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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a vadhús áfaterhének csökkentése érdekében
az  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvény  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

A vadhús áfaterhének csökkentése érdekében az az általános forgalmi adóról szóló törvény
módosításáról

1. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklete e törvény 1.
számú melléklet szerinti 59-64. pontjaival egészül ki.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
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1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez 

„  1. számú melléklet

3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Sorszá
m

Megnevezés Vtsz.

59.
Más vad húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy 
fagyasztva (kiv. az üregi- vagy mezei nyulat)

02089030

60.

Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék, belsőség frissen, 
hűtve vagy fagyasztva (kiv. sertés, szarvasmarhafélék, juh, kecske, ló, szamár,
lóöszvér, szamáröszvér baromfik, nyúl, főemlős, bálna, delfin, barnadelfin, 
lamantin, dugong, fóka, oroszlánfóka, rozmár, hüllők, teve és tevefélék, házi 
galamb, vadak és rénszarvas valamint a békacomb)

02089098

61. Más, pl. sertéssonka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva 16024190

62. Más, pl. sertéslapocka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva 16024290

63.
Más vaddisznóból készült termék (kiv. a sonkát és a lapockát, valamint ezek 
részeit)

16024990

64. Vadból vagy nyúlból készült termék 16029031

” 
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Általános indokolás

A vadhús  fogyasztása  hazánkban  még  egyáltalán  nem  elterjedt,  annak  ellenére,  hogy  nagy
számban és kiváló minőségben áll rendelkezésre. A nagyvadlétszám az ország jelentős részén
túlszaporodott, a vadhús pedig gyakorlatilag biohúsnak minősíthető, éppen ezért fontos lenne,
hogy a hazai gasztronómiának, a hétköznapokban is használt alapanyaga legyen.

Részletes indokolás

1. § 

A vadhús  népszerűségének  növekedését  nem segítette  elő  az  sem,  hogy  az  egyéb  húsfélék
áfatartalma 5 százalékra csökkent, míg a vadhús megtartotta eredeti,  27 százalékos mértékét.
Ennek  következtében  az  átlag  fogyasztók  körében  még  mindig  megfizethetetlenül  drága  az
olcsóbb,  áfacsökkentett  húsokhoz  képest.  Ennek  az  ellensúlyozására  szolgál  ez  a
törvénymódosító javaslat. Abban bízhatunk, hogy elfogadása esetén a vadhús fogyasztás sokkal
gyakoribb lesz és sűrűbben kerül a magyar családok asztalára.

Javaslatunk  széleskörben  egyeztetve  lett  a  vadásztársadalomban  és  a  húsfeldolgozók,
viszonteladók, gazdasági szakemberek köreiben. Mindannyiuk egybehangzó véleménye, hogy az
áfacsökkentés jót fog tenni az ágazatnak, javítja a táplálkozási szokásokat, és a nemzetgazdasági
mutatókra is pozitív hatással lesz.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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