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 Rólunk mondták, nekünk mondták! 

2016. első negyedévében elkészítettük elégedettségi 

felmérésünket, melyben 20 partnerünk vett részt, akiket 

személyes vagy online formában kérdeztünk le. 

Kérdőívünk 12 kérdést tartalmazott, amelyben egyaránt 

megtalálhatóak voltak a feleletválasztós és a 

skálakérdések is. Felmérésünkben résztvevő ügyfelek a 

szolgáltatási portfóliónk szinte minden területét 

képviselték. A vizsgálat eredményei alapján 

elmondható, hogy vevőink főleg ismeretség útján 

keresnek fel bennünket és az ok, amiért minket 

választanak az a szakmaiságunk, elérhetőségünk, 

precizitásunk, rugalmasságunk és nem utolsó sorban jó 

ár-érték arányú szolgáltatásunk. A kérdőív eredményei 

alapján a jövőben kiemelt figyelmet szükséges 

fordítanunk a felmerülő problémák helyes és gyors 

megoldására. Partnereink a felmérést hasznosnak és az 

évenkénti ismétlését szükségesnek tekintették. Legnagyobb pozitívum 

számunkra az –amely igazán mutatja partnereink elégedettségét-, hogy 

szívesen ajánlják szolgáltatásainkat ismerőseiknek. 

A felmérésben részt vevő partnereinknek köszönjük, hogy segítették 

munkánkat, észrevételeikkel hozzájárultak szolgáltatásaink, folyamataink 

tökéletesítéséhez.  

 

http://www.edutax.hu/
http://www.facebook.com/edutaxkft
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 A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai 2016. I. 

negyedévben az NGM Foglalkoztatási 

Főosztályának tájékoztatása alapján 

A munkaügyi hatóság 2016. I. negyedévben 6150 munkáltatót 
ellenőrzött országosan. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy 
az ellenőrzött munkáltatók 62%-a követett el kisebb-nagyobb 
munkaügyi jogsértést, ez egyébként növekedés a 2015. hasonló 
időszakához képest. 
A jogsértések közül még mindig jelentős a feketefoglalkoztatás, a 
bejelentés, illetve a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás: az 
ellenőrzött munkavállalók 14%-át érinti ez részben vagy egészben. 
Változatos ennek a jogsértésnek az elkövetési módja: a bejelentés 
elmulasztása, az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének 
elmulasztása a leggyakoribb, de továbbra is előfordul, hogy 
részmunkaidős bejelentés (és nyilván a részmunkaidőnek megfelelő 
arányos bérfizetés) mellett a munkáltató teljes munkaidőben 
foglalkoztatja a munkavállalót és továbbra is él a gyakorlatban a 

színlelt (más megállapodással leplezett) munkaviszony. 
Nem változott az a tendencia sem, hogy a feketefoglalkoztatás szempontjából az építőipar a 
legfertőzöttebb terület, és annak ellenére nőtt tavalyhoz képest a feketén foglalkoztatott 
munkavállalók száma, hogy az építőipar továbbra is a hatósági ellenőrzések fókuszában 
van. 
Csökkent viszont a mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetében, stagnált a feldolgozóipar 
és a vendéglátóiparban és kis mértékben csökkent a kereskedelemben a feketén 
foglalkoztatottak aránya. A személy és vagyonvédelem évek óta fertőzött a bejelentés nélküli 
foglalkoztatás vonatkozásában: idén január – március hónapban az itt dolgozók közel 20%-a 
érintett volt e jogsértést illetően. Ez jelenős növekedés az előző évi 12%-hoz képest is. 
A feketefoglalkoztatáson túl a munkaidő-pihenőidő szabályok betartása, a rendkívüli munka, 
a munkaidő nyilvántartása, a szabadság, illetve a munkabérre vonatkozó előírások 
megszegése is több ezres nagyságrendben érintett hatóság által ellenőrzött munkavállalót.  
Figyelembe véve, hogy a három hónap alatt huszonhét és félezer munkavállalót érintő 
ellenőrzés 5-6 ezer dolgozó esetében tárt fel munkaidőhöz kapcsolódó szabálytalanságot 
vélelmezhető a munkáltatók szándékos, vagy szakmailag nem megalapozott, kellő 
szakértelem hiányában amatőr munkaügyi gyakorlata. Ezek azok a hibák, amelyek 
átgondolt, szakértővel támogatott rendszerrel elkerülhetőek lennének  (szerk. megj.). 
A munkaügyi hatóság széleskörű intézkedési portfóliójából - az első fokú határozatok 
vonatkozásában - mindössze 10% járt bírság szankcióval mindösszesen 61.680.000 Ft 
összértékben. Majdnem kétszer ennyi (18%) azon figyelmeztető határozatok száma, 
amelyek a munkaügyi bírság helyett (kis és középvállalkozásokra vonatkozó külön törvényi 
szabályozás miatt) bírság nélkül zárultak, de figyelem! E kedvezmény-szabály ismételt 
esetben már nem érvényes, tehát egy következő esetben munkaügyi bírság is kiszabható. 
Beszédes, hogy az érdemi munkaügyi döntések közel háromnegyede bírság szankció nélkül, 
illetve bírság-fenyegetettség nélkül zárult ebben az időszakban, tehát megállapítható, hogy a 
munkaügyi hatóság ellenőrzéskor alkalmazott személete az együttműködés irányába hat, 
általában segítő hatóságként lépnek fel a munkaügyi felügyelők. 
További részletes információ: www.ommf.gov.hu/hírek  NGM foglalkoztatás-felügyeleti 
főosztályának jelentése a munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól 2016. I. negyedév c. cikkben 
találhatók. 
 

Forrás: www.ommf.gov.hu/hírek  NGM foglalkoztatás-felügyeleti főosztályának jelentése a 
munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól 2016. I. negyedév 
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Közeleg a határidő!   Ön már beszerezte a 
pénztárgépét? 

 
2016. szeptember 30-tól bővül a pénztárgép használatára 

kötelezett adózók köre, melyet a kihirdetett 9/2016. (III. 25.) NGM 

rendelet szabályoz. 

 

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki 

követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 

pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és 

szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 

adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 

15.) NGM rendelet módosításáról. 

 

1. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez 

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget 

tenni kötelezettek köre. 

Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási 

kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve 

üzletek: 

a) a gyógyszertárak, 

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 

1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási 

2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi, 

3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási, 

4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, 

5. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási), 

6. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-

szolgáltatási), 

7. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési, 

8. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai      sebészeti, 

9. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag 

táncteremi, diszkó működtetési, 

10. a 95.1-95.2 szerinti javítási, 

11. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag 

mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és 

vegytisztítási, vasalási, 

12. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és 

13. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi 

adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: 

 

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, 

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, 

bemutatóterme, 

bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha 

termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, 

http://www.edutax.hu/
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bd) a termelői borkimérés, 

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási 

szolgáltatásai tekintetében, 

 

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi 

tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.” 

 

Kiegészült továbbá a fenti rendelet a következő (1a) és (1b) bekezdéssel: 

(1a) Az éves felülvizsgálata) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint  

(1b) szervizes helyszíni vizsgálatból áll. 

Így a kötelező éves felülvizsgálatot az online pénztárgép szerviz csak a pénztárgép 

üzemeltetési helyén végezheti el! 
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Mindennapi aktualitások 

Agrárgazdasági Kamarai megkeresések 
 
Az agrárkamarai törvény 5. § (1) d) pontja értelmében az 
agrárgazdasági tevékenység tényleges folytatása és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő 
nyilvántartásba vétel együttes feltételének fennállása 
esetén lesz a vállalkozás az Agrárkamara tagja. Tovább 
olvasom! 
 
Nem jön több felesleges ügyfélkapu-üzenet 
 
Július 1-jétől a közigazgatási perekben a jogi képviselővel 
eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 
számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek a 
fejlesztésnek azonban az a kellemetlen következménye 
lett, hogy a számvitellel foglalkozó szakemberek hirtelen 
több száz felesleges üzenetet kaptak az Ügyfélkapu 
rendszertől, mely egyik napról a másikra többszörösére 
növelte adminisztratív teendőiket. A probléma 

megoldására az érintettek, a Magyar Adótanácsadók Egyesületének részvételével 
egyeztetést kezdeményeztek a NISZ-szel, és sikerült megnyugtató megoldást 
találniuk a problémára. Tovább olvasom! 
 

KIEMELT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2017. JANUÁR 1-TŐL 
 

1. Cafeteria-rendszer átalakítása 
Főbb változások: 

 Kedvező adóteher mellett adható, választható juttatások köre szűkül: kizárólag 

az éves keretösszeget meg nem haladó pénzösszeg és SZÉP-kártya az 

SZJA-törvényben meghatározott kereteken belül történő juttatása minősül 

béren kívüli juttatásnak (71. §) 

 Az éves keretösszeg a közszférán kívül foglalkoztatott más munkavállaló 

esetében évi 450 ezer Ft. Ha a foglalkoztatás nem az év egész részében 

történik, az éves keretösszeg foglalkoztatás időtartamával arányos része 

adható kedvező feltételek mellett. 

 A pénzjuttatás éves keretösszege 100 ezer Ft, az e feletti rész munkavállaló 

esetében bérjövedelemként adóköteles. 

 A SZÉP-kártya egyes alszámláinak keretösszege nem változik: szálláshely 

szolgáltatásra 225 ezer Ft, vendéglátás alszámlára 150 ezer Ft, a szabadidő 

alszámlára 75 ezer Ft támogatás adható. 

 A korábbi kedvező adózású juttatások (pl. Erzsébet-utalvány, iskolakezdési 

támogatás, helyi utazási bérlet, pénztári befizetések,munkahelyi meleg 

http://www.edutax.hu/
http://www.facebook.com/edutaxkft
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étkezés stb.) béren kívüli juttatásnak nem minősülnek béren kívüli juttatásnak, 

2017-től egyes meghatározott juttatásként adhatók. 

 Az adóalap továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese. A vonatkozó adó és 

egyéb terhek a SZÉP-kártya és a pénzösszeg esetében 15 % SZJA és 14 % 

EHO (a meghatározott 450 ezer Ft-os keretösszegig), míg a többi juttatás 

esetében 15 %SZJA és 27 % EHO. 

 

2. Egyéb, a munkaerő mobilitását elősegítő változások: 

 A munkába járással kapcsolatos költségtérítés 15 FT/km-re emelkedik, melyet 

a munkáltató adómentesen adhat, ha a munkavállaló a foglalkoztatás helyétől 

kívül eső közigazgatási határon kívülről jár munkába és az utazáshoz nem 

közösségi közlekedés eszközt vesz igénybe, hanem saját gépjárművet 

használ. 

 Módosul a munkásszállás fogalma is: ha a vállalkozás saját tulajdonú vagy 

bérelt ingatlanban több lakóhelyiség (szoba) található, nem szükséges két fő 

helyiségenkénti elhelyezése, elegendő egy fő is. Azonban, ha az ingatlanban 

csak egy lakóhelyiség található továbbra is két fő szükséges az 

adómentességhez. 

 

3. Számlázással kapcsolatos változások 

 2017-től a számla kötelező adattartalmára vonatkozó rendelkezések alapján a 

számla kötelező elem a vevő adószámának első nyolc számjegye, ha a 

számlában feltüntetett áthárított forgalmi adó összege eléri vagy meghaladja a 

100 ezer Ft-ot. Ez a határ 2016-ban még 1 millió Ft volt. 

További jogszabály kihirdetése várható – hasonlóan az online 

pénztárgépekhez és az EKÁER rendszerhez – a számlázó programok terén 

is. E szerint bevezetésre kerül az online számlázás is, mely nyomon 

követésével az adóhatóság valós időben tudja nyomon követni a vállalkozások 

által kiállított számlákat, illetve az egyes kapcsolati hálók felállítása is 

könnyebbé válik azok ellenőrzése. 
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