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NOV 2 1.

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: dr. Vejkey Imre
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés

Törvényjavaslat címe: a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek
megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság

Módosító javaslat
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 99. §

Módosítás jellege: kiegészítés
,,(4) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról rendelkező 2019.
évi ... törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 6.3. pontja a hatályba lépését megelőzően
keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható."
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. számú melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés
Az Szja tv.1. számú melléklet 6. pontjának címe, valamint a 6.3 alpont helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,6. A károk megelőzése, megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:"

A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

,,6.3. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben előírt, a kár
megelőzését szolgáló vadászaton (ideértve különösen a vadászati hatóság által jóváhagyott
vadgazdálkodási tervnek a törvényben meghatározott vadakra vonatkozó részének teljesítését
szolgáló vadászatot és az idényen kívüli állományszabályozó vadászatot) a vadászatra jogosult által
vadászati joga gyakorlása keretében a vadászaton résztvevő vadásznak ingyenesen vagy
kedvezményesen nyújtott szolgáltatás, átadott termék."

Indokolás

1.

A vadkárok elhárítása jelentős nemzetgazdasági érdek, ezért a vadászatra jogosultak a vadkárok
elhárítása révén alapvetően közfeladatot látnak el. A módosítás visszamenőlegesen biztosítja a
közérdek érvényesülését szolgáló új adómentességi jogcímet.
2.

Az afrikai sertéspestis (SAP) térségünkben történő terjedésének megállítása különösen időszerűvé
teszi a károk megelőzése érdekében a vaddisznó állomány számának jelentős csökkenését, a
különösen veszélyeztetett területeken az állomány teljes létszámának lelövését. A NÉBIH, mint
hatóság az SAP terjedéséből származó károk megelőzése érdekében a fertőzött területekre a korábban
jóváhagyott vadgazdálkodási terven felül a vaddisznó állományra vonatkozóan kötelező érvénnyel
utasította a vadgazdálkodókat a meghatározott mértékű többlet lelövések végrehajtására. A módosítás
elfogadása elő tudja segíteni a túlszaporodott állomány szakhatóság által indokolt csökkentésén túl
az SAP terjedéséből eredő károk csökkentését, megelőzését.
A közfeladatok teljesítését az adószabályok jellemzően nem terhelik adóval. A módosítás célja, hogy
a vadkárok elhárításához kapcsolódó adókötelezettségeket megszüntesse.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 78. § (1)
bekezdése, 79. § (2) bekezdése és a 80. § (1)-(2) bekezdése sorolja fel a vadászatra jogosultnak a
(vad)károk elhárításával kapcsolatos kötelezettségeit, amelyek között szerepelnek vadászati
tevékenységek is. A módosítás szerint, amennyiben a vadászat e kötelezettségek teljesítését (is)
szolgálja, a vadászatra jogosult (de csak vadászati joga gyakorlása keretében) adómentesen nyújthat
szolgáltatást, adhat át terméket a vadászaton részt vevő vadászoknak (pl.: a vadászaton történő
ingyenes vagy kedvezményes részvétel lehetővé tétele, valamint a vadászaton elejtett vad húsának
ingyenes vagy kedvezményes átadása adómentesen történhet).
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.
Ezzel szemben a vadászati jog gyakorlása keretébe nem tartozó ingyenes vagy kedvezményes
szolgáltatásokra (pl.: az utazásra, vendéglátásra), termékátadásokra (pl.: üzemanyag vagy vadászati
eszköz biztosítására) a törvényjavaslat szerinti adómentesség nem terjed ki.
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dr. Vejkéy Imre
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