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Kedves Ügyfelünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt, kedves Ügyfelünk. Mire lapoz-
gatni kezdi újságunkat, már javában tombol a nyár. Sokan már élmé-
nyekkel gazdagodva térnek vissza az üdülésről, mások kész tervekkel 
készülnek nyaralásukra. Igazi feltöltődést jelent, hiszen végre kikapcso-
lódhatunk és élvezhetjük a jól megérdemelt szabadságunkat, feledve a 
hétköznapok nehézségeit. Társaságunk figyelme azonban a nyári idő-
szakban sem lankad, hiszen csakúgy, mint az év többi szakában, most 
is folyamatosan segítséget nyújtunk a jogi kérdésekben. Számunkra 
fontos, hogy Ön nyaralása alatt is – történjen az akár otthona kényel-
mében vagy éppen vitorlázás közben – biztonságban tudja jogait.

Mindezek mellett elengedhetetlen számunkra, hogy ilyenkor is nap-
rakész információkkal lássuk el ügyfeleinket. Friss számunkban a jogi 
információk mellett tájékozódhat a D.A.S. Könyvelés munkájáról, 
ahol már a jövőre készülve kiemelt figyelmet fordítunk a 2017. évi 
adócsomagra.

A jogbiztonságot jelentősen nélkülöző világ cégünk mindennapjaira is 
folyamatosan hatással van. Egyre többen keresnek fel bennünket jogi 
problémáikkal, nekünk pedig nagy örömünkre szolgál, hogy ügyfele-
ink segítségére lehetünk a nap 24 órájában.

Bízom benne, hogy a magazin végére érve még nagyobb biztonság-
ban tudhatja magát és szeretteit. Napsütéses, jogvitáktól mentes nya-
rat kívánok!

             Szabó György, 
        vezérigazgató

    Napfényes 
és pihentető 
  nyarat kívánunk 
minden kedves    
  Ügyfelünknek!

SIKERTÖRTÉNETEK ......................................... 2. oldal
Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül?

MIT TEHETÜNK, HA NEM VAGYUNK
ELÉGEDETTEK NYARALÁSUNKKAL? .............. 3. oldal
Azt tekintjük át, hogy hová és milyen módon fordulhatunk 
fogyasztóként panaszunkkal, ha az üdülési szolgáltató által ígért 
nyaralás nem felel meg az írásbeli megállapodásnak.

MILYEN LEHETŐSÉGEINK VANNAK, 
HA KÜLFÖLDI NYARALÁSUNK CÉLPONTJA 
VESZÉLYESSÉ VÁLIK? ...................................... 4. oldal
A külügyminisztérium internetes portálján listát vezet az utazás-
ra nem javasolt országokról. Ezt mindenképpen érdemes meg-
tekinteni mielőtt egy nyaralás lefoglalása mellett döntünk.

MIT ÉRDEMES TUDNI 
2017. ÉVI ADÓCSOMAGRÓL? ......................... 5. oldal
Kihirdetésre került a június 7-én elfogadott, jövő évi adócso-
mag. A legtöbb változás január 1-jétől lép életbe.

TELEFONÁLÁS VEZETÉS KÖZBEN
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN .................................. 5. oldal
Azzal is tisztában kell lenni, hogy hogyan szabályozzák ezt a kér-
dést a külföldi országokban.

TÚL, ALUL, VAGY TÖBBSZÖRÖSEN 
BIZTOSÍTVA? .................................................... 6. oldal
A biztosításokkal kapcsolatban ugyanakkor gyakran találkozunk 
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A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Bri-
tanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. A díj, melyet 
évről évre a vevők és üzleti célközönség bizalmát kivívó, megbízható márkák 
nyerhetnek el, garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy egy „Superbrand” vá-
lasztásával nem csalódhat a vásárló, ügyfél.
A D.A.S. immáron nyolcadik éve tagja az „elit márkák klubjának”. Hosz-
szú évek óta fáradozunk azon, hogy a jogi érdekképviselet terén a D.A.S. 
megkerülhetetlen piaci szereplő legyen. Széleskörű jogi szolgáltatásaink 
– legyen szó akár magán ügyfelekről, akár vállalatokról – minőségi és haté-
kony megoldást kínálnak az érdekképviseletre és ezáltal jelentős energiát 
és költséget takarítanak meg ügyfeleink részére.
A Superbrands széles körben minőségjelző, tudatosságra nevelő eszközt 
jelent. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy értéket adunk az ügyfeleink 
számára, amely elengedhetetlen annak érdekében, hogy kiérdemeljük a 
bizalmat. Cégünknek ez az elismerés irányadó, amelyet megerősít a havi 
közel 350 köszönet az ügyfeleink részéről, illetve a média érdeklődése. 
Hisszük, hogy ez a törekvés hozta meg nyolcadik alkalommal a gyü-
mölcsét, mivel immáron a nyolcadik Superbrands díjjal lehettünk gaz-
dagabbak.
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SIKERTÖRTÉNETEK 
- Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül?

Közlekedési baleset 

Ügyfelünk gépjárműve egy közlekedési balesetben sajnos kárt szenve-
dett.  A kárt okozó sofőr, aki Ügyfelünk gépjárműve mögött haladt, elis-
merte a felelősségét a közlekedési balesetben. Mivel személyi sérülés 
szerencsére nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor, így Ügyfe-
lünk, mint károsult a károkozóval kitöltötte a kárbejelentő lapokat. A kár-
okozó fél kötelező gépjármű felelősségbiztosítója később szemlét és pót-
szemlét is végezett az érintett járműveken, Ügyfelünk kárigényét azonban 
elutasították, hivatkozva arra, hogy a járműben kárt okozó fél visszavonta 
a felelősségének elismerését. Ezt követően levélben kerestük meg az 
okozó fél biztosítóját, és elutasításuk felülvizsgálatát kértük, hivatkozva 
arra, hogy a biztosítottjuk felelőssége egyértelműen fennáll a baleset be-
következésében, mivel KRESZ szabályt sértve nem tartott megfelelő kö-
vetési távolságot Ügyfelünk gépjárműve mögött. A biztosítótársaság ér-
velésünket elfogadva Ügyfelünk kártérítési igényének teljes egészében 
helyt adott, így ügyfelünk kára peren kívül, rövid idő alatt, maradéktala-
nul kielégítést nyert. 

Lakásvásárlás regisztrációs díj

Ügyfeleink egy épülő lakást kívántak megvásárolni, amire sem előleg, sem 
foglaló jogcímén nem értelmezhető pénzösszeget adtak át az eladónak re-
gisztrációs díjként. Miután Ügyfeleink kézhez kapták az adásvételi szerző-
dés tervezetét, világossá vált számukra, hogy a lakást a szerződésben fog-
lalt feltételekkel nem akarják megvásárolni, viszont a 300.000 Ft-os 
regisztrációs díjat az eladó nem kívánta visszafizetni, hivatkozva a szerző-
dés azon pontjára, mely szerint ez az elállásuk esetén nem jár vissza. Társa-
ságunk jogásza a szerződést részletiben áttekintette, felvette a kapcsolatot 
az eladóval, aki közbenjárásunknak köszönhetően maradéktalanul visszafi-
zette a regisztrációs díjat Ügyfeleinknek, legnagyobb elégedettségükre.  

Mesélje el Ön is D.A.S.-es történetét! Várjuk írását a marketing@das.hu email címre!
Minden beküldőt megajándékozunk egy D.A.S.-es ajándékcsomaggal!

 A történetek beküldésének határideje: 2016. október 17. A pályázat résztvevője hozzájárul, hogy az általa beküldött történetet, vagy annak egy
részletét szerkesztett formában a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. kiadványaiban és weboldalán felhasználja a beküldő nevének feltüntetése nélkül.

Cipőcsere

Ügyfelünk 2 pár futballcipőt vásárolt egy sportáruházban. A lábbeliket iker 
fiai azonos körülmények között használták a helyi futball csapatban. A sze-
zon végére mindkét pár szétszakadt, az áruház azonban csupán az egyik 
cipőt cserélte ki, a másikat bevizsgálásra küldte meg. A vizsgálat eredmé-
nyeképpen megállapítást nyert, hogy Ügyfelünk reklamációja alaptalan, a 
hiba oka többek között a kíméletlen használatra vezethető vissza. Ügyfe-
lünk abban kérte Társaságunk segítségét, hogy a hibás teljesítésből eredő 
igényeinek érvényt szerezzünk. Ennek érdekében haladéktalanul felvettük 
a kapcsolatot az eladóval és felszólítottuk a termék cseréjére. Az első eluta-
sító válasz után közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást kezdemé-
nyeztünk, ám ezt követően az áruház képviselője arról tájékoztatott, hogy a 
peres eljárás elkerülése érdekében megtérítik Ügyfelünknek a cipő vétel-
árát. Ügyfelünk roppant mód elégedett volt az elért eredménnyel.
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Mit tehetünk, ha nem vagyunk 
elégedettek nyaralásunkkal?

Itt a nyár! Mindenki számára eljött az egész éves munka után jól 
megérdemelt pihenés. A legtöbben valamilyen szervezett külföldi 
vagy belföldi utazásra mennek pihenés céljából. Bizonyára több 
emberrel is előfordult már, hogy várakozásai ellenére azt kellett 
tapasztalnia, hogy a lefoglalt nyaralás közel sem tartalmazza azo-
kat a paramétereket, amiben megállapodtak a szolgáltatóval. Je-
len cikkben azt tekintjük át, hogy hová és milyen módon fordulha-
tunk fogyasztóként panaszunkkal, ha az üdülési szolgáltató által 
ígért nyaralás nem felel meg az írásbeli megállapodásnak. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény megkülönbözte-
ti az utazásszervezői tevékenységet és az utazásközvetítői tevé-
kenységet. Eszerint utazásszervezőnek minősül az üzletszerű gaz-
dasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb 
turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, 
szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az 
együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szol-
gáltatás) összeállítása és nyújtása. Utazásközvetítői tevé-
kenység pedig az üzletszerű gazdasági tevékenység 
keretében utazási szolgáltatás nyújtására az uta-
zásszervező megbízása alapján, annak nevében 
szerződések kötése. 

A szerződéskötés során tehát figyelemmel kell 
lenni arra, hogy közvetlenül az utazásszerve-
zővel, vagy az ő megbízottjával, az utazásköz-
vetítővel kötjük-e azt meg. Az utazási szerző-
désről szóló 281/2008 Kormányrendelet előírja, 
hogy az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás 
teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha az utazás-
szervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerző-
désnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a 
részvételi díjat) arányosan leszállítani. A szolgáltatás hibás teljesí-
tése esetén tehát a felelősség magát az utazásszervezőt terheli, 
nem a közvetítőt.

A jogszabály rendelkezése alapján abban az esetben, ha az utas ki-
fogásolja a szolgáltatás minőségét, haladéktalanul köteles kifogá-
sát az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltató-

val közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az 
utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgálta-
tónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, il-
letve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles 
jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átad-
ni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoz-
tatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megten-
ni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem 
orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt 
köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

A rendelet előírja azt is, hogy az utazásszervező felel az utazási 
szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő káro-
kért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért. E kötele-
zettség alól az utazásszervező akkor mentesül, ha a szerződés telje-
sítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására 
vezethetők vissza, vagy a hiba olyan harmadik személy magatartá-

sára vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt 
szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hi-

bát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett 
sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhá-

rítani, vagy vis maior esetén.

Összegezve tehát a hibás teljesítésért, vagy 
nem-teljesítésért a felelősség az utazásszerve-
zőt terheli minden esetben. Nagyon fontos, 
hogy a szolgáltatással kapcsolatos kifogáso-

kat utaskísérő jelenléte esetén a helyszínen is 
haladéktalanul jelezni kell, ennek hiányában pe-

dig írásbeli panaszt kell előterjeszteni, amelyet 
mind az utazásközvetítőnél, mind az utazásszervező-

nél megtehetnek, de magát a panaszt az utazásszervező-
nek kell kivizsgálnia és természetesen a megfelelő kompenzáció 
is tőle kérhető. 

Cikkünk célja az előzetes tájékoztatás volt, ettől függetlenül termé-
szetesen minden kedves olvasónknak kellemes és szórakoztató 
nyaralást kívánunk!

dr. Fekete Klaudia

"A szerződéskötés 
során tehát fi gyelemmel 

kell lenni arra, hogy közvet-
lenül az utazásszervezővel, 
vagy az ő megbízottjával, 

az utazásközvetítővel 
kötjük-e azt meg." 

Mi azért dolgozunk, hogy az igazság ne legyen pénz és szerencse dolga!
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A külügyminisztérium internetes portálján listát vezet az uta-
zásra nem javasolt országokról. Ezt mindenképpen érdemes 
megtekinteni mielőtt egy nyaralás lefoglalása mellett döntünk. 
Ettől függetlenül azonban a külföldi társadalmi, politikai válto-
zásokat figyelembe véve gyakran előfordul, hogy egy közked-
velt utazási célpont egyik pillanatról a másikra válik hirtelen 
veszélyessé. Erre a problémára nyújt megoldást az utazási 
szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet, amely 
alapján az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozat-
tal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

Előfordulhat, hogy az úti cél vagy az ahhoz vezető 
útvonal olyan területet érint, amely - az utazási 
szerződés megkötését követően - a külpoliti-
káért felelős miniszter által vezetett központi 
államigazgatási szerv honlapján az „uta-
zásra nem javasolt” utazási célországokat 
és térségeket megjelölő felsorolásba fel-
vételre kerül. Ebben az esetben az utazász-
szervező köteles azonos vagy magasabb 
értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. 
Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél 
alacsonyabb értékű, az utazásszervező köte-
les a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. 
Ebben az esetben, ha az utas elfogadja a helyet-
tesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási 
szerződést, de akár el is állhat a szerződéstől.

Amennyiben az említett okból az utas eláll a szerződéstől, az 
utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafi-
zetni a részére.

A fentiek mellett az is előfordulhat, hogy az utazásszervező kí-
vánja indulás előtt rajta kívül álló okból jelentősen módosítani 
a szerződés lényeges feltételeit. Ilyen esetben, ha a módosítás 

díjemeléssel jár, és annak mértéke a nyolc százalékot megha-
ladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ez eset-
ben az utasnak két választási lehetősége van, vagy eláll a szer-
ződéstől és visszakapja a teljes befizetett díjat, vagy ha 
elfogadja a a szolgáltatás díját (részvételi díj) érintő változtatá-
sokat, a felek módosítják a szerződést.

Az említett eseteken kívül amennyiben az utas eláll a szerző-
déstől, bánatpénz is kiköthető vele szemben. Ez esetben a kikö-
tött bánatpénz mértéke a szolgáltatás díja (részvételi díj) össze-

gét nem haladhatja meg. A bánatpénz a szolgáltatás 
díjának (a részvételi díjnak) százalékában kifejezett 

átalány formájában is megállapítható. Amennyi-
ben az utas az utazás megkezdését megelőző 

harmincöt napnál korábban, szálláshely 
(apartman) igénybevételére irányuló utazási 
szerződés esetében pedig negyvenöt nap-
nál korábban áll el a szerződéstől, bánat-
pénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának 
(a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhe-
tő. Az utazás megkezdését megelőző hatvan 

napnál korábbi elállás esetére bánatpénz 
nem követelhető.

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ha az utas azt 
látja a híradóban, vagy olvassa a hírekben, hogy nya-

ralása helyszínén lövöldözés, robbantás volt, az még nem 
jelenti automatikusan azt, hogy visszakövetelheti az utazási 
irodától az utazás árát, erre csak akkor van lehetősége, ha az 
adott ország az utazásra nem javasolt országok közé került be-
sorolásra. Természetesen  ennek hiányában is lehetősége van 
elállni, azonban fenti szabályok értelmében a részvételi díjat 
részben, vagy teljes egészében elveszítheti. 

dr. Fekete Klaudia

"A külügyminisztérium 
internetes portálján listát 

vezet az utazásra nem java-
solt országokról. Ezt minden-
képpen érdemes megtekinteni 
mielőtt egy nyaralás lefogla-

lása mellett döntünk." 

Napjainkban mindenki óvatosabban dönt a külföldi nyaralás lefoglalása mellett, de természete-
sen vannak bátor jelentkezők, akiket a légi katasztrófák és a terrorcselekmények sem tántorítanak 
el egy esetleges afrikai, vagy arab világ területén történő nyaralástól. 

Milyen lehetőségeink vannak, 
ha külföldi nyaralásunk 
célpontja veszélyessé válik?
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Személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változások 
-  A cafeteriát érintő legfontosabb módosítás, hogy 2017-től a 

kedvező közteher mellett (34,51%) nyújtható béren kívüli jut-
tatásnak minősül az éves 100 ezer forint keretösszegig adott 
pénzjuttatás. 2017-től e pénzjuttatáson kívül kizárólag SZÉP 
Kártyára nyújtható béren kívüli juttatás. 

-  Az Erzsébet-utalvány ezzel egyidejűleg kivezetésre kerül. Ter-
mészetesen a 2017. január 1-jét megelőzően juttatott Erzsé-
bet-utalványok beválthatók az elfogadóhelyeken.

-  Változik az adómentesen adható utazási költségtérítés össze-
ge a hazautazásra és a munkahely lakóhely közötti távolság-
ra: 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re emelkedik.

-  2017. január 1-étől 2 gyermekesek esetén az érvényesíthető 
családi adókedvezmény gyermekenként havi 15.000 forint, 
így összesen havi 30.000 forintra nő.

Általános Forgalmi Adó törvényt érintő legfontosabb változások 
-  A belföldi összesítő nyilatkozat összeghatára jelentősen mó-

dosul, 1.000.000 forintról 100.000 forintra csökken. 2017. janu-
ár 1-étől tehát minden olyan számlát, szállítót szerepeltetni kell 
az áfa bevallásban, amely esetében az adó meghaladja a fenti 
összeghatárt. 

-  2017. január 1-étől egy elektronikusan teljesíthető adatszolgál-
tatás lehetőségét biztosítja a törvény, melyet a számlázó prog-
rammal rendelkező adóalanyok tudnak kihasználni, hogy a 
számláik adatait számlázáskor, online adatszolgáltatással tud-
ják teljesíteni ezzel mentesülve  a belföldi összesítő nyilatko-
zat-tételi kötelezettség alól a kimenő számlák esetében. 

-  A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni 
kell a vevő adószámát, ha a számlában áthárított adó eléri 
vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot. 

-  Az internet-hozzáférési szolgáltatás adómértéke 18%-ra 
csökken. 

-  2017. január 1-étől az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és 
a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom áfája 
18%-ra csökken.

-  A baromfi és a tojás áfája szintén 2017. január 1-étől 27%-ról 
5%-ra, illetve a friss tej áfája 18%-ról 5%-ra fog lecsökkeni. 

Társasági adó törvényt érintő legfontosabb változások 
-  Műemlék karbantartásának költsége új adóalap-csökkentő 

tételként érvényesíthető. A felső korlát az adózás előtti ered-
mény (nyereség) 50 %-a. 

-  Szintén új adóalap csökkentő tétel lesz alkalmazható a mobi-
litási célú lakhatási támogatás az SzJA törvény szerint az 
adóévben érvényesített összegére, de maximum az adóév-

ben elszámolt költséggel, ráfordítással összefüggésben az 
adózás előtti nyereség összegéig. 

Kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő legfontosabb vál-
tozások
-   A kisadózó vállalkozásoknál egy pozitív módosítás kerül be-

vezetésre, hogy a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra 
folyósított vissza nem térítendő támogatás összege nem szá-
mít a vállalkozás árbevételének, így ez a 6 millió forintos ér-
tékhatárba nem számít bele. Fontos, hogy ez a változás a 
2014. évtől visszamenőlegesen is alkalmazható.

Kisvállalati adót érintő legfontosabb változások
-   A kisvállalati adó szerinti adózást az az adózó választhatja, 

akinek az átlagos statisztikai állományi létszáma az 50 főt vár-
hatóan nem haladja meg. Ha a létszámnövekedés miatt az 
átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt, 
a KIVA adóalanyiság megszűnik.

Adózás rendjéről szóló törvényt érintő legfontosabb változások
-   Az adószám törlésére szóló határozat átvétele után vissza-

küldött KOCKERD kérdőívvel mentesülhet az adózó a törlés 
alól, amennyiben ezt határidőben a jogerőre emelkedésig 
visszaküldi.

-   A 200.000 forintot meg nem haladó köztartozás esetén ható-
sági átutalási megbízást illetve munkabérletiltást alkalmaz-
hat a NAV. 

-   Ha a társaság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi 
kötelezettség elmulasztása miatt törlik az adószámát, mente-
sülhet a törlés alól, ha teljesíti kötelezettségét a határozat jog-
erőre emelkedéséig.

-   2016. július 1-jétől a magánszemély nyilvántartott, legfeljebb 
200.000 forint összegű adótartozásra, külön kérelemre évente 
egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést 
engedélyezhet egyéb külön feltételek vizsgálata nélkül.

Társadalombiztosítást érintő legfontosabb változások
-   Az egyéni és társas vállalkozók esetében változik a minimum 

járulékalapra vonatkozó fizetési kötelezettség, ugyanis nem kell 
alkalmazni abban az esetben, ha egyidejűleg gyermekgondozá-
si díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgon-
dozási segélyben vagy csecsemőgondozási díjban részesül. 

-   2017. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 
összege 7.050-ről 7.110 forintra emelkedik.

Németh-Bojtor Imola

Jogszervíz Kft. 
Telefon: 06-20/433-8280
E-mail: info@daskonyveles.hu
Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

Kihirdetésre került a június 7-én elfogadott, jövő évi adócsomag. A megszokottól eltérően a korai törvényhozás lehetőséget 
biztosít számunkra a megfelelő felkészülésre. A legtöbb változás január 1-jétől lép életbe, azonban egyes tételek már év közben 
hatályosak lesznek, így szükséges időben megtudni a változásokat és felkészülni rá. A leginkább érintett és a média által leg-
többet emlegetett cafeteria rendszert, áfát, valamint az adózás rendjét érintő változások mellett jelentős változásokkal érintett 
a KATA valamint a KIVA is.

Mit érdemes tudni 
a 2017. évi adócsomagról?
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Azzal ma már mindenki tisztában van, hogy az autóban telefo-
nálni tilos, és emiatt sajnos komoly bírságokat is kaphatunk. 
Hogy pontosan mi minősül telefonálásnak, azt egy kúriai dön-
tés határozta meg. A magyar szabályozás ismeretén kívül azon-
ban azzal is tisztában kell lenni, hogy hogyan szabályozzák ezt 
a kérdést a külföldi országokban.

A KRESZ, vagyis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése tartalmaz 
egyetlen mondatot, amely szerint a gépkocsi vezetője menet 
közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. 

Egyik döntésében a Kúria megállapította, hogy a 
mobiltelefon használata mind a telefonhívás fo-
gadását, illetve kezdeményezését, vagy a fo-
gadás visszautasítását felöleli, hiszen a mo-
biltelefon használata azt jelenti, hogy a 
gépjárművezető vezetés közben a mobilte-
lefon egyes funkcióját igénybe veszi. Tehát a 
Facebook üzenet megnyitása vagy Viberen 
egy fotó küldése is használatnak minősülhet. 
A büntetési tételek helyszíni bírság esetén 
10.000,- Ft, szabálysértési eljárásban 20.000,- Ft. 
A szabályozás hátterében az a törekvés áll, hogy a 
sofőrök lehetőleg használjanak kihangosítót vezeték nél-
küli headsetet, vagy akár vezetékes fülhallgatót. 

Na de mi a helyzet Európa útjain? Sokszor meglepődve tapasz-
talják honfitársaink, hogy a hazaitól eltérő szabályozás van ér-
vényben Európa számos országában. 

Érdekesség például, hogy Svédországban kézben tartva is lehet 
telefonálni, de az ő különcségüket kivéve, alapvetően két eltérő 
szabályozási vonal érvényesül az Unióban. A kevésbé szigorú a 
magyarhoz hasonló rendszer, ahol csak a kézben tartott haszná-
lat tiltott, illetve kötelező a kihangosítás. Ezek a szabályok érvé-
nyesek például Németországban, Ausztriában, Horvátországban 
és Olaszországban is.

A fentiektől szigorúbb szabályok tiltják a fülhallgató bármilyen 
módon történő használatát is. A szabályozás hátterében az áll, 
hogy az ilyen direkt módon a fülbe juttatott hang eltereli a sofőr 

figyelmét. Nagyon fontos erre figyelni, mert hiába az itt-
hon tökéletes bluetooth headset, egyes európai or-

szágokban ezért ugyanúgy jár a bírság, mintha 
kézben tartanánk a készüléket. Előbbi szabá-

lyok érvényesek például Spanyolországban, 
Franciaországban.

Ha külföldre utazunk előtte pontosan érde-
mes felkészülni, hogy külföldön milyen sza-

bályok érvényesülnek, ha nem akarunk pórul 
járni. Írországban akár 2.000 Eurós bírságot is 

kaphatunk a kézben tartott telefonért, de blootot-
hos headset sem olcsó mulatság Spanyolország-

ban, hiszen 100 eurós bírság a jutalma. Igyekezzünk olyan 
kihangosítót használni, ami nem közvetlenül a fülünkbe szól, 
mert az Uniós jogharmonizáció eredményeképpen alighanem 
előbb utóbb mindenhol szigorodni fognak a szabályok.

dr. Fodor Ádám

"Ha külföldre 
utazunk előtte pontosan 

érdemes felkészülni, 
hogy külföldön milyen 

szabályok érvényesülnek, 
ha nem akarunk 

pórul járni." 

TELEFONÁLÁS VEZETÉS KÖZBEN 
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

„A szolgáltató tegnap délután utalta vissza a számlámra pénzt, ezzel a ügy 
véglegesen és sikeresen lezárult. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést 
és segítséget.” (egy ajkai ügyfelünk)

„Hálás vagyok, hogy a D.A.S.-nél van jogi képviseletem, mert újabb tanúbi-
zonyságot szereztem arról, hogy itt olyan szakemberek dolgoznak, akik töké-
letes tudással, szorult jogi helyzetből kedvezően tudják kihozni az embert.” 
(egy szentesi ügyfelünk)

„Az ilyen profi és extra gyors ügyintézés miatt vagyok a D.A.S. sok éves tel-
jesen elégedett ügyfele.” (egy budapesti ügyfelünk)

Ügyfeleink visszajelzései
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SZERZŐDÉSKÖTÉS, CÉGALAPÍTÁS 

A D.A.S. SZÉKHELYÉN! 
A D.A.S. LEGAL Ügyvédi Iroda 2014 áprilisától megkezdte működését, amely ügyfél-
barát ügyviteli módot és méltányos mértékű díjazást garantál Ügyfelei részére. 

Az iroda fő profiljába az alábbi 
jogi szolgáltatások tartoznak:

■  szerződéskötés, ingatlan ügyletek lebonyolítása
■  cégalapítás, cégmódosítás
■ követeléskezelés
■  kártérítési és szerződéses jogviták 
■ munkaügyi jogviták
■ családi jogi ügyek

Elérhetőség:  
D.A.S. Legal Ügyvédi Iroda

1082 Budapest, 
Futó utca 47-53. VI. em. 

Tel.: +36 1 794 3757, 
Fax: +36 1 799 8439

E-mail: iroda@daslegal.hu

Bővebb információ: 
www.daslegal.hu

A törvény értelmében a biztosítási összeg nem haladhatja meg 
a biztosított vagyontárgy értékét. Ha ez mégis előfordul, túlbiz-
tosításról beszélünk. Nem köthetünk tehát főszabály szerint 
olyan biztosítást, mely alapján a biztosító jóval magasabb ösz-
szeget térítene meg számunkra, mint amennyit a megsemmi-
sült vagyontárgy ért. A biztosított érdek (pl. a lakás) értékét 
meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megálla-
podás semmis. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy a biztosítási szerződést a felek valamely vagyon-
tárgy várható értékére, helyreállításának vagy új 
állapotban való beszerzésének értékére kössék 
meg. Ha ebben állapodunk meg, azt a szer-
ződésben kell rögzíteni.

Alulbiztosításról akkor beszélhetünk, ha a 
biztosítási összeg a biztosított értéknél ki-
sebb, vagyis a biztosítás kevesebbet „ér”, 
mint a biztosított vagyontárgy. Ilyen eset-
ben a biztosító a kárt a biztosítási összegnek 
a vagyontárgy értékéhez viszonyított arányá-
ban téríti meg, vagyis kevesebbet fizet, mint 
amennyi kár minket ténylegesen ért. Kiemelten fontos ez 
a lakásbiztosítások esetében. Sokszor előfordul, hogy a biztosí-
tott értéket valaki alacsonyabb összegben jelöli meg, mivel így 
a biztosítási díj is alacsonyabb lesz. Káresemény bekövetkezte 

esetén azonban sajnos ilyen esetben kisebb összegű kártérí-
tésre számíthat. 

Többszörös biztosítás akkor fordul elő, ha ugyanazt az érdeket (pl. 
az autót) több biztosító egymástól függetlenül biztosítja, vagyis 
például több casco biztosítási szerződést kötünk ugyanarra a do-
logra. Ilyen esetben igényünket a biztosítók valamelyikének, vagy 
akár több biztosítóhoz is benyújthatjuk. Az a biztosító, amelyikhez 

a kárigényt benyújtjuk, a közte és köztünk létrejött megállapo-
dásban foglaltak szerint, az abban megállapított bizto-

sítási összeg erejéig köteles kifizetést teljesíteni, 
fenntartva viszont azt a jogát, hogy a többi bizto-

sítóval szemben megtérítési követeléssel éljen. 
A biztosítók ugyanis a kifizetett kárt egymás 
között meghatározott feltételekkel és biztosí-
tási összegekkel arányosan viselik. 

A túl-, az alul- és a többszörös biztosítás ezen 
szabályai csak a kárbiztosításokra irányadóak 

és nem alkalmazhatók az ún. összegbiztosítások 
vonatokozásában, amelyek közé tartozik többek kö-

zött az életbiztosítás is. Ez utóbbi kategória vonatkozásában 
ugyanis nem lehet értelmezni sem a túl- sem az alul-, sem pe-
dig a többszörös biztosításra vonatkozó szigorú előírásokat. 

dr. Bekk Judit

Életünk során számos biztosítási lehetőséggel talál-
kozunk: kínálja ezeket a biztosításközvetítő, a pos-
tás, olykor pedig mi megyünk utána, ha autót ve-
szünk vagy épp utazunk. A biztosításokkal 
kapcsolatban ugyanakkor gyakran találkozunk szá-
munkra ismeretlen fogalmakkal. Nézzük meg ezek 
közül a túlbiztosítás, az alulbiztosítás, és a többszö-
rös biztosítás jelentését és szabályait. 

"A túl-, az alul- 
és a többszörös biztosítás 

ezen szabályai csak a 
kárbiztosításokra irányadóak 
és nem alkalmazhatók az ún. 
összegbiztosítások vonato-

kozásában"

Túl, alul, vagy 
többszörösen 
biztosítva?
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Várjuk megkeresését postacímünkön (1428 Budapest, Pf. 9.), 
ügyfélszolgálati telefonszámunkon (06 1 486 3600), 
faxon (06 1 486 3601), vagy írjon e-mail címünkre (info@das.hu)!

A játékban nem vehetnek részt a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-vel szerzôdéses jogviszonyban álló biztosításközvetítõk és alkalmazottak, illetve azok a Szerzõdõk, akiknek 
egy éven belül bármely okból a Biztosítónál szerzõdésük megszûnt. Sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az ajánló és az ajánlott szerzõdése a sorsolás idõpontjában 
érvényes legyen. A játék határidejének szempontjából az ajánlat aláírásának dátuma az irányadó, feltéve, hogy az adott biztosítási szerzõdés kockázatviselésének kezdete 
legkésõbb 2016. november 5-ig megkezdõdik. A nyeremény értéke az ajánló és az ajánlott szerzõdésének éves díja, szerzõdésenként maximum 48.000 Ft. A nyereményszel-
vény elvesztéséért a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. felelõsséget nem vállal. Sorsolás idõpontja: 2016. november 14.

NYE RE MÉNY 

KU PON
Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________

NYE RE MÉNY 

KU PON
Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________

NYE RE MÉNY 

KU PON
Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________

NYER JEN EGYÜTT BARÁTJÁVAL!
Elõzõ hírlevelünkben meghirdetett "Nyerjen együtt barátjával" nyereményjátékunk 
nyerteseit Borze Romero, JogSzerviz Csoportvezetô köszöntötte.

Nyerteseink: Berhiday Beatrix és ajánlója, Simon Edit budapesti ügyfeleink. 
Ezúton is gratulálunk nyerteseinknek!

A nagy sikerre való tekintettel játékunk változatlan feltételekkel folytatódik. Ha Ön a sor-
solás idõpontjában érvényes családi jogvédelmi biztosítással rendelkezik és ismer olyan 
magánszemélyt, akinek szüksége lenne a családi jogvédelemre, hívja tanácsadóját!

Azok az ismerõsei, akik 2016. október 17-ig az Ön ajánlására családi jogvédelmi szerzõdést kötnek Társaságunkkal és a mellékelt ki-
töltött nyereménykupont tanácsadónk csatolja ajánlatukhoz, sorsoláson vesznek részt, ahol egy szerencsés ügyfelünk megnyerheti a 
családi jogvédelmi biztosításának második éves díját! Aki a nyertest ajánlotta, annak Társaságunk fi zeti családi jogvédelmi biztosításának 
következõ éves díját!

Mit kell tennie? Írja rá a nyereménykuponra saját nevét, címét, telefonszámát az "Ajánló adatai" sorba. Írja rá ismerõse 
nevét, címét, telefonszámát, az "Ajánlott adatai" rovatba, majd a kitöltött kupont adja át tanácsadójának. Amennyiben az Ön 
által ajánlott személy Társaságunkkal 2016. október 17-ig új családi jogvédelmi szerzõdést köt, úgy Önök sorsoláson vesznek 
részt, amelyen megnyerhetik szerzõdéseik következõ éves díját.

Find us on 
facebook

MERT JOGÁBAN ÁLL


