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Aktuális teendők 
 

1. 

Az országos jelentőségű védett területeken (Nemzeti park, TK, TT) gazdálkodó vadászatra 

jogosultak esetében a területen található vadászati-vadgazdálkodási berendezéseket a pontos hely 

és térképi megjelöléssel kötelezően be kell jelenteni engedélyezésre a működési hely szerint 

illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokhoz.  

A jelentési kötelezettség határideje december 31. 

 

2. 

Mint azt korábbi levelünkben is jeleztük, a sertéspestis miatt kijelölt védőzónában érintett vadászatra 

jogosultak készüljenek fel arra, hogy 2008. november 1. és 2009. február 28. között az MgSzH 

Központ járványügyi felügyelői a vaddisznó-sertéspestis elleni védekezés gyakorlati végrehajtását a 

helyszínen is ellenőrizhetik. Az Igazgatóság kéri ezért, hogy a vadásztársaság erre kijelölt 

kapcsolattartója a vaddisznó-sertéspestissel összefüggő iratokat áttekinthető rendben tárolja.  

 

Gazdálkodás 
 

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 

2008. december 1-je és december 31-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  274 Ft/liter 

Gázolaj     297 Ft/liter 

Keverék     298 Ft/liter  

 

2008. november 1-je és november 30-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  300 Ft/liter 

Gázolaj     311 Ft/liter 

Keverék     323 Ft/liter  

 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2008. XI. szám 
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2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2008.12.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (0808A és 0808M), adók, járulékok befizetése 

 Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, EHO, munkavállalói, munkaadói, 

nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a III. negyedévi szövetségi tagdíj számlája szeptember hónapban 

kipostázásra került. Kérjük azon tagszervezeteinket, akik e számlánk összegét még nem utalták át, 

hogy e kötelezettségüknek minél hamarabb tegyenek eleget. 
      

4. 

Évvégi teendők, elszámolások 

Az évvége közeledtével felhívnánk figyelmüket a leltár elkészítésére, hiszen a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény szerint a mérlegtételek alátámasztása leltárral kell, hogy történjen.  

Kivonat a törvényből: 

69. § (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 

alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely 

tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő 

eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 

(2) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, 

vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a 

leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve - a (3) bekezdésben 

foglaltak kivételével - a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az 

idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 

értékpapírokat és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a 

dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie. 

 

Hírlevelünk 1. számú mellékletében csatoljuk az értékcsökkenési leírás szabályait [társasági 

adóról szóló törvény - 1996. évi LXXXI. - 1. és 2. sz. mellékletét, valamint kivonatot a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvényből.] (Vastagítottan jelöltük azon szabályokat, amelyek véleményünk 

szerint a legtöbb tagszervezetünket érinthetik.) 

 

Jogi info 
 

1. 

December a legfőbb ideje a nagyvad és apróvad társasvadászatoknak, ezért indokoltnak tartjuk 

ismételten felhívni a figyelmet a vadászatok szervezésének alapkövetelményeire. 

A vadászati törvény végrehajtási rendelete (továbbiakban Vhr.) 66. § (1) bekezdése szerint társas 

vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A társasvadászatot a 

vadászatvezető irányítja. A biztonságos vadászat lefolytatása érdekében kiadott vadászat vezetői 

utasítás megszegése a vadászat rendje megsértésének minősül. 

 

(2) A 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. 
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(3) A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet 

kell készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban 

helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a 

felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az 

utánkeresőknek. 

 

(4) A hajtástérképnek tartalmaznia kell: 

a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

c) a hajtás irányát, 

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

 

(5) Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket, 

illetve, ha a vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak 

fenn, a társasvadászat megrendezését megtiltja.  

 

Vhr. 67. § (1) A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt 

meggyőződni arról, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. 

 

 (3) A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász a vadászat megkezdése előtt tájékoztatást ad a 

vadászat alatt követendő magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és 

mennyiségű vadat ejthet el, amelyre rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le 

lövést, amelynek elejtésére a vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a 

vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve 

társasvadászaton a vadászatvezetőnek bejelenteni. 

 

(4) A jogosult évente legalább egy alkalommal köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra 

vonatkozó szabályokról; erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A vadászatvezető, illetve egyéni 

vadászat esetén a kísérő köteles a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit 

a résztvevők aláírásukkal igazolnak. 

 

Vhr. 70. § (1) A Vtv. 70. § (1) bekezdésének b) pontja szerint társasvadászatnak minősül a nagyvad 

terelő- és hajtóvadászata, az apróvad kereső-, illetve hajtóvadászata amennyiben a felsorolt 

vadászatokon három vagy több vadász vesz részt. Nagyvad terelővadászatának minősül a hajtóebek 

használata nélkül szervezett társasvadászat. 

 

 (5) A társas nagyvad vadászaton részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos 

vadászokat és a hajtást irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt. 

 

(6) Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok 

összelövésének lehetősége esetén kizárólag magasított lőállások használhatók. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A tanfolyami oktatást követően lezajlott az Állategészségügyi Hatóság és az OMVK B.-A.-Z. 

Megyei Területi Szervezete által szervezett képesített vadhúsvizsgáló képzés vizsgája is, melynek 

köszönhetően a megyében újabb 83 fő tett eredményes vizsgát, és rendelkezik a képesítés 

ellátásához feljogosító bizonyítvánnyal. 
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2. 

Vadászszövetségünk regisztrált felnőttképzési oktatás keretében Állami Vadászvizsgára felkészítő 

tanfolyamot tartott, melynek során a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-

vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve 

készülhettek fel a vadászvizsgára.  

A tanfolyam után november 14-én került sor a vizsgára, melynek során a 33 fő vizsgára 

jelentkezőből mindössze 10 főnek sikerült eredményes vizsgát tennie.  

Eredményként könyvelhetjük el, hogy a tanfolyamon részvevők közül majd mindenki sikeresen 

vette az akadályokat. 

Következő vizsga időpontja 2009. márciusában lesz, melyre február végéig lehet jelentkezni. 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk a Vadászkamarával és a Takta Vadásztársasággal közösen 2008. december 7-

én az országos és megyei sajtó, rádió és televízión keresztül mind a vadászok, mind a nem vadászó 

társadalom számára egy apróvad bemutató vadászatot szervez.  

 

A program fő célja a vadászat bemutatása, ismertetése, a balesetvédelmi előírások fokozott 

betartására való figyelemfelhívás. 

 

Bízunk benne, hogy az elsődleges célkitűzésünk célba ér, és a számos híradáson keresztül a nem 

vadászó emberek számára is bemutathatjuk a vadászat szépségét, szükségességét, olykor 

nehézségeit, és legfőképpen megpróbálunk változtatni a társadalom egyes rétegeinek negatív 

megítélésén. 

 

2. 

December 12-én a Miskolci vadászklub 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából ünnepi 

megemlékezést tart a Szövetség, a Kamara és a Klub vezetősége, mely során a klub munkásságának 

méltatásán túl egy kiállítás keretében a negyedévszázad eseményeinek bemutatására is sor kerül. 

 

3. 

Szövetségünk Hivatásos Vadász Szaküzlete továbbra is változatlan áron forgalmazza a hivatásos 

vadász formaruhákat a megyei vadgazdálkodók részére.  

 

Mire szabad vadászni 
 

November-december: gímszarvas (golyóra érett bika kivételével), dámszarvas, őz suta, gida, 

muflon, vaddisznó, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fogoly, vetési lúd, nagylilik, tőkésréce, 

csörgőréce, szárcsa, kerceréce, balkáni gerle; róka; pézsmapocok; nyestkutya; mosómedve, házi 

görény, nyest, borz, aranysakál, 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 



 5 

1.számú melléklet 

1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

Az értékcsökkenési leírás szabályairól 

1. Ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az 

adózót választási lehetőség illeti meg. 

2. Az adózó az értékcsökkentési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése 

napjától (ideértve jogutód esetén a jogelődtől a vagyonmérleg szerint átvett, a jogelőd által már üzembe 

helyezett eszköznél az átalakulás napját követő napot is) az állományból való kivezetése (ideértve a 

forgóeszközök közé való átsorolást, valamint az adózó megszűnését is) napjáig számolja el. Az 

értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban 

volt. 

3. Az adózó az értékcsökkenési leírást az eszköz bekerülési értékére vetítve állapítja meg. A jogutód a 

jogelőd által már üzembe helyezett eszközre az értékcsökkenési leírást a jogelődnél az átalakulás 

időpontjában kimutatott bekerülési értékre vetítve is megállapíthatja. Az adózás előtti eredmény 

csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg az eszköznek az adózónál 

kimutatott bekerülési értékét. 

4. Nem számolható el értékcsökkenési leírás azon eszközre, amelyre a számvitelről szóló törvény szerint 

nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. 

Nem kell e rendelkezést figyelembe venni a nulla vagy - a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

következtében - a maradványértéknek megfelelő könyv szerinti értékű eszköznél, valamint ha az adózó az 

eszközre e törvény külön rendelkezése alapján érvényesíti a számvitelről szóló törvény alapján 

megállapított terven felüli értékcsökkenést, továbbá az épületnél, építménynél. Ha a tárgyi eszközhöz telek 

is tartozik, a telek bekerülési értékét el kell különíteni. 

5. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy 

összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető 

a) immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, figyelemmel a 13. pont 

rendelkezésére, 

b) a koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszközöknél, 

c) az ipari park közműnek minősülő - út, víz- és csatornaellátás, energiaellátás, távközlés célját szolgáló 

- tárgyi eszközeinél, 

d) a bányászatban a kizárólag egy bánya célját szolgáló épületek, építmények, speciális gépek, 

berendezések, felszerelések, a föld alatti bányatérségek és építmények, valamint az ezekhez tartozó 

speciális gépek és az igénybe vett földterület esetében, valamint a villamosenergia-iparban az 

atomerőművi technológiai épületek, építmények, 

e) a legfeljebb kétszázezer forint bekerülési értékű, valamint a 2. számú melléklet IV. fejezetének 

a) pontja szerinti 33 százalékos kulcs alá sorolt tárgyi eszközök esetében, 

f) tenyészállatok esetében, 

g) a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz 

esetében, 

h) a közúti személyszállításhoz használt járműveknél. 

6. Az 1995. december 31-e után az adózó vagy jogelődje által üzembe helyezett, más által korábban még 

használatba nem vett, a HR 8401, 8405-8408, 8410-8430, 8432-8447, 8449-8465, 8467, 8468, 8474-8485, 

8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá tartozó gépek, gépi berendezések, a HR 8501, 8502, 8504-

8507, 8511-8513, 8530, 8531, 8535-8537, 8539, 8543-8548, 9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó villamos 

készülékek, a HR 8403 vtsz. alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő berendezés 

esetében évi 30 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető. 

7. A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, 

minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó. 

7/a. A teljes adóévben a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágba sorolt adózó a tárgyi eszközei 

között kimutatott és e tevékenységet közvetlenül szolgáló, hosszú élettartamú szerkezetű épület után 3 

százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet. 

8. Az adózó az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések (HR 8471 vtsz.-ből) 

esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet. 
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8. a) A kizárólag film- és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében 50 százalék 

értékcsökkenési leírás érvényesíthető. 

9. Az adózó a 2003-ban vagy azt követően beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett, a 

2. számú melléklet IV. fejezete szerint a 33 százalékos vagy a 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi 

eszközök, valamint a 2003-ban vagy azt követően vásárolt, előállított szellemi termékek, kísérleti 

fejlesztés aktivált értéke esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet. 

10. Az adózó a számvitelről szóló törvény alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést 

érvényesítheti az adóév utolsó napján állományban lévő 

a) vagyoni értékű jogra, ha az a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

b) kísérleti fejlesztés aktivált értékére, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló 

tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz; 

c) olyan eszközre (kivéve a beruházást), amelyre a számvitelről szóló törvény szerint nem számolható el 

terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést; 

d) az a)-c) alpontban nem említett szellemi termékre, tárgyi eszközre (ideértve a beruházást is), ha az 

eszköz megrongálódása elháríthatatlan külső ok miatt következett be. 

11. A 29/D. § (9) bekezdése alapján érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési 

leírásnak kell tekinteni. 

12. Az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a 

felszámolási eljárás alatt elszámolt értékcsökkenést, továbbá a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása alapján 

a 7. § (15) bekezdése vagy a 29/D. § (1) bekezdése szerint felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék 

összegét azzal, hogy az értékcsökkenési leírás az adóév első napjától, illetve a tárgyi eszköz üzembe 

helyezésének napjától folytatható. 
13. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (5) bekezdésének 1. c) pontja alapján nyilvántartásba 

vett üzleti vagy cégérték bekerülési értékének - a nyilvántartásba vételt követő, az adózó részvételével 

történő egyesülés esetén - az egyesülés napjáig elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett 

összegét az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni, ha 

az egyesülés során a megvásárolt társaság az eszközeit nem értékeli át piaci értékre. 

14. Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a korábban még használatba 

nem vett, a műszaki gépek, berendezések és a - személygépkocsi kivételével - a járművek között 

nyilvántartott tárgyi eszköz üzembe helyezése adóévében a bekerülési érték 100 százalékának megfelelő 

értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a területfejlesztés kedvezményezett 

térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb 

helyzetű 48 kistérség valamelyikében helyezi üzembe. A tárgyi eszköz adózás előtti eredmény 

csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 százaléka, jármű esetében 3 százaléka az állami 

támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági 

termelést szolgál, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával 

foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 

1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó 

választása szerint 

a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy 

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben 

foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. 

2. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

Leírási kulcsok jegyzéke 

I. ÉPÜLETEK 

Az épület jellege Leírási kulcs % 

 1. Hosszú élettartamú szerkezetből     2,0  

 2. Közepes élettartamú szerkezetből 3,0  

 3. Rövid élettartamú szerkezetből 6,0  

A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: 

  
Felmenő  

 
Kitöltő  

Vízszintes  

teherhordó szerkezet  
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A csoport megnevezése 

(függőleges teherhordó)  

szerkezet 

(nem teherhordó)  

falazat 

(közbenső és tetőfödém,  

illetve egyesített teherhordó,  

térelhatároló tetőszerkezet) 

    

 Hosszú élettartamú szerkezet  

Beton- és vasbeton, égetett 

tégla-, kő-, kohósalak- és 

acélszerkezet 

 

Tégla, blokk, panel, öntött 

falazat, fémlemez, üvegbeton és 

profil-üveg 

 

Előregyártott és monolit 

vasbeton acéltartók közötti 

kitöltő elem, valamint boltozott 

födém 

        

        

 
Közepes élettartamú 

szerkezet 
 

Könnyűacél és egyéb 

fémszerkezet, gázszilikát 

szerkezet, bauxit-beton 

szerkezet, tufa- és salakblokk 

szerkezet, fűrészelt faszerkezet, 

vályogfal szigetelt alapokon 

 
Azbeszt, műanyag és egyéb 

függönyfal, 
 

Fagerendás (borított 

sűrűgerendás), mátrai födém, 

könnyű acélfödém, illetve 

egyesített acél tetőszerkezet 

könnyű kitöltő elemekkel 

        

        

 Rövid élettartamú szerkezet  

Szerfás és deszkaszerkezet, 

vályogvert falszerkezet, 

ideiglenes téglafalazat 

 
Deszkafal, lemezkeretbe sajtolt 

lapfal 
 

Szerfás tapasztott és egyéb 

egyszerű falfödém 

        

    

Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. 

Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél 

megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni. 

Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől 

függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. 

II. ÉPÍTMÉNYEK 

Az építmény jellege Leírási kulcs % 

Ipari építmény 2,0 

Mezőgazdasági építmény  3,0 

ebből: önálló támrendszer 15,0 

Melioráció 10,0 

Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út 5,0 

Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4,0 

Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) 7,0 

Vízi építmény 2,0 

Híd 4,0 

Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8,0 

Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6,0 

Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10,0 

Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték 25,0 

Egyéb, minden más vezeték 3,0 

Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1,0 

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0 

Hulladéktároló 20,0 

Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény 15,0 

Minden egyéb építmény 2,0 

ebből: a hulladékhasznosító létesítmény 15,0 

    
Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra, ártalmatlanításra szolgáló 

épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a 

hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. 

Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára 

szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet. 

Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen végrehajtott, a termőföld 

mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabályozó építmény; talajjavítás legalább 6 éves 

tartamhatással, valamint a területrendezés építménye. 

III. ÜLTETVÉNY 
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Ültetvénycsoportok Leírási kulcs % 

  

 
1. csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, 

szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró 

 

6,0 
 

 
2. csoport: őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, 

gyümölcsanyatelep, fűztelep 

 

10,0 
 

 3. csoport: spárga, málna, szeder, torma 15,0  

 4. csoport: dió, gesztenye 4,0  

 5. csoport: egyéb ültetvény 5,0  

    

Az ültetvények támrendszere nem önálló tárgyi eszköz, hanem tartozék, s ezért az ültetvénnyel azonos 

leírási kulccsal kell elszámolni, a földterület és a kerítés viszont önálló tárgyi eszköznek minősül. 

IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK 

a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 

1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések. 

2. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai 

gépek, berendezések. 

3. A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok. 

4. A HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges 

vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések. 

5. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám. 

6. A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok. 

7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a 

mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 

8. A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -

feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések. 

9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok. 

10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések. 

11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok. 

12. A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati 

laboratóriumi eszközök. 

b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 

A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok. 

c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök 

Minden egyéb - az a)-b) pontban fel nem sorolt - tárgyi eszköz. 

 

 

Kivonat a számvitelről szóló törvényből: 
80. § (1) Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni: 

a) az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek az 52. § (1)-(4) bekezdése szerint tervezett (meghatározott), az 

53. § (3) bekezdése szerint módosított értékcsökkenése összegét, 

b) a (2) bekezdés szerint a használatbavételkor elszámolt összeget. 

(2) A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 

eszközök bekerülési értéke - a vállalkozó döntésétől függően - a használatbavételkor értékcsökkenési 

leírásként egy összegben elszámolható. 

. 

. 

52. §. 

(5) Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, 

veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti 

alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett 

beruházásnál. 

 

 


