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás 30 %-a, kivéve ha legalább 

30 %-a továbbszámlázásra kerül. 

 

A negatív előjelű adó továbbra is visszaigényelhető, ha annak összege abszolút értékben 

kifejezve eléri vagy meghaladja 

- havi bevallásra kötelezett esetében az 1000 eFt-ot, 

- negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 eFt-ot, 

- éves bevallásra kötelezett esetében az 50 eFt-ot. 

 

Jövedelemkifizetést terhelő egyéb adók, járulékok 
 

Magánszemélytől levonandó 
 

Nem változott a foglalkoztatottaktól levonandó egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke:  

- magánszemélytől levonandó: 7 % (4 % természetbeni, 3 % pénzbeni)  

 
 



Nincs változás nyugdíjbiztosítási járulék mértékében: 

- magánszemélytől levonandó: 10 %  

 

Nem változott munkaerő-piaci járulék mértéke, vagyis: 

- magánszemélytől levonandó 1,5 % 

 

Kifizetőt/munkáltatót terhelő Szociális hozzájárulási adó 

A kifizető/munkáltató fizeti a bruttó munkabérek, valamint az Szja törvény szerinti önálló 

vagy nem önálló tevékenység végzése esetén járó jövedelmek után. Mértéke: 27 %.  
 

Foglalkoztatót megillető egyes adókedvezmények a SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ-ból 

- A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési 

kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a 

munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. 

A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, 

huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenlő a 

foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra 

megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő 

közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 

ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében. 

Az előbb említett biztosítási kötelezettséggel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint 

az ötvenöt év feletti munkavállaló estén a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott 

természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó 

alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más 

levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 

százalékával. 

 

- A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény: 

A tartósan álláskereső természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező 

munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból 

adókedvezményt vehet igénybe. 

Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési 

kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított 

részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott 

természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó 

alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más 

levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 

százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik 

évében. 

Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett 

foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott. 

A 275 nap és a 183 nap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát 

figyelmen kívül kell hagyni. 

A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv 

által, az álláskereső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. 

A részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben a 

kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér. 

 

- Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 

Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési 

kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított 

részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott 



természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó 

alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más 

levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 

százalékával. 

Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem 

kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony 

alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet. 

 

A minimálbér és a garantált bérminimum összegéről 

 

2014. január 1-től a havi minimálbér 101.500 Ft. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört 

ellátók garantált bérminimuma 2014. január 01-jétől havi 118.000 Ft. 

A 2014. évre vonatkozó előírások alapján a minimálbér és a fent említett garantált 

bérminimum figyelembevételével kiszámított munkabérből levonandó, valamint a 

vadásztársaságokat terhelő adó és járulékfizetések az alábbiakban közöljük.  

 

Segédlet a munkabér havi számfejtéséhez (minimálbér és garantált bérminimum)  

valamint a foglalkoztatót terhelő adó kiszámításához  

   

   2014. év 

   
Megnevezés Minimálbér 

Garantált 

bérminimum 

   Bruttó munkabér 101 500 Ft 118 000 Ft 

 

Levonások 

  nyugdíjjárulék 10 %  10 150 Ft 11 800 Ft 

eg.bizt.jár: - természetbeni 4 % 4 060 Ft 4 720 Ft 

eg.bizt.jár: - pénzbeni 3 % 3 045 Ft 3 540 Ft 

munkaerő-piaci járulék 1,5 % 1 523 Ft 1 770 Ft 

személyi jövedelemadó előleg 16 % (családi kedvezmény nélkül) 16 240 Ft 18 880 Ft 

Levonások összesen: 35 018 Ft 40 710 Ft 

Kerekítés -2 Ft -- 

Kifizetendő 66 480 Ft 77 290 Ft 

   Vadásztársaságot terhelő adó (kedvezmény nélkül) 

  Szociális hozzájárulási adó 27 % 27 405 Ft 31 860 Ft 

 
 

Az adózás rendjéről 

 

Civil szervezetek egyablakos bejelentkezése (2014. július 01-től) 

A civil szervezetek a bírósági nyilvántartásba vétellel tesznek eleget bejelentkezési 

kötelezettségüknek. Ennek keretében kerül sor az adószám megállapítására és később 

változásbejelentési kötelezettségeiket is a bíróság útján teljesítik, amiről a bíróság az állami 

adóhatóságot elektronikus úton értesíti.  
 

 

Éves bevallások határideje: Az éves gyakoriságú bevallásra kötelezett adózók számára a 

bevallás (befizetés) határideje továbbra is az adóévet követő február 25-e.  



 

Az adók és járulékok átutalása (bevallása is) az adóhatóság számláira ezer forintra kerekített 

összegben kell, hogy történjen.  

 

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat beadási határideje változott, a 

későbbiekben a társasági adóbevallás határidejéhez igazodik (05.31). A bevallást 

helyettesítő nyilatkozaton nemleges nyilatkozatot tehet a civil szervezet feltéve, hogy az 

adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ért el, vagy e 

tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el. 

 

Kézbesítés időpontja: 2014. július 1-jétől az adóügyekben elektronikus úton kézbesített 

adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus 

szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét (a levél megnyitását) igazolja vissza. 

 

Önellenőrzés esedékesség előtt: 2014. január 01-től a benyújtott bevallás a bevallás 

esedékessége előtt is önellenőrizhető. Amennyiben az adózó a bevallását önellenőrzéssel az 

adóbevallás benyújtására előirt határidőt megelőzően helyesbíti, akkor a helyesbített adó az 

általános szabályok szerint válik esedékessé. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen Hírlevelünkben említett adóbevallásokat, 

adatszolgáltatásokat a Szövetség által nyújtott könyvelési szolgáltatást igénybevevő 

vadásztársaságoknak mi készítjük el és elektronikusan be is nyújtjuk az adóhatósághoz.  

Kérjük, vegyék igénybe e szolgáltatásunkat, melynek lehetőségéről, feltételeiről 

személyesen vagy telefonon készséggel adunk felvilágosítást.  

 

Amennyiben a bér számfejtése, vagy fentebb említett tájékoztatás bármelyik pontjának 

értelmezése problémát okoz, kérjenek segítséget Vadászszövetségünktől. 

         
 

* * * * * * * * 



 

3. számú melléklet 

 

www.borsodivadasz.hu 
 

HONLAPON VALÓ MEGJELENÉS 
 

 

Kedves Vadásztársak! 

 

Mint ismeretes, a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírja a civil szervezetek, így a 

vadásztársaságok számára a mérleg letétbe helyezésén túl, a nyilvánosság tájékoztatásának 

kötelezettségét:  

„ 2. § (1) A civil szervezet működéséről folyamatosan, de évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot.  

(2) A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így 

különösen honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az adományok 

felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó 

beszámolón túl további ismertetést nyújt.” 

 

A jogszabályra tekintettel Vadászszövetségünk ezúton ismételten fel szeretné hívni a 

figyelmet, hogy tagszervezeteink részére honlapunkon egyéni megjelenést biztosítunk, 

melynek igénybevételével eleget tudnak tenni az előírásoknak. 

 

E szerint a www.borsodivadasz.hu honlapon a Tagszervezetek listában egy-egy szervezet 

nevére kattintva - opcionális - alpontok jelennének meg. Ezek feltöltését, - az anyagok 

részünkre történő megküldését követően - mi végeztetnénk el a honlap üzemeltetőjével.  

 

Az előzetes kalkulációk szerint a szolgáltatás egy részét ingyenesen, a többi részét bruttó 

3.000 Ft díjért tudnánk elvégezni az alábbiak szerint!  

 

 - Szervezet neve, címe 

 - Elnök/Képviselő elérhetőségei     ingyenes szolgáltatás 

(cím, tel.szám, e.mail cím)                              

              

 - Bemutatkozás  

   (pl: alakulás, terület jellemzői, terítékadatok, 

    taglétszám, vadászház stb.) 

- Tisztségviselők 

- Éves beszámoló      bruttó 3.000 Ft 

 - Vadászati lehetőségek                  

 - Fotógaléria 

 - Egyebek 

 

 

 

Kérjük, amennyiben élni kíván a lehetőségekkel a honlapon való 

megjelenéssel kapcsolatban, keressen bennünket személyesen vagy a 

46/504-125 illetve 30/239-4920-as telefonszámokon. 

http://www.borsodivadasz.hu/
http://www.borsodivadasz.hu/

