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EREDMÉNYEKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁN A HÍRLEVÉL ÉS A MAKOSZ VEZETŐSÉGE MINDEN KEDVES 

KOLLEGÁNAK. 

Kedves Kollegák! 
2012-ben jó néhány – nem csak adóügyi – változás lépett életbe. 
Ezekkel kapcsolatban kíván segítséget nyújtani ez évi első 
Hírlevelünk.  
 
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályai 
 
Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 140-ik számában az egészségügyi szakdolgozók kötelező 
továbbképzéséről szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. Ebben a rendeletben a 
kártevőirtással foglalkozók –  5 évenkénti – továbbképzése is szabályozva van. A továbbképzés 3 
részből tevődik össze. Ezek szerint, a továbbképzési időszak teljesítéséhez legalább 15 órás 
szakmacsoportos elméleti, szabadon választható elméleti és gyakorlati továbbképzési formákban 
kell kötelezően részt venni. A továbbképzési időszak alatt 150 pontot kell összegyűjteni.  
A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen 30 pontot lehet megszerezni. A szabadon választott 
elméleti továbbképzés minősített elméleti továbbképzés, munkahelyen belül szervezett rendszeres 
továbbképzés, szakmai tanulmányi út, tudományos tevékenység, valamint szakmai vizsga jellemző 
írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása lehet. A pontokat az 
Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács határozza meg ami 5-20 pont lehet. A 
gyakorlati továbbképzés során a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai, vagy 
külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének megfelelő munkakörben eltöltenie. Az így teljesített 
gyakorlati idő értéke évente 20 pont. (A továbbképzésről bővebbet a Kártevőirtás idei első 
számában fogunk közölni.) 
A fenti rendelet hatálybalépésekor az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában nem 
szereplő, egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző természetes személynek a működési 
nyilvántartásába történő felvételét – e rendelet hatálybalépését követő 60 napon – belül, azaz 
2012. február 29-ig kérelmeznie kell.    

 
Kötelező kamarai tagság a gazdálkodó szervezeteknek 2012  január 
1-től 
 
Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény  408. §-a szerint:  
A Gktv. a következőkkel egészül ki: 45. § (1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor 
már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 
8/A. § (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezni.  
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A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles 
kamarai hozzájárulást fizetni. A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint. Ez a kötelezettség 
nem vonatkozik azon gazdálkodó szervezetekre, amelyek főtevékenysége mezőgazdasági és 
erdőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység, 
ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató 
tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek 
piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is.  
Az új cégeknek a cégbejegyzést követően 5 napon belül be kell jelentkeznie a területileg illetékes 
gazdasági kamaránál. A kamarai hozzájárulás évi 5000 forint lesz. 
 

Az áfa általános kulcsa 25-ről 27 százalékra emelkedett, és egyéb 
változások 
 
2012. január 1-től az áfa általános mértéke 25 %-ról 27 %-ra növekszik. Mindazon ügyleteknél, 
melyek során az áfa fizetési kötelezettség 2012. évben keletkezik, már 27 %-os adókulcsot kell 
alkalmazni. De.... 
 A főszabálytól eltérően azonban, az időszakos elszámolású ügyleteknél átmeneti szabály határozza 
meg a felszámítandó adó mértékét. Abban az esetben például, ha az elszámolási időszak teljes 
egésze 2011-re esik még a 25 %-os áfa kulcs alkalmazandó függetlenül attól, hogy az ellenérték 
megfizetése mikor történik. 
Előlegfizetésnél, amennyiben 2012-ben teljesülő ügyletre 2011. évben adott előlegről van szó, 
szintén a 25 %-os adómértéket kell felszámítani.  
Az új cégek fokozott adóhatósági felügyelet alá kerülhetnek. Az EVA kulcsa 30-ról 37 százalékra 
emelkedik. Egyebek mellet ezt tartalmazzák a január 1-től hatályos adótörvények. 
A személyi jövedelemadó törvény új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió 424 ezer forintnál többet 
keresnek, az adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap 
kiegészítésnek hívja, hatására 20,2 százalék lesz az adója. A 202 ezer forintos havi bruttó 
jövedelem alatt megszűnik a szuperbruttó, és 2012-ben már nem lesz adójóváírás sem.  
A másik új szabálycsoport az adózás rendjéről szóló törvényben a fokozott adóhatósági felügyelet. 
Az adóhatóság az adószám kiadása után kérdőívet küldhet a frissen alapított cégnek, amelyben a 
tevékenysége részleteiről, valamint az annak végzéséhez szükséges technikai és pénzügyi 
eszközökről érdeklődik. A válaszok után az adóhatóság – legfeljebb egy évre – fokozott 
adóhatósági felügyelet alá vonhatja a céget. Ennek egyik eleme, hogy sűrített áfa-bevallást és áfa-
fizetést írhat elő számára a hatóság. 
Újdonság a bizonytalan adójogi helyzet: aminek – mint új szabály-csoport – az a lényege, hogy ha 
az adózó bizonytalan az adó-jogszabályok értelmezésében, akkor adótanácsadó, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett jegyzőkönyvben közli az adóhatósággal azt az értelmezést, amely alapján bevallotta 
és megfizette az adót. Ilyenkor – ha csak nem nyilvánvaló képtelenséget állít – nem bírságolható. 
Amennyiben a hatóság szerint megalapozott az értelmezés, akkor soron kívül jeleznie kell ezt a 
körülményt az adópolitikáért felelős miniszternek. 
 

Kedves Kollegák, ezek dióhéjban a kártevőirtó vállalkozásokat érintő jogszabályi 
változások. Bízunk benne, hogy figyelmesen elolvassátok a vonatkozó rendeleteket, 

azokat értelmezitek és annak megfelelően végzitek tevékenységeteket. 


