
 
 

 

Aktuális teendők 
 

1. 

A Vtv. szerint a vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj vadászati idényét követő harminc 

napon belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak 

trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által 

elejtett őz agancsát. Fenti jogszabályi hivatkozás értelmében az őztrófeák bemutatási 

határideje: október 30. 

 

A január hónap első napja és augusztus hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó 
tizenhat centiméternél hosszabb agyarát pedig legkésőbb szeptember utolsó napjáig köteles 

a jogosult bírálat céljából bemutatni.  

 

2. 

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2014. évi őszi veszettség elleni országos 

orális vakcinázási (immunizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes részein, 

2014. október 07. - 2014. október 12. közötti időszakban történik. Az érintett területeken a 

területileg illetékes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől, azaz 2014. október 05-től 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el határozatban a vonatkozó jogszabályok alapján.  

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából az érintett vadászatra 

jogosultaknak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően intézeti vizsgálatra 2014. 

november 15-től 2015. február 28-ig rókákat kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

 

3. 

A Vadászati törvény végrehajtási rendelete értelmében az apró-, és nagyvad társas 

vadászatok ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb szeptember 30-áig az illetékes 

vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a természetvédelem alatt álló területre 

vonatkozóan - a természetvédelmi hatóságnak írásban megküldeni, és az esetleges változást - 

legkésőbb a vadászat kezdetét két nappal megelőzően - bejelenteni.  

Értesüléseink szerint jónéhány vadászatra jogosult még nem tett eleget ezirányú 

kötelezettségének, ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy pótolják a hiányosságot! 

 

4. 

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy a vadászatra jogosult évente legalább egy 

alkalommal köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról, 

melyről jegyzőkönyvet is kell felvenni. Azok a személyek, akik ilyen oktatáson nem vettek 

részt, vadászati tevékenységet nem végezhetnek! 

 

5. 

Mezőgazdasági vadkár bejelentése a jogszabály szerint az alábbi időpontokban lehetséges: 

kukorica április 15.-november 30. 

burgonya április 15.-október 15. 

napraforgó, szója április 15.-szeptember 30. 

szőlő, gyümölcsös egész évben 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2014. IX. szám 
 
 

 

 



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 
 

2014. szeptember 1-je és szeptember 3-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  421 Ft/liter 

Gázolaj                427 Ft/liter 

Keverék     456 Ft/liter  
 

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

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  418  Ft/liter 

Gázolaj     427  Ft/liter 

Keverék     454  Ft/liter  
 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2014.10.12(13).  - Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1408A és 1408M) 

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

járulék, EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2014.10.20.  - Havi, negyedéves áfa bevallás (1465), a befizetendő általános 

forgalmi adó átutalása 
  

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája a múlt héten 

kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik ezen vagy esetleg korábbi 

számlánk összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ez irányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

 

4. 
Változás történt a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatával 

kapcsolatosan, melyet az 1. számú mellékletben ismertetünk részletesen. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyirányúsították a Tass utcát, ahol Vadászszövetségünk 

székháza található! Ennek megfelelően a Búza tér felől nem lehet behajtani az utcába. A 

székház megközelítése így kizárólag az Álmos utca felől lehetséges! 

 

2. 

Augusztus 30. Bükkzsérc Regionális vadásznap és favágóverseny. 

A rendezvény beszámolóját és fotókat honlapunkon (www.borsodivadasz.hu)  

illetve a közelmúltban megjelent Vadász hírmondó újságunkban olvashatják, láthatják! 

 

http://www.borsodivadasz.hu/


3. 

Vadászszövetségünk és Kamarai szervezetünk támogatásával az Ózdi Rendőrkapitányság és a 

térség vadgazdálkodói közösen október 3-án és 4-én rendezik meg az V. Vadász-Rendőr 

Találkozót (VaReTal), melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Programok: 

2014. október 3. (péntek): Konferencia 

Előadás Előadó: Tevékenysége: Előadás címe: Előadás helyszíne: 

11:00-12:00 

Dr. Garamvölgyi 

László r. 

dandártábornok 

ORFK, Nemzeti 

Bűnmegelőzési 

Tanács 

A rendőrség 

kommunikációja, 

szakmai 

élménybeszámoló 

Ózdi 

Rendőrkapitányság, 

3601 Ózd, Jászi O. utca 

2. 

12:00-13:45 Ózd 65. éve város, 65-ös buszjárat városnéző körút 

14:00-14:30 
Dr. Pecsenye 

Csaba 

Törvényszéki bíró 

(Miskolci 

Törvényszék) 

Az új Ptk. 

rendelkezései, különös 

tekintettel a kártérítési 

felelősségre 

Ózdi Művelődési 

Intézmények „Olvasó” 

3600 Ózd, Gyár út 4.   

14:30-15:30 Hidvégi Béla 
nemzetközi hírű 

vadász 

Vadászataim a 

nagyvilágban, 

élménybeszámoló 

Ózdi Művelődési 

Intézmények „Olvasó” 

3600 Ózd, Gyár út 4. 

 

2014. október 4. (szombat): Térségi Vadásznap 
Helyszín: Ózdi Standfürdő és Csónakázó-tó területe 

09:00 órától 15.00 óráig: Hubertus-mise; Megnyitó; Sorversenyek (rendőrök, vadászok, 

meghívott társzervek, családtagok részére humoros vetélkedő); Rendőrzenekar; Hortobágyi 

csikós bemutató; Légpuskás lövészverseny; Virtuális (lézeres) lövészverseny; Íjászverseny; 

Gyermek horgászverseny; Szarvasbőgés és állathang bemutató;  

15:00 órától: Rokker Zsolti humorista 

 

4. 

A Vadászkamara területi szervezete vadászkutyák részére Borsodivánka határában, október 

4-én Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) szervez. Bővebb felvilágosítás: Éles Tibor 

70/337-3898 

5. 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) engedélyével - 2014. szeptember 8-tól kezdődően (okt. 4-ei befejezéssel) 18 fő 

részvételével elindította a jogszabály által kötelezően előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás 

képzését. A tanfolyam elismert szakoktatókkal és a vizsgán megkövetelt teljes elméleti és 

gyakorlati tudásanyag átadásával kerül lebonyolításra. A képzés tartalmazza a komplett 

lőgyakorlatot is, ahol a biztonságos fegyverkezelés mellett mind a sörétes, mind a golyós 

lövészet elsajátítható.  

Megfelelő létszámú jelentkező esetében október-november hónapokban  

új képzést indítunk, melyre várjuk a jelentkezőket! 
 

Bővebb információ: Miskolc, Tas u. 18, tel: 46/504-125; 30/239-4920 

 

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 a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához 

kapcsolódó, 2014. október 1-jétől teljesítendő bejelentési kötelezettségről 

(forrás: www.nav.gov.hu) 
 
 

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában 

megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 

(továbbiakban: NGM rendelet) 2014. október 1jétől hatályos 11. és 13. §-a alapján az 

adóalany köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és /vagy 

online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.  

 

Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. 

október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó 

rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű 

programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni.  
 

A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, 

online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig 

kell az adóhatósághoz bejelenteni. Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó 

program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 

30 napon belül (NGM rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás 

igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele 

befejezésétől számított 30 napon belül (NGM rendelet 13. §) kell teljesíteni. Az NGM 

rendelet 2. § 2. pontja szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas 

számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online 

számlázó rendszereket is. Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a 

többfunkciós informatikai megoldásokra is –pl. komplex ügyviteli rendszerek– amelyek más 

funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak.  

Online számlázó rendszer alatt – az általános fogalomhasználat szerint – a hálózaton keresztül 

elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő. 

 

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1.1a használt számlázó program: 

 nevét, azonosítóját, 

 fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát, 

 értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát, 

 beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program esetén – a 

rendeltetésszerű használatbavételének időpontját; 

 

1.2 a használt online számlázó rendszer: 

 az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét, 

 az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát, 

 az online számlázási  

 szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját; 

 

2.1 a használatból kivont számlázó program 

- 1.1 pont szerinti adatait, 

- használatból történő kivonásának időpontját; 

 

2.2 a használatból kivont online számlázó rendszer 

- 1.2 pont szerinti adatait, 

- az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját. 



 

A számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy 

egyéb karakterkombináció lehet, ami a számlázó program egyedi azonosítására szolgál (ami 

alapján a fejlesztő, a forgalmazó a számlázó programot az értékesítéskor nyilvántartásba 

veszi). A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor 

a vevőt, felhasználót tájékoztatni kell a számlázó program nevéről és azonosítójáról. A 

számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, 

miután ez esetben a használatba vett és már bejelentett program nem –csak annak működése – 

változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is 

beazonosítható marad. 

Amennyiben az adóalany helyett, de az adóalany nevében más állítja ki a számlát, a számlázó 

programot használó adóalanynak azt az adóalanyt kell tekinteni, akinek/amelynek a nevében a 

számlázó programmal a számlát kibocsájtják, vagyis nem a meghatalmazottat. Mindez nem 

zárja ki annak a lehetőségét, hogy ténylegesen (fizikálisan) – a képviseleti szabályok 

figyelembe vételével – a bejelentési kötelezettségnek a meghatalmazott tegyen eleget. 

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt 

rendszeresíti. A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő - ellenőrző programja és a hozzá 

tartozó kitöltési útmutató 2014. október 1-jétől lesz letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

honlapjáról (http://www.nav.gov.hu Letöltések Nyomtatványkitöltő programok 

Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva:  

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok). 

 

A nyomtatvány elektronikus kitöltését ezúttal is aktív súgó segíti. (A nyomtatvány és kitöltési 

útmutatója előzetesen, tájékoztató jelleggel 2014. szeptember 1-jétől a honlapon elérhető.) A 

SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon 

nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak. 

 

Amennyiben ezzel kapcsolatosan további információra van szükségük,  

természetesen készséggel állunk rendelkezésükre! 

 

 

http://www.nav.gov.hu/
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

