
 
 

       

Aktuális teendők 
1. 

Vadászati törvény – végrehajtási rendelet 

Mint ahogyan korábban is jeleztük, a Vadászati törvény november 17-én elfogadott módosításáról 

szóló törvény november 26-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabályt - négy ütemben 

életbe lépő módosításokat külön anyagokban, az előzőleg hatályos szöveggel összevetve - 

honlapunkon is elérhetővé tettük.  

A január 1-től életbe lépett változások a közeljövő - a vadászterület határainak kijelölésével 

kapcsolatos – feladatait tartalmazzák, de sajnálatos módon azonban a törvény végrehajtási 

rendelete még nem jelent meg. Mihelyst bővebb információval rendelkezünk erről, honlapunkon és 

Hírlevelünkben is beszámolunk a vadgazdálkodókat, vadászokat érintő változásokról. 

 

2. 

Alapszabály módosítás 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesületek alapszabályait legkésőbb 2016. március 15-ig 

összhangba kell hozni a Ptk. rendelkezéseivel. Ezen időpontot követően – a vadásztársaságok is - 

csak a törvény rendelkezéseinek megfelelő – a Bíróság által nyilvántartásba vett - létesítő okirat 

alapján működhetnek! 

A változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges űrlapok, valamint az új Ptk-nak megfelelő 

létesítő okirat sablonok a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/tajekoztatasok-

figyelmeztetesek-lenyeges_joghatasok honlapon érhetőek el, itt a civil szervezetekkel kapcsolatos 

további hasznos információk, tájékoztatások is találhatóak. 

Ezen túlmenően természetesen Vadászszövetségünk is készséggel áll tagszervezeteink 

rendelkezésére.  

3. 

Az Állategészségügyi Hatóság jelzése alapján felhívjuk a figyelmet, hogy – egyes érintett 

vadgazdálkodók esetében - a vaddisznó-sertéspestis monitoring kötelező mintaszámai 

vonatkozásában jelentős elmaradás mutatkozik! Kérjük, vizsgálják felül teljesítésüket, mivel a 

mintaszámok pótlásának végső határideje: 2016. február 20. Hiányos teljesítés esetén az 

Állategészségügy, bírság kiszabását helyezte kilátásba! 

 

4. 

A NÉBIH utasítása alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra jogosultaknak a 

korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 5000 ha-onként 1 darab rókát intézeti vizsgálatra 2015. 

november 15-től 2016. február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében. 

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. 

 

5. 

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

jelentést március 20. napjáig kell az illetékes vadászati hatósághoz benyújtani.  
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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. 

 

6. 

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.   

 

Gazdálkodás 
 

A 2016. január 01-től életbelépő adó- és járulékváltozásokról, adózási határidőkről, gazdálkodást 

érintő egyéb szabályokról készült tájékoztatónkat jelen levelünk függelékeként, mellékletként 

csatoljuk. 

 

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 

 

2016. január 1-je és január 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/liter 

Gázolaj 346 Ft/liter 

Keverék 374 Ft/liter 

LPG autógáz 208 Ft/liter 

 

2016. február 1-je és február 29-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 328 Ft/liter 

Gázolaj 316 Ft/liter 

Keverék 363 Ft/liter 

LPG autógáz 210 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők 

 

2016.01.31(02.01).   A kifizető, munkáltató összesített igazolást ad ki a magánszemélyek részére, a 

2015. évi jövedelmekről, levonásokról (14M30) 

 

2016.02.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról és 

egyéb adatokról (1608A és 1608M) 

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


Havi adókötelezettségek, járulékok átutalása (személyi jövedelemadó, nyugdíj-

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális 

hozzájárulási adó, stb.) 

 

2016.02.20(22).   Bevallás az általános forgalmi adóról – havi bevallás (1665), a befizetendő adó 

      átutalása 

 

2016.02.25.     Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (2015. évről - éves bevallók 1565) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015. negyedik 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. 

A vadászati törvény módosítása az egyéni lőjegyzéket csak 2017. március 1-jétől törli el. Ezért 

felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016-2017-es vadászati évben az egyéni lőjegyzék használata 

továbbra is kötelező! 

 

2. 

Szintén fontos változás, hogy 2016. március 1-től több vadfaj vadászati idénye változik, de 

február 29-ig még a jelenleg hatályos tilalmi időket kell figyelembe venni. A vadászjegyhez járó 

vadász kártyanaptár a módosított idényeket tartalmazza. 

Nagyvad esetében külön felhívjuk a figyelmet a gímszarvas borjú idényváltozására, mivel 

jelenleg január 31-én vége van az idénynek. (Februárban jelenleg csak idényen kívüli engedély 

birtokában ejthető el!) Március 1-jétől azonban megszűnik az április 1. és június 30. közötti 

időszakra megállapított vadászati idény és szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető. 

Másik jelentős változás, hogy március 1-től a muflonkos nem vadászható egész évben, 

szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart majd az idénye. 

  

3. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2015. 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. 
 

4. 

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 

2016. március 1-jén már megújított vadászjeggyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie, 

hiszen a vadászjegyek csak 2016. február 29-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. 



5. 

Február 6-án Miskolctapolcán, a Park Hotel*** Konferenciatermében tartjuk MEGYEI 

VADÁSZBÁLUNKAT, melyre mindenkit szeretettel várunk!  

Jegyek még korlátozott számban 7.500 Ft-os áron kaphatók a Tass utcai székházunkban. 
 

 

 

Vadászvizsga előkészítő tanfolyam! 
 

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 

engedélyével - 2016. FEBRUÁR 13-án indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát 

megelőző 100 órás, kötelező képzését. 

- elméleti - gyakorlati oktatás:  

5 hétvégén: szombat, vasárnap 8.00 – 18.00 óráig  
 

Tanfolyam helyszíne: Miskolc 
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920 

 

 

 
 

Vadászati Almanach! 
 

Örömmel tájékoztatjuk a megye vadásztársadalmát és vadász szimpatizánsait, hogy - a korábbi 

2001-es millenniumi megjelenést követően – elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

vadászok Vadászati Almanach-ja. A kiadvány az elmúlt 15 év eseményein túl megyénk 

vadgazdálkodásával, vadászatával, vadászati közéletével teljesen átfogóan, több száz oldalas, - 

fotókkal, ábrákkal és grafikonokkal kiegészített - kalendárium formájában foglalkozik. Úgy véljük, 

hogy egy valóban egyedülálló, magas színvonalú összeállítást tudtunk készíteni, melyet mélyen az 

önköltségi ár alatt, mindössze 1.000 Ft-os áron kínálunk minden érdeklődő számára. 

 

Több vadászatra jogosult jelezte, hogy a kiadványt megvásárolja a tagjai számára! Éljenek Önök is 

a lehetőséggel és lepjék meg vadásztársaikat a Vadászati Almanach-al, mely 2016. február 1-től 

megvásárolható Miskolcon a Tass utca 18. szám alatt. 
 

 

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 
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A 2016. január 01-től érvényes adó-, és járulékváltozásokról, gazdálkodást 

érintő egyéb szabályokról 
 

 

Személyi jövedelemadó 

 

Az adó mértéke 
 

Az adó mértéke egységesen 15% (az adómérték 1 százalékponttal csökkent az előző évhez képest).  

 
 

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

érvényesíteni. Egy kedvezményezett eltartott esetén havonta 66.670 Ft-tal, két kedvezményezett 

eltartott esetén havonta 83.330 Ft-tal három és minden további eltartott esetén 220.000 Ft-tal 

csökkenthető az összevont adóalap. A kedvezmény jogosultsági hónaponként jár, azaz minden 

olyan hónapban, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll.  

 

Szintén érvényben van a korábbi években már bevezetett családi járulékkedvezmény, mely szerint 

a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő személyek 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 15 %-a, de legfeljebb a 

jogosultakat terhelő, biztosítottak által fizetendő járulékok együttes összege. 

 

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 15 %-a érvényesíthető 

járulékkedvezményként, ha az „belefér” a családi járulékkedvezményre jogosultak 7 %-os 

egészségbiztosítási járulékába és 10 %-os nyugdíjjárulékába. 

 

Hírlevél  
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi  

Szövetsége tagszervezetei részére 

2015. január Függelék 
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2016. január Függelék 

 

 



Már a tavalyi év január elsejétől bevezetésre került az első házasok kedvezménye. Ezévben is 

minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági 

hónaponként 33.335 forinttal csökkentheti az adóalapját. Az adómérték változásától függetlenül 

a kedvezmény adóban kifejezett összege változatlanul havonta 5 eFt. Jogosultsági hónapként 

legfeljebb 24 hó vehető figyelembe a házassági életközösség fennállása alatt, első jogosultsági 

hónapnak a házasságkötést követő hónapot kell tekinteni. Az időtartamon belül a kedvezmény 

utoljára arra a hónapra érvényesíthető, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy 

gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá. A kedvezményt a házastársak az 

összeg megosztásával közösen érvényesíthetik. Közös érvényesítésnek számit az is, ha a 

kedvezményt csak egyikük veszi igénybe. A közös igénybevétel feltétele, hogy a házastársak 

adóbevallásukban közös nyilatkozatot tegyenek, melyben feltüntetik egymás adóazonosító jelét is, 

és amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, illetve azt, hogy a kedvezmény 

összegét hogyan osztják meg. A kedvezményt igénybe vehetik akkor is, ha a házasság 

megkötésekor a házastársak bármelyike már jogosult családi kedvezményre. A családi 

kedvezményre való új jogosultság megnyílta esetén viszont az első házasok kedvezménye már nem 

érvényesíthető tovább. Nem érvényesíthető tovább a kedvezmény akkor sem, ha a házasság a 24 

hónapos időtartamon belül felbomlik. A kedvezmény a megfelelő adóelőleg-nyilatkozat megtétele 

esetén már az előleg levonásánál figyelembe vehető.  

 

 

Béren kívüli juttatások 

A béren kívüli juttatások értékének továbbra is az 1,19 szerese után (a szorzó nem változott) kell a 

munkáltatónak (kifizetőnek) 15 % személyi jövedelemadót és 14 % egészségügyi hozzájárulást 

fizetnie.  

 

A klasszikus béren kívüli juttatás továbbra is 200 eFt éves keretösszegig adható pl. Erzsébet-

utalvány, iskolakezdési támogatás vagy a Széchenyi pihenőkártyára utalt támogatás. 

Efelett további 250 eFt-ig a Szép-kártya három alszámlájára is biztosítható támogatás 

ugyanilyen adóterheléssel.  

 

Vagyis két éves keretösszegre kell figyelni: a nagyobbik – évi 450 eFt-os – keretösszeg elnevezése 

éves rekreációs keretösszeg, ez akár teljes egészében kitölthető a Szép-kártyára utalt munkáltatói 

támogatással. A nagyobbik keretösszeg két részösszegből áll: a Szép-kártyára utalt munkáltatói 

támogatás összegéből és minden más béren kívüli juttatás (200 eFt-os keret) összegéből. Ha a 

minden más juttatás eléri a 200 eFt-os keretösszegét, akkor Szép-kártyára utalt munkáltatói 

támogatás összegéből 250 eFt adózhat béren kívüli juttatásként. Ha a minden más kisebb mint a 200 

eFt-os éves keret, akkor a Szép-kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből 250 eFt + a 200 eFt 

éves keretből a minden másra fel nem használt rész adózhat béren kívüli juttatásként. Ha a minden 

más 0, akkor a Szép-kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből évi 450 eFt adózhat béren 

kívüli juttatásként.  

 

A munkáltatónak az egyes meghatározott juttatás közterhét (a juttatás 1,19 szerese után 15 % 

személyi jövedelemadó és 27 %-os egészségügyi hozzájárulás) kell megfizetnie a következő 

esetekben (egész éves foglalkoztatást feltételezve): 

- ha az adott juttatás meghaladja az adott juttatásra meghatározott egyedi értékhatárt, ill. 

- ha a minden más juttatás értékes együttesen már meghaladja az éves keretösszeget (200 eFt-os),  

- ha a minden más juttatás értéke, de legfeljebb az éves keretösszeg (200 eFt) a Szép-kártyára utalt 

munkáltatói támogatás összegével együtt meghaladja a rekreációs keretösszeget, az évi 450 eFt-ot. 

 

Ha a foglalkoztatás csak az év egy részében áll fenn, az éves keretösszeget és az éves rekreációs 

keretösszeget a foglalkoztatás napjaival arányos összegben kell megállapítani. 

 



A közterheket főszabály szerint továbbra is a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell 

megállapítania, bevallania és megfizetnie a kifizetőnek. Értékhatár feletti juttatás után a közterhet 

annak a hónapnak a kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni, amelyben az 

értékhatárt túllépték.  

 

Fentiek alapján béren kívüli juttatásnak minősül továbbra is 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%-áig) 

 

Egyes meghatározott juttatások 

Továbbra is e juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek a 15 % személyi 

jövedelemadón felül 27 % EHO-t is fizetnie kell (összesen: 49,98 %). 

- 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 (200; 450 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 15 % 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 az egyesületnek, 

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 

- 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 kiküldetési rendelvénnyel kapcsolatban fontos 

hangsúlyozni, hogy az nem csak a  

munkaviszonyra tekintettel állítható ki, hanem más jogviszonyok (pl. megbízás, tagi, vezető 

tisztségviselői, választott tisztségviselői jogviszony stb.) alapján is. Alkalmazható a kiküldetési 

rendelvény akkor is, ha a magánszemély a tevékenységért juttatásban nem részesül, azt „közérdekű” 

munka keretében végzi, csak a járműhasználattal kapcsolatos költségeinek a megtérítését kéri. 

 

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. 
 

 

 

A munkáltató, kifizető adatszolgáltatása 

 

Új előírás január 1-jétől: A munkáltatónak a korábbinál több adatot kell közölnie a havi 

gyakorisággal benyújtandó, az adó-, ill. társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, 

magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról szóló 

bevallásában (’08-as bevallás). 

 

A családi kedvezmény helyes érvényesítéséhez ezentúl az alábbi adatok közlése is szükséges: 

- a kedvezmény közös érvényesítésének ténye, annak aránya; 

- a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) neve, adóazonosító jele, 

ennek hiányában természetes személyazonosító adatai, lakcíme; 

- annak közlése, hogy e személyek – ideértve a magzatot is – a tárgyhónapban eltartottnak, 

kedvezményezett eltartottnak, ill. felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e; 

- a családi kedvezmény értényesítésének jogcíme; 

- a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jele. 

 

Az első házasokat megillető kedvezmény érvényesítéséhez a következő információk szükségesek: 

- a házastárs neve, adóazonosító jele; 

- a kedvezmény igénybevételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntés. 

 

Ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a 

munkáltató, kifizető részére, a munkáltatónak, kifizetőnek adatszolgáltatásában közölnie kell a 

változás bekövetkezésének időpontját is. 

 
 

 

 



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) 

 

2016-ban 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 

többek között 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. 

 

Továbbra is érvényben van a tavalyi évtől bevezetett előírás, mely szerint az 1 millió forint áfa 

tartalmat elérő számláról tételes összesítő jelentést kell készíteniük (mind a számla 

kibocsátójának, mind a befogadójának) a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyoknak.  A legalább 

1 millió forint áthárított adót tartalmazó számlák kötelező tartalmi eleme a vevő, igénybevevő 

adószámának feltüntetése. Az adózó az egymillió forint áfa tartalmat el nem érő számláiról 

önkéntesen adatot szolgáltathat a NAV-nak. 

 

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. 

 

Levonási jog érvényesítése: Változás 2016. január 1-jétől: Az adóalanynak a levonható adó 

érvényesítésére az adólevonási jog keletkezésének évében és az azt követő naptári évben (vagyis 

legfeljebb két éves időkorláttal) van lehetősége. (Korábban az adólevonási jog a keletkezésétől 

számított elévülési időn belül bármelyik adómegállapítási időszakban gyakorolható volt.) A 

legfeljebb kétéves időkorláton túl, de még az elévülési időn belül keletkezett levonható előzetesen 

felszámított adót az adóalany önellenőrzés keretében abban az időszakban érvényesítheti, amelyben 

a levonható adó keletkezett. E rendelkezéseket a 2016. január 1-jén vagy azt követően keletkezett 

levonási jog esetében kell először alkalmazni. 
 

 

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, pl. 

- 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. 

 



- Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló utáni 

kedvezmény 

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH 

közlemény (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a 

továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő munkakör), adófizetési kötelezettséget eredményező 

munkaviszonyban természetes személyt 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 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 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 minimálbér és a garantált bérminimum összegéről 

 

2016. január 1-től a havi minimálbér 111.000 Ft. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók 

garantált bérminimuma 2016. január 01-jétől havi 129.000 Ft. 

 

A 2016. 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 szociális hozzájárulási adó megállapításához  

   

   2016. év 

   
Megnevezés Minimálbér 

Garantált 

bérminimum 

   Bruttó munkabér 111 000 Ft 129 000 Ft 

 

Levonások 

  nyugdíjjárulék 10 %  11 100 Ft 12 900 Ft 

eg.bizt.jár: - természetbeni 4 % 4 440 Ft 5 160 Ft 

eg.bizt.jár: - pénzbeni 3 % 3 330 Ft 3 870 Ft 

munkaerő-piaci járulék 1,5 % 1 665 Ft 1 935 Ft 

személyi jövedelemadó előleg 15 % (családi kedvezmény nélkül) 16 650 Ft 19 350 Ft 

Levonások összesen: 37 185 Ft 43 215 Ft 

Kerekítés -- Ft -- 

Kifizetendő 73 815 Ft 85 785 Ft 

   Vadásztársaságot terhelő adó  

  Szociális hozzájárulási adó 27 % (kedvezmény nélkül) 29 970 Ft 34 830 Ft 

 
 

 

 

Társasági adó 

 

Az adó mértéke továbbra is a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 %. 

Nem kell az adót megfizetnie az egyesületnek, ha vállalkozási tevékenységéből elért bevétele 

legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.  

 

A számvitelről 

 

A rendkívüli tételek megszüntetése: Változás 2015. július 04-től, először a 2016. évben induló 

üzleti évre alkalmazandóan. 

Az új számviteli irányelv nem teszi lehetővé rendkívüli tételek elszámolását, ezért a korábban 

rendkívüli bevételként vagy rendkívüli ráfordításként meghatározott tételeket a 2016. évben induló 

üzleti évtől tartalmuknak és jellegüknek megfelelően az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások, 

ill. a pénzügyi műveletek bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni. 

 

Az adózás rendjéről 

 

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

összegben kell, hogy történjen.  

 

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat beadási határideje továbbra is 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. 

 



Adózói minősítés – új előírás 2016. január 1-jétől: Az állami adó- és vámhatóság a 

cégbejegyzésre kötelezett és az áfaregisztrált adózókat negyedévente – első alkalommal 2016 

első negyedévében – minősíti. Az első minősítésről az állami adó- és vámhatóság az adózónak 

értesítést küld. Ha az adózó minősítése a későbbiekben nem változik, akkor erről az állami adó- és 

vámhatóság nem küld értesítést. A 2016. második negyedéves minősítés lekérdezésére az 

adózónak első alkalommal 2016. augusztustól lesz lehetősége az ügyfélkapun keresztül. Ha az 

adózó nem ért egyet a minősítéssel, kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.  

A minősítés szempontjai részletesen az adózás rendjéről szóló, 2003/XCII. törvény 

- 6/A-D §-aiban, 136 § (3a) bekezdésében (megbízható adózó) 

- a 6/E-I §-aiban (kockázatos adózó) találhatók. 

 

Folyószámla integráció – szintén új előírás 2016. január 1-jétől: Az adó- és vámfolyószámla 

integráció keretében egyesült az állami adó- és vámhatóság folyószámla nyilvántartási rendszere, 

így az adózó ezentúl egy helyen informálódhat fizetési kötelezettségeiről. Ennek 

eredményeképpen az adózó a nyilvántartott összes köztehernem között kérheti túlfizetésének 

átvezetését (nem csupán az adónemek között). Az adózó kizárólag akkor kap egyenlegközlőt, ha 

az adószámláján a tartozás vagy túlfizetés összege meghaladja a 2 ezer forintot (korábban 1 eFt 

volt a határ). Az adóhatóság nem szerepelteti az 1 eFt-ot el nem érő adótartozást a 

nyilvántartásában és az 1 eFt-ot el nem érő adó-visszatérítést, visszaigénylést nem utalja ki 

(korábban az összeghatár 100 Ft volt). Az új összeghatárt el nem érő korábbi tartozásokat törli a 

hivatal. 

 

Biztosítottak bejelentése – változás a T1041 bejelentő lap adattartalmában 

A biztosítottak bejelentése esetén a már megszokott adatokon túl 2016. január elsejétől be kell 

jelenteni a biztosított magánszemélyhez kapcsolódó alábbi adatokat is: 

- a biztosított magánszemély végzettsége, képzettsége, szakképesítése 

- az előbbieket igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve 

- az okirat száma 

 
 

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. 

         
 

 

 

 


