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2020. január 8. 

Minimálbér és garantált bérminimum 2020   

A MAGYAR KÖZLÖNY 222. számában, 2019. december 30-án, hétfőn jelent meg a 367/2019. (XII. 30.) 

Korm. rendelet, amely a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szól. 

 

január 1-től a minimálbérösszege 161.000 Forint, a garantált bérminimum összege  210.600,- Ft.   

Minimálbér: 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 

összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-től havibér alkalmazása 

esetén 161.000 forint.  

 teljes munkaidőteljesítése esetén havi 161 000 forint, 

 hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, 

 napibér alkalmazása esetén 7410 forint, 

 órabér alkalmazása esetén 926 forint lesz. 

Garantált bérminimum: 

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, 

teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a megállapított garantált bérminimum  havibér 

alkalmazása esetén  210.600 forint 2020. január 1-től.  

 a teljes munkaidőteljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, 

 hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, 

 napibér alkalmazása esetén 9690 forint, 

https://perfekt.blog.hu/2020/01/08/minimalber_es_garantalt_berminimum_190
https://www.rsm.hu/kisokos/minimalber
https://www.rsm.hu/kisokos/berminimum
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/munkavallalo
https://www.rsm.hu/kisokos/alapber
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/berminimum
https://www.rsm.hu/kisokos/munkakor
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/berminimum
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
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 órabér alkalmazása esetén pedig 1211 forint. 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a meghatározott havi, heti és napi bért 

a munkaidő mértékével arányos összegben kell figyelembe venni. 

  

Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy egyes juttatások a minimálbér összegéhez kötődnek, így ezek is 

emelkednek a minimálbér összegének változásával.  

Továbbá érdemes azzal is kalkulálni, hogy meghatározott adók fizetése szintén a minimálbér értékéhet 

kötődnek, így tehát automatikusan azok mértéke is emelkedett. Ilyen adónem pl.: a rehabilitációs 

hozzájárulás, amely mértéke, a minimálbér 9-szereséhez képest került meghatározásra, idén tehát 

emelkedett, hiszen az éves összeg kalkulálásánál már a 161.000,- Ft*9= 1.449.000,- FT-ot kell figyelni, 

szemben a tavalyi 1.341.000,- FT-tal. 

Szintén változik a szociális hozzájárulási adó felső határának a mértéke is, amely a minimálbér 24-

szereséhez képest 2020-ban emelkedett. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

2020. január 13. 

Egyszerűsített végelszámolás 10 lépésben 

írta: Dr. Sztanó Imre 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény előírása 

alapján a cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és 

 végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi. 

  

https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://www.rsm.hu/kisokos/minimalber
https://www.rsm.hu/kisokos/minimalber
https://perfekt.blog.hu/2020/01/13/egyszerusitett_vegelszamolas_10_lepesben
https://blog.hu/user/1457134/tab/msg
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A következőkben bemutatjuk az egyszerűsített végelszámolás sajátosságait és menetét 

 Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót 

terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el. 

 Az egyszerűsített végelszámolás megindítását – az adójogi szabályoknak megfelelően - az állami adó- 

és vámhatóságnak kell bejelenteni, így ebben az esetben nem kell ügyvédnek eljárni a 

végelszámolás során. (T201T jelzésű nyomtatványon) A bejelentés tartalmazza a végelszámolás 

kezdőnapját, valamint az erről szóló határozat dátumát. 

 A végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal 

tevékenységet lezáró bevallást és számviteli beszámolót kell készíteni, azt közzé kell tenni és letétbe 

helyezni. 

 A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe 

a cégnévnek végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás 

kezdő időpontját. 

 A cégbíróság Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, 

amely tartalmazza többek között az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját és azt 

a tényt, hogy a cég egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról határozott. A közlemény tartalmazza 

a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a 

végelszámolónak jelentsék be. 

 A végelszámolás befejezésekor – legkorábban a cégközlönyben való megjelentést követő 40. nap 

után - a legfőbb szerv az előterjesztett iratok, a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben 

dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának 

más által történő átvállalásáról is. A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló 

díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével 

kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. 

 Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására 

nyitva álló határidő alatt - az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton 

értesíti a cégbíróságot. (T201T jelzésű nyomtatványon) A végelszámolás záró napját követő 30 napon 

belül, a végelszámolás záró napjával tevékenységet lezáró társasági 

adóbevallást, illetve végelszámolást lezáró beszámolót kell készíteni, melyet letétbe kell helyezi és 

közzé kell tenni. 
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 A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles a cégkapun keresztül megküldeni a 

cégbíróságnak az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, valamint a határozatot a jogszabályban 

meghatározott iratminta kitöltésével. 

 Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a 

cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya 

nincs. 

 Az adóhatósági értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte után a cégbíróság – a 

végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből. 

Ha a törvényben meghatározott feltételek megváltoznak, úgy az egyszerűsített végelszámolás helyett 

a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó szabályok szerint eljárni. 

Forrás: 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, 

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

2020. január 14. 

Átmeneti időszak a nyugdíjasok foglalkoztatásában 

Ahogy arról a médiumokban már sok szó esett – az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) 6. §-a értelmében 

– ez év július 1-jétől a sajátjogú nyugdíjasra 

keresőtevékenysége esetén semmilyen 

jogviszonyban sem terjed ki a biztosítási, és 

ebből következően mentesül az egyéni 

járulékfizetési kötelezettség alól (egyéni vagy 

társas vállalkozóként az egészségügyi 

szolgáltatási járulék megfizetése alól is!), 

illetve a foglalkoztatónak sem kell lerónia 

után a szociális hozzájárulási adót valamint a 

szakképzési hozzáárulást. 

(Az említett jogszabályi hely alapján a kiegészítő tevékenységet folytató személyek mentesülnek a 

biztosítási kötelezettség alól, és a törvény 4. § 11. alpontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató 

személynek tekintendő a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső 

tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő 

személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, 

akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.) 

https://perfekt.blog.hu/2020/01/14/atmeneti_idoszak_a_nyugdijasok_foglalkoztatasaban
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A bevezetőben említett valóban nagyon kedvező társadalombiztosítási státusz egyelőre csak az Mt. 

szerinti nyugdíjas munkaviszonyban álló dolgozóra vonatkozik. 

Ennek megfelelően 2020. június 30-ig 

 minden biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban álló nyugdíjas változatlanul köteles megfizetni 

a 10 százalékos nyugdíjjárulékot (ami alapján megilleti a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 

1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény 22/A. szakasza alapján a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés) és a 4 

százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot (a nyugellátás folyósításának esetleges 

szünetelése ideje alatt a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is), míg 

 a kifizetőknek az érintettek jövedelme után változatlanul le kell rónia a 17,5 százalékos szociális 

hozzájárulási adót, illetve a szakképzési hozzájárulást, 

 a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóknak pedig továbbra is meg kell 

fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot (amelynek havi összege január hónaptól 7.710 

forintra nőtt) és a kivét, illetve a tagi jövedelem után le kell róni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, 

valamint 

 az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjasokra változatlanul vonatkozik a 

Tny. 83/B. szakasza szerinti kereseti korlát. 

E szabályok tehát 2020. június 30-ig alkalmazandók. 

Ezt követően valamennyi jogviszonyban járulékmentessé válik a nyugdíjasok munkavállalása, ami 

viszont azt is jelenti, hogy a 2020. július 1-jét követően szerzett jövedelmük tekintetében okafogyottá 

válik és megszűnik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés (Tny. törvény 22/A. §) illetve a kereseti korlát (Tny. 

törvény 83/B. §). 

Ugyanakkor a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályai nem 

módosulnak, tehát az e körbe tartozókra június 30-át követően is az általános szabályok szerint terjed 

ki a biztosítás, illetve a jelenlegi feltételeknek megfelelően érinti őket a kereseti korlát a 2011. évi 

CLXVII. törvény – július 1-jétől hatályos – 11. szakaszában foglaltaknak megfelelően.    

 írta: Széles Imre 
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2020. január 17. 

2020. január 1-jétől változott az adótanácsadók, adószakértők, 

okleveles adószakértők továbbképzési rendszere 

2020. január 1-jei hatállyal módosult az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 

kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet. 

 

A továbbképzési időszak változása 

Az adós szakemberek továbbképzési időszaka 2020. 

január 1-jétől – 5 éves időszak helyett – éves 

továbbképzési időszakká alakult át. A továbbképzési 

évek – a könyvelőkhöz hasonlóan – január 1-jétől 

december 31-ig tartanak. 

A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét 

követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési 

időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél 

megegyezik a naptári évvel. 

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 

megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített 

továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult. 

A továbbképzés teljesítésének módja 

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 

kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett 

többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének 

teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak 

elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra. 

A 20 kreditpont megszerezhető továbbképzési programok teljesítésével, illetve 2 kreditpontot ér a 

minősített szakmai szervezeti tagság. A minősített szakmai szervezetek köre megegyezik a 

mérlegképes könyvelő továbbképzéshez minősített szervezetek, szerveződések körével. 

A résztvevők bejelentési kötelezettségének megszűnése 

https://perfekt.blog.hu/2020/01/17/2020_januar_1-jetol_valtozott_az_adotanacsadok_adoszakertok_okleveles_adoszakertok_tovabbkepzesi_ren
https://perfekt.blog.hu/2020/01/17/2020_januar_1-jetol_valtozott_az_adotanacsadok_adoszakertok_okleveles_adoszakertok_tovabbkepzesi_ren
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A résztvevőknek 2020. január 1-jétől már nem kell megküldeniük a Pénzügyminisztériumnak az 

igazolásaikat, a könyvelőkhöz hasonlóan az igazolásra csak egy esetleges adategyeztetés során lesz 

szükség. A folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakok 2019. december 31-én lezárultak, és 

ezekről a korábbi teljesítésekről sem kell adatot küldeni a hatóságnak. 

A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez 

hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a Pénzügyminisztériumnak. 

Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe 

Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles 

adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 

1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való 

részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a 2020. évi 

továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többlet-kreditpontokról szóló 

igazolásokat legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldeni a Pénzügyminisztériumnak. 

  

A továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló részletes tájékoztatók elérhetőek a 

Pénzügyminisztérium honlapján: 

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitese-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitese-2020
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2020. január 20. 

 Négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye az Szja 

rendszerében 2020-tól 

Sok helyen és sokszor lehetett már olvasni, vagy 

hallani a négy vagy több gyermeket nevelő anyák 

kedvezményéről, amely 2020. január elsejétől 

hatályos az Szja-ban, azonban a részletekre eddig 

kevésbé figyeltünk talán. Ebben a cikkben ezekre a 

részletszabályokra hívjuk fel azok figyelmét, akik a 

kedvezményt érvényesítenék. 

 

A generális szabály tehát az, hogy azok az anyukák, akik négy vagy négynél több gyermeket nevelnek, 

az összevont adóalapba tartozó, munkával szerzett jövedelmük után mentesülnek a személyi 

jövedelemadó fizetési kötelezettség alól. 

Az Szja törvényünk 29/D. paragrafusa erről ekképp rendelkezik: 

(1) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont 

adóalapját [29. §] - minden más kedvezményt megelőzően - a négy vagy több gyermeket nevelő anyák 

kedvezményével csökkenti. 

Jogosultság: 

Fontos hangsúlyozni, hogy bár a közfelfogásban bárki, aki 4 vagy annál több gyermeket szült, vagy 

örökbe fogadott, jogosult a kedvezményre, azonban a törvényben a jogosultság pontosan 

körülhatárolt. Ennek megfelelően, az a nő jogosult a kedvezmény érvényesítésére, aki vér szerinti, vagy 

örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi 

pótlékra már nem jogosult, azonban a jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és a gyermekek 

száma legalább 4 fő. 

Ebben az értelemben tehát az az elhunyt gyermek például, akit az anya elvesztett, de egyébként rá 

tekintettel 12 éven keresztül jogosult lenne a családi pótlékra, szintén beleszámít. 

Nem tekinthető kedvezményre jogosultnak például az a nő, aki a második férjével közösen nevel négy 

gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé. 

Az érvényesítés feltétele a kifizető, magánszemély felé tett ún. NÉTAK nyilatkozat (NÉgy vagy Több 

gyermeket nevelő Anyukák Kedvezménye) 

https://perfekt.blog.hu/2020/01/20/a_negy_vagy_tobb_gyereket_nevelo_anyak_kedvezmenye_az_szja_rendszereben_2020-tol
https://perfekt.blog.hu/2020/01/20/a_negy_vagy_tobb_gyereket_nevelo_anyak_kedvezmenye_az_szja_rendszereben_2020-tol


13 
 

Jövedelmek köre: 

A fő szabály értelmében az összevont adóalapba tartozó jövedelmek tartoznak bele, az alábbi 

jövedelmeket lehet figyelembe venni: 

 a) e törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont], 

 b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem 

értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket 

meghaladó összegét, 

 c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül 

 ca) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme; 

 cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme; 

 cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme; 

 cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme; 

 ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme; 

 cf) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre 

irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme. 

Más jövedelmekre nem alkalmazható, tehát bérbeadás, vagy megbízási díjból származó jövedelmek 

nem vehetők figyelembe. 

A kedvezmény első alkalommal a 2020. január 1-től megszerzett jövedelmek vonatkozásában áll fent, 

munkaviszonyból származó jövedelem esetén az alábbiak szerint: 

 december 31-ét követő időszakra elszámolt jövedelem 

 évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett jövedelem 

 évet megelőző időszakra vonatkozó, azonban 2019. december 31-ét követően kifizetett jövedelem. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. január 20. 

Ne felejtse el aktualizálni a szabályzatokat 

Túl vagyunk az ünnepeken és elindult a 

2020. üzleti év. Jönnek a munkás 

hétköznapok. Arra vélhetően minden 

könyvviteli szakember gondol, hogy a 

számviteli szabályzatokat aktualizálni kell. 

Ennek lehet oka egyszerűen csak a 

számviteli törvény változása, de 

előfordulhat olyan eset is, hogy a vállalkozó 

saját számviteli politikáját módosítja és 

ennek következtében kell a számviteli szabályzatokat is módosítani. A 2000. évi C. törvény 14.§ (11) 

bekezdése szerint: „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon 

belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.” Amennyiben a számviteli politikát a vállalkozás 

döntése alapján kell módosítani, akkor a változtatásokat a kiegészítő mellékletben meg kell indokolni 

és amennyiben a módosítás hatása jelentős, azt szükséges számszerűsíteni is 

Fontos szabály. hogy a számviteli politika módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy 

a felelős. 

A szabályzatok frissítése (aktualizálása) során nemcsak a szorosan vett számviteli szabályzatokra kell 

fókuszálni. Csak emlékeztetésként írjuk, hogy a 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - 2020. január 10-én lépett hatályba. 

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartoznak a könyvviteli 

(könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve 

vállalkozási jogviszony alapján végzők is. 

A szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a 

szolgáltató kötelesek belső szabályzatot készíteni. A szolgáltató tevékenysége megkezdését követő 

negyvenöt napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt a Pénzmosás és 

Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére jóváhagyás céljából benyújtani. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: 

Módtv.) hatálybalépésekor működő szolgáltató köteles tehát belső szabályzatát a Módtv. hatályba 
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lépését követő 90 napon belül a törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseinek megfelelően 

átdolgozni. De az így átdolgozott szabályzatot nem kell megküldeni a felügyeleti szerv részére!  

Forrás: 

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról 

2018. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

2019. évi C. törvény a számvitelről 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. január 22. 

Számviteli törvény 2020. évi változásai 

Értékcsökkenés elszámolásának változása. 

Projektelszámolás bevezetése. 

Egyösszegű elszámolás kis értékű eszközök után: 

Sztv. 80 § (2).bek. 

-  A TAO törvény változása után a számviteli törvény 

is megváltoztatta az egy összegben elszámolható 

értékcsökkenés összeghatárát. A vállalkozó döntése 

alapján a sztv. 80. §. (2) bekezdése értelmében a 200 ezer Ft. alatti eszközök értékcsökkenése egy 

összegben is elszámolhatóvá válik 2020. január 1-től. 

- Kérdésként merülhet fel, hogy mely eszközökre vonatkozik az ilyen irányú elszámolás lehetősége: A 

törvény értelmében a 2020 január 1-jén vagy az azt követően használatba vett kis értékű eszközökre 

lehet alkalmazni. 

Bevételek elszámolási szabályának változása:   

A valóság és az óvatosság elve sokszor bizonytalanságot okozott pl. a két vagy több évet érintő 

elszámolások esetében. 

 Ezért a több üzleti évet érintő, és egymással szoros kapcsolatban álló szerződések esetében ( 

projektszerződések) az aktív és passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes 

https://perfekt.blog.hu/2020/01/22/szamviteli_torveny_2020_evi_valtozasai
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üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségek és ráfordítások elszámolását a 

ténylegesen teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól. 

Új fogalmi meghatározás: a szerződés elszámolás egysége. 

 A módosítás értelmében a szerződés elszámolási egységének a teljesitésével arányosan kell 

elszámolási a nettó árbevételt és az adott teljesítési fokhoz felmerült költségeket és ráfordításokat. 

 Az elszámolási szabályok bevezetésével a több éves szerződések esetében az üzleti években 

(amennyiben a feltételek és a körülmények változatlanok) azonos lesz az árbevétel arányos nyereség. 

 A törvény meghatározza a teljesítési fok fogalmát is: teljesítési foknak a ténylegesen elvégzett 

szerződéses munkáknak a szerződés szerint elvégzendő összes munkához viszonyított arányát kell 

kifejeznie. 

 A teljesítési fok meghatározásának többféle módszer közül lehet választani, hiszen függ a 

szerződésektől, a munka végzés jellegétől, valamint a választást a számviteli politikában is meg kell 

jeleníteni. 

 Mivel a mérleg fordulónapján a teljesítési foknak megfelelően került az árbevétel elszámolásra,így a 

beszámolóban befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész, vagy késztermék nem 

mutatható ki. 

 Az elszámolási mód alkalmazását a 2020. évben induló üzleti évről készült beszámolóra kell 

alkalmazni. Az átmenet i szabály értelmében lehetőség van már a 2019-ben induló üzleti évről készült 

beszámolóra is lehet alkalmazni. 

Céltartalék képzés változása: SZTV. 41 § (1) bek. 

 Az (1) bekezdés kiegészül, hogy a már megkötött hátrányos szerződésekből eredő jövőbeni 

veszteségre céltartalék képzési kötelezettségek ír elő. 

 Hátrányosnak kell tekinteni azokat a szerződéseket, amelyek nagy valószínűséggel veszteséget fok 

okozni, vagy olyan szerződés, amely hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondható fel. A 

szerződések esetében azt kell megbecsülni hogy várhatóan mennyi veszteség keletkezik. 

Természetesen a számviteli törvények változását a számviteli politikában is át kell vezetni. 

 írta: Magyar Miklósné 
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2020. január 24. 

A szakképzés átalakítása okán 2020-tól átalakul a felnőttképzés is 

2019. november végén megjelent a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. 

Az új törvény új korszakot jelent a szakképzésben, és hatással 

van számos területre, mind jogi, mind szakmai értelemben. 

Még 2019 decemberében kiadásra került számos törvény 

módosítása, így a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény is. 

A részletes szabályokat mindkét esetben a közeljövőben 

várhatóan megjelenő végrehajtási rendelet tartalmazza majd. 

Mit tudhatunk már a törvény sorai alapján? 

A 2020-tól hatályos új szakképzési törvény értelmében új jegyzék kerül majd kiadásra, ezt szakma 

jegyzéknek hívják, és a kizárólag iskolarendszerű képzésben megszerezhető szakmákat sorolja majd fel. 

Ezeket a szakmákat a jövőben csak az iskolapadban lehet elsajátítani. Azaz az OKJ-s képzés és lista 

megszűnik. 

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) még 2019. december 31-én szereplő képzések vonatkozásában 

az ezekre engedéllyel rendelkező intézmények utoljára 2020. december 31-én indíthatnak képzéseket. 

Tehát a korábbi szabályozás szerint, - így a kikerült képzések vonatkozásában is - idén december 31-ig 

lehet képzéseket indítani, azaz ezekre beiratkozni. 

Az OKJ-s képzéseknek úgy kell befejeződnie, hogy még elegendő idő álljon rendelkezésre a vizsgázásra 

is, hiszen azokat 2022. december 31-ig jogosultak az engedéllyel rendelkező intézmények szervezni. 

Több olyan képzés is van, például a pénzügyi ágazatban, ahol a vonatkozó szakmai vizsga csak központi 

időpontokban tehető le, ez még inkább szűkíti a lehetőségeket, hiszen a képzések ütemezésénél ezt is 

figyelembe kell venni. 

A képzésekre jelentkezők figyelmét ezekre a határidőkre ezúton is szeretnénk felhívni, hiszen számos, 

a felnőttek számára, munka mellett szervezett OKJ-s képzés akár tovább is tart, mint egy év, és ezt 

követően kerülhet csak sor a szakmai vizsga megszervezésére. 

Az átmeneti intézkedésekben rögzített határidők ismeretében javasoljuk mindenkinek, hogy mielőbb 

hozzon döntést, ha komoly a szándéka még idén egy szakképesítés megszerzésére. Egy képzés 

indításához az előkészítésre is megfelelő időt kell szánnia intézményünknek, az országos 

https://www.perfekt.hu/kepzesek-listaja
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hálózatunkban korántsem garantálható, hogy az év utolsó napjaiban az érdeklődő találni fog induló 

képzést. 

A változásokról szakmai blogunkban olvashat majd további cikkeket. 

írta: Szepessy Hajnalka 

 vezérigazgató 

 

2020. január 24. 

Mi mennyi 2020-ban? 

. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

  
Havi bér 

Ft/hó 

Heti bér 

Ft/hét 

Napi bér 

Ft/nap 

Órabér 

Ft/óra 

Minimálbér 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek. 161.000 37.020 7.410 926 

Garantált bérminimum* 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 

2. § (2) bek. 
210.600 48.420 9.690 1.211 

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ 

(1) bek. 
81.530 18.740 3.748 - 

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. 

(VIII.24.) Korm. rend. 2. § 

(1) bek. 

106.555 24.495 4.899 - 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 

170/2011.(VIII.24.) 

Korm.r. 2/A.§ (1) bek. 

89.705 20.620 4.124 - 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási 

garantált bér*** 170/2011. 

(VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 

117.245 26.955 5.390 - 
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Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában 

foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 

170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (1) bek. 

42.805 9.840 1.968 - 

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában 

foglalkoztatottak speciális garantált 

közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) 

Korm.r. 2/C. 

§ (2) bek. 

55.940 12.860 2.572 - 

 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget 

igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes 

munkaidővel számolva) 

** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 

igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése 

esetén 

*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér 

a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő 

teljesítése esetén illeti meg 

****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált 

közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör 

betöltése esetén illeti meg 

  

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) 

bekezdés (Költségvetési tv.) 

– 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 

38.650,- Ft 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2019. évi LXXI. törvény 59. 

§ (1) bekezdés b) pontja 

(Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 453.330,- Ft 
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2019. évi LXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) – 2011. évi 

CLXII. tv. 169. § (2) és 

2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek. 

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2019. évi LXXI. törvény 62. § (3)-

(4) bek. (Költségvetési tv.) 

– 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. tv. 36. § (8) bek. 

6.000,- Ft/óra 

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal 

felnőttenként 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés d) pontja 

(Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. § 

15.000,- Ft/hó 

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának 

időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, 

fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 

66/H. § (3) bek. 

A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt 

után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal 

felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek. 

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges 

ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – 

a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, 

gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem 

jogosult az 

(5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel 

igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt. 

minimálbér 30%-a 

48.300,- Ft/hó 

  

minimálbér 20%-a 

32.200,- Ft/hó 

  

minimálbér 5%-a 

8.050,- Ft/hó 

 2. Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás 

  Ellátás összege 

Álláskeresési járadék 

maximuma 

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő 

napján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a: 

161.000,- Ft/hó       5.366,66,- Ft/nap 
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(folyósítási idő maximum 90 

nap) 1991. 

évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. 

§ (3) bek. 

Nyugdíj előtti álláskeresési 

segély 

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek. 

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 

64.400,- Ft/hó        2.146,66,- Ft/nap 

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a 

járadékalap 40%-a, a napi 

összeg pedig ennek harmincad része) 

Keresetpótló juttatás 1991. évi 

IV. tv. 14. § (6) bek. 

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-

100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított 

összeg: 

96.600,- Ft/hó – 161.000-,- Ft/hó 

3. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 

Szociális hozzájárulási adó 

2018. évi LII. tv. (Szocho.tv.) 1-

3. § 

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli 

juttatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem 

kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem 

  

  

köteles megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy 

fizeti, mértéke: 

az adóalap 17,5%-a 

(a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában 

lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat) 

Rehabilitációs hozzájárulás 

2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) 

és (5) 

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 

összegének kilencszerese/fő/év 
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bek. (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező 

foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs 

hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó 

létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás 

szorzata) 

Szakképzési hozzájárulás 

2011. évi CLV. tv. (Szakhoz.tv.) 

4.§ (1)-(2) bek. 

a Szakhoz.tv. 4. § (1)-(1a) bekezdései szerinti szakképzési 

hozzájárulási adóalap után fizetendő, mértéke: 

a szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a 

(az adóalap a Szakhoz.tv. szerinti kedvezményekkel csökkenthető) 

 4. Munkavállalók által fizetendő közterhek 

Munkavállaló egyéni járulék és 

magánnyugdíj-pénztári 

tagdíjfizetési kötelezettsége 

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ 

(2)-(3) 

bek., 

Nyugdíjjárulék 10% 

Egészségbiztosítási 

és munkaerő-piaci 

járulék 

Természetbeni 

egészségbiztosítási 

járulék 

4% 

Pénzbeli 

egészségbiztosítási 

járulék 

3% 

Munkaerő-piaci járulék 1,5% 

  összesen 8,5% 

mindösszesen 18,5% 

* A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdése bevezeti 

a társadalombiztosítási járulék jogintézményét, melynek mértékét 18,5 %-ban határozza meg. 

  

  

5. Adósávok, adókedvezmények 
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Adósávok 1995. évi CXVII. 

törvény 

(Szja. tv.) 8. § (1) bek. 

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha 

e törvény másként nem 

rendelkezik - az adóalap 15 százaléka 

Adóalap Szja. tv. 29.§ 

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső 

valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint 

egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás 

esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből 

az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a 

magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére 

(kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára 

megtérítették), a megállapított jövedelem 85 százalékát kell 

jövedelemként 

figyelembe venni. A szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke: 17,5 

százalék 

Adóalap-kedvezmények 

családi kedvezmény Szja. tv. 

29/A § (1)- 

(2) bek. 

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont 

adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi 

kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - 

kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 

- egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal, 

- két eltartott esetén: 

2016-ban 83.330,- Ft-tal, 

2017-ben 100.000,- Ft-tal, 

2018-ban 116.670,- Ft-tal, 

2019-től 133.330,- Ft-tal, 

- három és minden további eltartott esetén eltartottanként és 

jogosultsági hónaponként 

220.000,- Ft-tal csökkenthető. 
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első házasok kedvezménye Szja 

tv. 29/C. 

§ (1), (3) és (4) bek. 

Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az 

összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével 

csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a 

házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-tal 

csökkenthető az adóalap. Az első házasok kedvezménye a családi 

kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. 

a négy vagy több gyermeket 

nevelő anyák kedvezménye 

Szja tv. 29/D. § 

Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igénybe venni, 

aki családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, 

de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és a gyermekek 

száma a négy főt eléri, azzal, hogy a családi pótlékra való jogosultság 

megszűnésével érintett gyermekkel egy tekintet alá esik az a gyermek 

is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta 

miatt szűnt meg. A kedvezményt az összevont adóalapba tartozó 

jövedelmekre tekintettel lehet érvényesíteni (adóalap- csökkentő). Az 

érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat megtétele. 

A kedvezmény minden más kedvezményt megelőz, megosztani nem 

lehet. 

Mezőgazdasági őstermelőnek 

az e tevékenységből származó 

Szja. tv. 23. § szerint 

figyelembe veendő jövedelme 

[Szja. tv. 23. §] 

600.000,- Ft 

A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást 

alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből 

származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor 

ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha 

meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét 

meghatároznia. 

*A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos aktuális információk a NAV honlapján érhetőek el. 

  

6. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft 

[2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) 68. §] 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az államháztartás 

alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis 

összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 

  

7.  Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 

Egyszerűsített foglalkoztatási 

forma 
A közteher mértéke (Ft/nap) 

1. 
mezőgazdasági és 

turisztikai idénymunka 
500,- Ft 

2. alkalmi munka 1.000,- Ft 

3. filmipari statiszta 3.000,- Ft 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai és 8. 

§ (2) bekezdése alapján. 

  

8. Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban: 1.649.500,-Ft                                                                    

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma) 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek 

a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül 

jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) 

ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult 

tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás 

egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb 

bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az 

addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb 

kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e 

törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak (függetlenül attól, hogy a támogatás 

megállapítására a bérgarancia törvény 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor). 
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A Központi Statisztikai Hivatalnak a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról 

szóló közleménye (Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2018-

ban:  329.900,- Ft 

A fenti összeg ötszöröse:  1.649.500,- Ft 

Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, 

a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet módosítása alapján 2020. március 1-jétől a 

bérgarancia támogatásokkal kapcsolatos feladatokat – az egész országra kiterjedő illetékességgel – 

az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt 

megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást 

folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el. 

9.    A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,- Ft/hó 

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,- Ft/hó 

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 

együttfolyósítási összeghatára 2020. január 1-jétől 

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 

96.835,- Ft/hó 

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság 

rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) 

pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 8/A. § 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 

legalább 30%-a – 

31.322,- Ft/hó 

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási 

rehabilitáció 

2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 8/A. § 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 

legalább 40%-a – 

41.762,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi 

állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 
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komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 

2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 

8/A. § 

legalább 30%-a – 

31.322,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi 

állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex 

minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 

2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. b) és (2) bek. b), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

8/A. § 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 

legalább 45%-a – 

46.982,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag 

folyamatos támogatással foglalkoztatható, 

2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. c) és (2) bek. c), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

8/A. § 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 

legalább 50%-a – 

52.203,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, 

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes 

2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. d) és (2) bek. d), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

8/A. § 

alapösszeg 

(104.405,- Ft) 

legalább 55%-a – 

57.423,- Ft/hó 

  

10. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától 7.710,- Ft/hó (257,- Ft/nap) 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi 

szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, 

valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 

szövetkezet, az 

egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f) pontja, 18. § (1) 

bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] illetve 2020. július 1. napjától: a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 16. § f) pontja, 25. § 

(3) bek.,43.-47. §. 
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11. Egyes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 

Csecsemőgondozási      díj                                           (CSE

D) 

1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. § 

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) 

pont), illetve 

a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § 

(1) b) pont) 

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. 

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb 

havonta a mindenkori minimálbér 

kétszeresének 70%- a 

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (7) bek. 

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos 

biztosítási időszak alatt legalább 730 nap 

biztosításban töltött nappal rendelkezik) 

a táppénz alapjának 50%-a (az előző 

pontban meghatározottnál rövidebb 

biztosításban töltött idő esetében, vagy 

fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, 

vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, 

mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi 

kezelésének időtartama alatt gyermeke 

mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást 

nyújtó intézményben) 

a táppénz egy napra járó összege nem 

haladhatja meg a jogosultság kezdő napján 

érvényes minimálbér kétszeresének 

harmincad részét! 

Örökbefogadói díj 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/H. § 

és 48. § (1)-(3) bek. 

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, 

aki a második életévét betöltött gyermeket, 

illetve ikergyermekek esetén a harmadik 

életévüket betöltött gyermekeket 

örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, 

feltéve, hogy a gyermek nevelésbe 
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vételének napját megelőző két éven belül 

365 napon át biztosított volt, és a gyermeket 

a gondozásba vétel időpontját megelőzően 

nem neveli legalább egy éve folyamatosan 

saját háztartásában. 

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe 

vételének napjától számított 168. napig jár a 

táppénzre vonatkozó Eb tv. 48. § (1)-(3) 

bekezdése szerint megállapított összegben. 

Családi pótlék (CSP) 

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) 

bek. 

egy gyermekes család esetén 
12.200,

- Ft/hó 

egy gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén 

13.700,

- Ft/hó 

kétgyermekes család esetén 

gyermekenként 

13.300,

- Ft/hó 

két gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén 

gyermekenként 

  

14.800,

- Ft/hó 

három, vagy több gyermeket nevelő 

család 

esetén gyermekenként 

  

16.000,

- Ft/hó 

három vagy több gyermeket nevelő 

egyedülálló 

esetén gyermekenként 

  

17.000,

- Ft/hó 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő család esetén, 
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valamint intézményben 

(gyermekotthonban, javítóintézetben, 

büntetés-végrehajtási intézetben vagy 

szociális intézményben) élő, továbbá 

nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. 

§ (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal 

elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermek után, továbbá a 

gyámhatóság által a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatban megjelölt 

személy esetén tartósan beteg vagy 

súlyosan fogyatékos gyermekenként 

23.300,- Ft/hó 

tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő 

egyedülálló esetén a tartósan beteg 

illetve súlyosan fogyatékos 

gyermekenként 

  

25.900,

- Ft/hó 

saját jogán nevelési ellátásra jogosult 

tizennyolcadik életévét betöltött tartósan 

beteg 

illetve súlyosan fogyatékos személy, az 

iskoláztatási támogatásra való jogosultság 

megszűnésének 

időpontjától                                   20.300,- 

Ft/hó 

a gyermekotthonban, javítóintézetben, 

büntetés-végrehajtási intézetben vagy 

szociális intézményben élő, továbbá 

nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg 

és nem súlyosan fogyatékos gyermek, 
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valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a 

gyámhatóság által a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatban megjelölt 

személy, valamint a saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult személy esetén az 

ilyen gyermek illetve jogosult után 

személyenként                                     14.800,- 

Ft/hó 

Anyasági                   támogatás 

LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § 
1998. évi 

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-

a:                                              64.125,- Ft 

Ikergyermek esetén 300%-

a:                                                                  85.5

00,- Ft 

A támogatás a szülést követő 6 hónapon 

belül igényelhető, ha az anya várandóssága 

alatt legalább négyszer – koraszülés esetén 

egyszer – részt vett várandósgondozáson, 

továbbá örökbefogadó szülő, ha az 

örökbefogadást véglegessé vált 

határozatban engedélyezték, és a 

gyermeket a végleges engedélyezés 

időpontját megelőzően legfeljebb egy éve 

nevelte folyamatosan saját háztartásában, 

illetve a gyám, ha a gyermek a születését 

követően hat hónapon belül - véglegessé 

vált határozat alapján - a gondozásába kerül. 

(Cst. 29. és 32. §). 

Gyermekgondozást      segítő                                         ell

átás (GYES) 

(korábbi neve: gyermekgondozási segély) 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-

a:                                             28.500,- Ft/hó 
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1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (2) 

bek. 

Az egyazon várandósságból született 

ikergyermekek esetében az ellátás havi 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének és az ikergyermekek 

számának szorzata. Töredékhónap esetén 

egy naptári napra a havi összeg harmincad 

része jár. 

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek 

esetén a tankötelessé válás évének végéig, 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

után a gyermek 10 éves koráig vehető 

igénybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) 

bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-

a:                                             28.500,- Ft/hó 

A támogatásban az a szülő és gyám – ide 

nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a 

kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására 

kirendelt nevelőszülőt – részesülhet, aki 

saját háztartásában 3 vagy több kiskorút 

nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 

23. §) 

     

12. Egyes pénzbeli szociális ellátások 

Egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti 

támogatás (EGYT) 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 37. § (1), (4) bek. 

Jogosult Havi összege 

Az az aktív korúak ellátására 

jogosult személy, aki az ellátásra 

való jogosultság kezdő napján 

a)  egészségkárosodott 

személynek minősül, vagy 

Az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás havi 

összege a családi jövedelemhatár 

összegének és a jogosult családja havi 

összjövedelmének különbözete, de nem 

haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér 
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b)   14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevel – feltéve, hogy a 

családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más 

személy nem részesül a Cst. 

szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, 

vagy  gyermekgondozási               d

íjban, csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban – és a 

gyermek ellátását napközbeni 

ellátást biztosító intézményben 

[Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári 

napközis otthonban, óvodában 

vagy iskolai napköziben nem 

tudják biztosítani, 

egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra 

jogosult. 

mindenkori kötelező legkisebb összege 

személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói,                egészségbiztosítási

                és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 90%-át azzal, hogy ha az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

való jogosultságot állapítottak meg, az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás az összege nem haladhatja meg 

a nettó közfoglalkoztatási bér 90%- ának és 

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegének különbözetét. A családi 

jövedelemhatár összege megegyezik a 

család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 

95%-ának (2020-ban az öregségi 

nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- Ft) 

szorzatával . 

Foglalkoztatást 

helyettesítő                   

támogatás (FHT) 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 35.§ 

Jogosult Havi összege 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosult az 

a személy, akinek az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát 

megállapították, kivéve azt, aki 

EGYT-re jogosult (a fent 

hivatkozottak szerint) 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

havi összege 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a: 

(2020-ban 22.800,- Ft/hó) 

Időskorúak járadéka 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

Jövedelemmel nem rendelkező 

jogosult 
Havi összege 
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tv.) 32/B. § (1) bek. és 

32/C. § 

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltött személy, 

akinek saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme 

alapján számított egy főre jutó 

havi 

jövedelme  nem  haladja  meg  az  

öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

85%-át, 

a) 

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

85%-a: (2020-ban 24.225,-Ft/hó) 

az  egyedülálló,   a   reá   irányadó 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 

személy, akinek 

havi   jövedelme   nem   haladja   

meg   az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 100%-át, 

b) 

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

100%-a: 

(2020-ban 28.500,-Ft/hó) 

az egyedülálló, 75. életévét 

betöltött személy, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135%-át. 

c) 

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

135%-a: 

(2020-ban 38.475,-Ft/hó) 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi 

összege a fentiek szerint 

járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 

1.000,- Ft. 

Jogosult Havi összeg 
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Gyermekek 

otthongondozási díja 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 

38.  § (1) bek. a)-b) 

pontja, 

39.    § (1) bekezdése 

és 39/A. § (1)-(3) 

bekezdése 

Magyarország 2020. 

évi központi 

költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. 

törvény         64.      §    

     (2) bekezdésének a) 

pontja 

az a vér szerinti vagy 

örökbefogadó szülő, aki a 

súlyos    fogyatékosságából    ered

ően    önellátásra 

képtelen vér szerinti vagy örökbe 

fogadott gyermekéről, vagy a 

tartós betegségéből eredően 

önellátásra képtelen gyermekéről 

gondoskodik (egyazon gyermekre 

tekintettel csak egy szülő számára 

állapítható meg), vagy a szülőn 

kívül a gyermek más, a 

gyermekkel közös háztartásban 

élő hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 

bek. 2. pont szerint), ha a szülőnek 

az ellátásra való jogosultságát a 

gyermekre tekintettel korábban 

már megállapították, de a szülő 

meghalt, a szülői felügyeleti joga a 

Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), 

e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) 

bekezdése alapján szünetel, illetve 

azt a bíróság megszüntette, vagy a 

gyermek állandó és tartós 

gondozásában a saját egészségi 

állapotára figyelemmel 

akadályozottá vált 

A Szoctv. 38. §-a szerinti 

gyermekek  otthongondozási díjának a 

Szoctv. 39/A. §-a szerinti 

havi összege a 2020. évben 123.910,- Ft. 

Ha a szülő több olyan gyermekéről is 

gondoskodik, akire tekintettel a 

gyermekek otthongondozási díjára való 

jogosultsága megállapítható lenne, 

számára havi összeg másfélszeresében 

megállapított ellátást kell folyósítani 

(185.865,- Ft). 

A gyermekek otthongondozási díjának havi 

összege a más rendszeres pénzellátásban - 

ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) 

bekezdés a) pontja szerinti rendszeres 

pénzellátásokat, ha az ott meghatározott 

feltételek fennállnak, továbbá a szülő 

részére 

folyósított                csecsemőgondozási      

                             díjat, gyermekgondozási 

díjat vagy gyermekgondozást segítő 

ellátást, ha azt nem a gyermekek 

otthongondozási díjára jogosító 

gyermekre tekintettel állapították meg, 

továbbá a gyermeknevelési támogatást - 

részesülő jogosult esetén a megállapított 

összegnek és a jogosult részére folyósított 

más rendszeres pénzellátás havi bruttó 

összegének a különbözete. Ha a 

különbözet az ezer forintot nem éri el, a 

jogosult részére ezer forint 

összegű ellátást kell megállapítani 
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Ápolási díj 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 

44. § 

Magyarország 2020. 

évi 

Jogosult Havi összeg 

Ápolási díjra jogosult a 

hozzátartozó [Ptk. 8:1. § 

(1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § 

(1a) és (1b) bek.], ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló 

Költségvetési tv-ben meghatározott 

alapösszeg 

100%-a: 39.365,- forint 

  

Szekszárd, 2020. január 8. 

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
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 2020. január 28. 

Ismét változott a Munka Törvénykönyve 

Az újabb családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosítások[1] keretében ismételten 

változott a Munka törvénykönyve (2012. évi I. tv[2].) is érintették. A cikk keretében a legszélesebb 

kört érintő módosításokat ismertetjük. 

 

Hosszabb időre vehetik igénybe a gyermekesek a részmunkaidős foglalkoztatást 

A munkáltató az Mt. 61. § (3) bekezdése szerint a munkavállaló ajánlatára (kezdeményezésére eddig a 

gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves 

koráig volt köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartalmú 

részmunkaidőre módosítani. A módosítás alapján három helyett négyéves, három vagy több 

gyermeket nevelő munkavállaló esetében a gyermek hatéves koráig vehető igénybe a munkavállaló 

döntése alapján a részmunkaidős foglalkoztatás. A gyermekneveléssel kapcsolatos legtöbb 

kedvezményhez hasonlóan a részmunkaidős foglalkoztatást az apa vagy az anya egyaránt igényelheti. 

A munkáltató a munkaszerződés ilyen okból történő módosítását nem tagadhatja meg. 

 

Az önként vállalt hosszabb napi munkaidőre vonatkozó megállapodás felmondása miatt nem érheti 

hátrány a munkavállalót 
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A készenléti jellegű munkakörökben, illetve ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos 

hozzátartozója lehetőség van megállapodással a teljes napi munkaidő legfeljebb 12 órára növelésére. 

Az Mt. 99. § (3) bekezdése kimondja, hogy ezekben az esetekben a felek írásbeli megállapodása alapján 

-a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, heti munkaideje 

legfeljebb hetvenkét óra. Az írásbeli megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, 

munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel 

felmondhatja. A módosítás most azt is rögzíti a túlmunkára vonatkozó hasonló jellegű 

megállapodásokhoz hasonlóan, hogy a  megállapodás felmondása esetén a munkavállalót jogellenesen 

hátrány nem érheti. 

  

A nagyszülői GYED-et igénybe vevőnek is jár a fizetés nélküli szabadság. 

Az Mt. 128. §-a kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló a nagyszülői gyed (1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj) 

időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult." 

  

Mődosultak a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezések is. 

Az Mt. 228.§ (1) bekezdése szerint a felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a 

munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója 

jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ezen kötelezettség teljesítéséért a munkáltató 

megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell 

tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót - elsősorban 

képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az 

ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér 

egyharmada. Az ellenértékre vonatkozó szabályoktól a jövőben a felek megállapodása, illetve kollektív 

szerződés esetén is csak a munkavállalók javára lehet eltérni. 

  

Módosultak a tanulmányi szerződésre vonatkozó rendelkezések is. 

Az Mt. 229. § (1) bekezdésében szabályozott tanulmányi szerződést minden esetben írásba kell 

foglalni, e rendelkezéstől a felek megállapodása, illetve a kollektív szerződés sem térhet el. 
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Az Mt. 229.§ (1) bekezdése szerint a tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a 

tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás 

szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos 

időn - de legfeljebb öt éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A 

munkaviszonyban töltött idő számításánál - eltérő megállapodás hiányában – az Mt. 115. § (2) 

bekezdése megfelelően irányadó. E rendelkezéstől a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés a 

jövőben csak a munkavállaló javára térhet el. 

  

[1] 2019. évi CXXVI. törvény lásd. 

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

2020. január 30. 

Az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat 

Hamarosan aktuális az első, 2020-ra esedékes bevallási kötelezettség teljesítése azokra vonatkozóan, 

akiknek egyes adókötelezettség teljesítésére az adóévben nem keletkezik bevallási kötelezettsége. 

2020. február 12-ig lehet 2020-ra a bevallással 

egyenértékű, ún. nullás nyilatkozatot tenni, az NY 

nyomtatvány kitöltésével és beküldésével. 

 

Azok az adózók, akik meghatározott adónemben 

nem keletkezik 2020-ban adókötelezettsége, 

jogosultak a nyilatkozat benyújtására, amely az 

adóbevallás benyújtásával egyenértékű. 

  

A Nyilatkozat kiváltja: 

 a 2019-es adóévről évben benyújtandó „nullás” adattartalmú éves bevallásokat, valamint 

 a január 1-jével kezdődő adóévtől a havi, negyedéves, éves „nullás” adattartalmú bevallásokat. 
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Egy nyilatkozatban több – eltérő típusú (’01, ’08, ’43, ’65) – „nullás” adattartalmú bevallás is 

megjelölhető, akár eltérő bevallási időszakokkal is. 

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése miatt a Nyilatkozat 2020. február 25-éig, illetve 

2020. június 2-áig a 1943 számú bevallás kiváltásra is benyújtható. 

A soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítésére nem alkalmazható a Nyilatkozat, illetve 

kényszertörlés, tevékenységet lezáró adóbevallás, felszámolás, végelszámolás befejezésekor 

benyújtandó adóbevallást sem helyettesíti.  Szintén NEM nyújtható be a bevallás azokban az 

esetekben, ha az adózónak jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ilyen eset lehet pl. 

tipikusan az, ha az adózónak van egy fő foglalkoztatottja, de a munkavállaló pl. táppénzen, vagy egyéb 

anyasági ellátást (CSED, GYED) kap. 

Ilyen esetben természetesen járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban a munkavállaló 

biztosítási időt tölt az adott foglalkoztatónál, így ezekről, illetve a munkabérrel történő ellátatlanság 

kódjáról a munkáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik. 

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy egész évre benyújtottuk a 08-as bevallás helyettesítésére az NY-es 

nyilatkozatot, azonban a foglalkoztató áprilisban alkalmaz egy-két napra alkalmi munkavállalót. 

Ebben az esetben az április hónapra vonatkozó módosított kötelezettségét (a bevallás jellegében "O" 

jelöléssel) a 2008-as bevallásban teljesítheti önellenőrzéssel. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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 2020. február 3. 

Közeleg a KATA bevallások határideje 

Bár a kisadózó vállalkozások tételes 

adójáról szóló törvény hatályba lépése 

óta az adatszolgáltatást illetően változás 

nem történt, mégis érdemes a témával 

foglalkozni, hiszen az adatszolgáltatási 

kötelezettség fontos célokat szolgál. 

A kisadózó vállalkozásnak az adóévet 

követő év február 25-ig nyilatkozatot kell 

tennie az adóévi KATÁ-s bevételeiről. 

Erre, mint minden évben a xx’KATA jelű nyomtatvány szolgál, a 2019. adóévről tehát a 19KATA 

nyomtatványt kell benyújtani, 2020. február 25-ig, keddig. Ez alól egy kivétel van a határidőt tekintve, 

amennyiben az adóalanyiság év közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon 

belül be kell nyújtani a bevételről szóló nyilatkozatot. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség az olyan partnerektől megszerzett, legalább 1 millió Ft, vagy azt 

meghaladó bevételt érinti, amelyet más személytől, ide nem értve az egyéni vállalkozónak NEM 

minősülő magánszemélytől szerzett a KATA adóalany. Tehát, ha pl. a KATÁS egyéni vállalkozó más 

magánszemélytől, vagy akár adószámmal rendelkező magánszemélytől szerzett az értékhatárt 

meghaladóan bevételt, nem tartozik az adatszolgáltatás körébe. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség azonban a törvény 2013. évi bevezetése óta kétirányú, ugyanis a 

tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatási kötelezettsége van azon adózóknak is, akik a 

naptári évben 1 millió Ft-ot meghaladó kifizetést teljesítettek kisadózó vállalkozás részére. 

A bevallást a 19K102-es nyomtatványon kell majd teljesíteni, a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, 

adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére 2019 naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás 

bevételének minősülő összegről, ha azt számla alapján juttatja, és annak összege a tárgyévben eléri, 

vagy meghaladja az 1 millió forintot. 

Az adatszolgáltatás célja a munkaviszonyt leplező jogviszonyok kiszűrése, nem jelent automatikus 

ellenőrzést a kisadózóval szemben, holott nagyon sokan ezt gondolják. 

Természetesen ezzel kapcsolatban is lehet számítani a változásokra, hiszen a 2020. július 1-jétől 

bevezetendő online adatszolgáltatás számos más nyomtatványt, adatszolgáltatást ki fog tudni váltani. 
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Idén még a KATA-s vállalkozásokat érintően nem történt jelentős változás, azonban számos forrást 

szem előtt tartva a jövőben azért számíthatnak az adózók bizonyos szigorításokra az adónemmel 

kapcsolatban, elsősorban azért, hogy a lehetséges visszaéléseket minél jobban kiszűrje az adóhatóság. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

2020. február 5. 

Nagyszülői GYED 

A nagyszülői gyermekgondozás lehetőségét 2020. január 1-jei hatállyal a 2019. XCVIII. törvény[1] 

teremtette meg, amely számos jogszabályt módosított az intézmény bevezetése érdekében. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény (Ebtv.[2]) új 42/G. § (1) bekezdése 

szerint a gyermekgondozási díjra jogosult személy 

(alapjogosult) jogán annak vagy az alapjogosulttal együtt 

élő házastársának vér szerinti és örökbe fogadó 

biztosított szülője, továbbá a biztosított szülővel együtt 

élő biztosított házastárs (nagyszülő) is jogosult a 

gyermekgondozási díjra, ha 

1. a) a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított 

volt, 

2. b) a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az 

alapjogosult -az ellátás nagyszülő részére történő folyósítása alatt a Tbj. 5. §-a szerinti 

jogviszony - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - alapján biztosítottként 

keresőtevékenységet végez, 

3. c) a gyermeket az alapjogosult a saját háztartásában neveli, és abból a gyermek a nagyszülőhöz 

csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki, 

4. d) a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az 

alapjogosult -írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi 

igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával, és 
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5. e) azon gyermekre tekintettel, aki után az e bekezdés szerinti ellátást megállapították, 

gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak. 

Az alapjogosult halála a nagyszülő részére már megállapított gyermekgondozási díjra való 

jogosultságot nem érinti. 

Nem jár gyermekgondozási díj, ha 

1. a) a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi, 

2. b) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el, 

3. c) a nagyszülő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve az 

otthonában végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a 

csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást 

segítő ellátást és gyermekgondozási díjat, 

4. d) ha a nagyszülő előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztést, elzárást tölt. 

5. e) az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik, 

6. f) az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot visszavonják. 

A nagyszülői gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a 

mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 

A gyermekgondozási díj naptári napi alapját az általános szabályok szerint (Ebtv. 48. § (1)-(3) 

bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. 

Ha a naptári napi alap nem állapítható meg az Ebtv. 48.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a 

naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része 

azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem 

éri el, a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell 

figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe 

venni. 

A nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj esetében az Ebtv. 39. § rendelkezései nem 

alkalmazhatók. Ha a gyermekgondozási díjat a nagyszülő részére megállapítják, a gyermek közös 

háztartásban élő szülője - egyedülálló alapjogosult esetén az alapjogosult - gyermekgondozási 

támogatásra és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira nem jogosult, kivéve a saját, illetve a 

gyermeke ápolására figyelemmel fennálló keresőképtelenségére tekintettel járó táppénzt. 
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A gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult 

-az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatát valamennyi gyermekgondozási díjra jogosító gyermek 

tekintetében csak egy és ugyanazon nagyszülő vonatkozásában adhatja meg. 

Ha ugyanazon nagyszülő részére a gyermekgondozási díjra való jogosultságot a feltételeknek 

megfelelő egy vagy több alapjogosult nyilatkozata alapján, több - nem ugyanazon várandósságból 

született -gyermekre figyelemmel is megállapítják, a gyermekgondozási díjat számára gyermekenként 

kell megállapítani. 

A gyermekgondozási díjnak a nagyszülő részére történő megállapítása iránt benyújtott kérelmet a 

nagyszülő munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el. 

Ha a nagyszülő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye 

szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, 

főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtania a 

kérelmet elektronikus úton. 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 

[1] 2019. évi XCVIII. törvény egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével 

kapcsolatos módosításáról, lásd: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900098.TV 

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700083.tv 

  

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
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2020. február 10. 

Behajthatatlan követelések áfája, azaz az utólagos adóalap-

csökkentés lehetősége 2020-tól 

2020. január elsejétől hatályos az utólagos adóalap-csökkentés lehetősége az Áfa törvényben, erről 

már sokat, sokszor lehetett hallani, olvasni. 

Érdemes azonban a feltételekről és a részletekről is beszélni, ezeket foglaljuk össze. 

 Mivel a fogalom és a lehetőség elsősorban a könyvelő 

szakmát érinti a leginkább, talán érdemes azzal kezdeni, 

hogy az Áfa törvény szerinti behajthatatlanság nem 

egyezik meg teljes mértékben a Számviteli törvény 

szerinti behajthatatlan követelés fogalmával. (ld. cikk 

vége) 

Legfontosabb azonban a követelések visszaigénylésével 

kapcsolatos gyakorlati kérdéseknek a megválaszolása, ki 

és hogyan élhet az Áfa törvényben található lehetőséggel. 

Természetesen azon értékesítők vagy szolgáltatásnyújtók, akik az általuk végzett értékesítésről, 

szolgáltatásnyújtásról a számlát a törvényi előírásoknak megfelelően kiállították, azonban azok 

ellenértékéhez nem jutottak hozzá, mert partnerük a számlát nem, vagy nem teljes egészében 

egyenlítette ki. 

Nekik lehetőségük van önellenőrzés keretében, de számlahelyesbítés nélkül az xx65A-06 lap, a 

behajthatatlan követelés elszámolásával összefüggő nyilatkozatok kitöltése révén ezen áfa összegek 

visszaigénylésére. 

A bevallási nyomtatvány része ez a lap, amelyben nyilatkozni kell az alábbiakról: 

 1) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról, 

 2) az érintett ügyletről kiállított számla sorszámáról, 

 3) az adóalap-csökkentés összegéről, 

 4) a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról, valamint 

 5) arról hogy az ügylet ellenértéke más módon nem térült meg számára. 
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A hármas pont okán fontos megjegyezni, hogy amennyiben nem adóalany vevő partnerről van szó, 

behajthatatlan követelés jogcímén az adóalap nem csökkenthető. 

Kizárólag a 2015. december 31-ét követő teljesítési időpontú ügyleteknél alkalmazható, illetve fontos, 

hogy a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem 

tartalmazó részével az adó alapja akkor csökkenthető, ha a behajthatatlan követelésként történő 

elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének 

esedékessége óta legalább egy év eltelt. 

Végül nézzük még a vonatkozó jogszabályhely pontos tartalmát: 

(Áfa tv. 77. § (7)-(10) bekezdése: 

 az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek, 

 az adóalany a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjéta jogszabályban 

meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, 

szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt, 

 az adóalanynem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a 

behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában, 

 a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy 

kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás 

alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában, 

 a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal 

vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető 

adatbázisábana behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy 

évben, 

 a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámaa behajthatatlan 

követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

teljesítésének időpontjában nincs törölve, 

 az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául 

szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott 

tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő 

adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről, 
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 a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége ótalegalább egy év eltelt, és 

 a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg. 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. február 12. 

Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen 

Az Infotv[1]. (az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,) 

szerinti  különleges adatnak minnősülő ún, 

biometrikus adat egy természetes személy fizikai, 

fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a 

természetes személy egyedi azonosítását, mint például 

az arckép vagy az ujjlenyomat, tenyérlenyomat vagy 

más daktiloszkópiai adat, DNS-profil. 

A technikai fejlődéssel párhuzamosan egyre több nagyvállalatnál felmerül a munkavállalók be-, 

kiléptetésének, mozgásának, tevékenységének, telefon- és számítógéphasználatának korszerű, 

biometrikus felismerő, azonosító rendszerekkel történő megvalósítása. Hasonló lehetőségeket kínál, 

és adatvédelmi szempontból is azonos megítélés alá esik a poligráfos „hazugságvizsgáló” eszközök 

használata a munkahelyen. 

  

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha 

1. a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, 

különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, 

2. b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott 

feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez 

kifejezetten hozzájárult, 

3. c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú 

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető 

közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy 

4. d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal 

arányos. 
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A (2) bekezdés szerint különleges adat, így a biometrikus adat 

1. a) az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározottak szerint, vagy 

2. b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához 

feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog 

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy 

üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli. 

  

Az adatvédelmi hatóság NAIH/2019/1074 tájékoztatásában[2] megállapította, hogy a biometrikus 

adatok kezelésének előzőekben írt feltételei a munkahelyeken általánosságban nem állnak fenn 

különös tekintettel arra, hogy a munkaviszony lényegéből adódóan fennálló erős függelmi viszonyok a 

munkáltató és a munkavállaló között a munkavállaló befolyásolásmentes hozzájárulása, mint az 

adatkezelés jogcíme, rendszerint nem állapítható meg. 

„Általánosságban a munkahelyi adatkezelések, így a munkavállalók biometrikus adatai esetében a 

joggyakorlat nem változik a tekintetben 2018. május 25-öt követően sem, hogy erős függelmi 

viszonyokban a hozzájárulás jogcím főszabály szerint nem alkalmazható a személyes adatok 

kezelésére. Ezt erősítik meg a GDPR rendelkezései és az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján 

létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 259. számú iránymutatása, amely a Hatóság honlapján is 

elérhető magyarul4. Ebből fakadóan az érintett hozzájárulása tipikusan nem képezheti az adatkezelés 

érvényes jogalapját erős függelmi jogviszonyokban. Ugyanezen okból a munkaszerződésbe vagy 

kollektív szerződésbe foglalt biometrikus adatszolgáltatási kötelezettség sem jogszerű, és egyébként 

ez az adatkezelés a munkaszerződés teljesítéséhez nem is feltétlenül szükséges. Egyes kivételes 

esetekben azonban, ha a hozzájárulás szabadon és következményektől mentesen megtagadható, 

továbbá ha a hozzájárulás nem a munkaviszony fenntartásának feltétele, akkor az adatkezelés 

jogalapjául az érintett hozzájárulása is szolgálhat. Ha a hozzájárulás nélkül az érintett munkaviszonya 

megszűnik vagy terhesebbé válik, valamely előnytől elesik, vagy egyéb hátrányt szenved el, akkor a 

hozzájárulás érvénytelen az akaratképzés szabadságának hiánya miatt. Ha a fenti kivételes feltételek 

nem állnak fenn, akkor a GDPR 6. cikkének egyéb jogalapjai, elsősorban az (1) bekezdés f) pont5 szerinti 

jogalap jöhet szóba a munkahelyen történő biometrikus adatkezelésre, a körülményektől függően. 

Mindenképp fontos szempont, hogy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges-e az adatkezelés, továbbá az adatkezelés arányossága fennáll-e, amit a 

munkáltatónak kell megfelelően bizonyítania és dokumentálnia egy érdekmérlegelési tesztben. Az 

érdekmérlegelés alapján csak akkor alkalmazható a jogos érdek jogalap az adatkezelésre, ha az 

érintettek jogai és szabadságai az adott esetben nem élveznek elsőbbséget, és ennek világos és valós 
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oka megfelelően bemutatásra és dokumentálásra kerül. Az arányosság elvének egyik központi kérdése, 

hogy van-e alternatívája a biometrikus rendszer alkalmazásának. Az adatkezelő minden esetben 

köteles ellenőrizni, hogy egyes alternatív intézkedések lehetnének-e a kitűzött célra tekintettel 

ugyanolyan hatékonyak, de kisebb beavatkozással járók, és köteles ezeket az alternatívákat választani. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy általánosságban a biometrikus rendszerek alkalmazása nem 

elengedhetetlen és nem a legkíméletesebb eszköz a munkavállalók ellenőrzésénél. A biometrikus 

adatok, mint különleges adatok kezelése esetén további jogszerűségi feltételeket ír elő a GDPR 9. cikke. 

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése a GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján főszabály 

szerint még a GDPR 6. cikk szerinti feltételek fennállása mellett is tilos. Különleges személyes 

adatoknál, mint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, a GDPR 9. cikk 

(2) bekezdésének valamely feltétele is meg kell, hogy valósuljon az általános jogalapon felül.” 

  

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv 

[2] https://www.naih.hu/files/2019-12-19-kozlemeny-munkaltatoi-ellenorzesekkel-osszefuggo-

adatkezelesekrol.pdf 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

 2020. február 17. 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi 

szálláshely-szolgáltatásokra 

2020, január 1-jétől kibővült a kereskedelmi-szálláshely 

szolgáltatásokkal a turizmusfejlesztési hozzájárulás, azaz 

2020. január 1-től az ellenérték fejében nyújtott, 

áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 

után is meg kell fizetni a hozzájárulást. 
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Maga az adónem már 2018. január elsején bevezetésre került, azonban eddig az étkezőhelyi 

vendéglátásban a helyben készített étel – és nem alkoholtartalmú italokra vonatkozott, az eddigi 

szabályozásban a szálláshely-szolgáltatások nem szerepeltek. 

Ez módosult 2020-tól, vagyis 2020. január 1-jétől az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 5. pontja 

szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása is az adónem alá 

tartozik. 

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet, amely saját 

nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt.  

Alapja a nyújtott szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, a hozzájárulás mértéke  4%, a hozzájárulást a 

20TFEJLH nyomtatványon kell megállapítani az önadózás szabályai szerint. 

Irányadó a bevallási időszak tekintetében az áfa bevallási időszak, azaz havi bevallók esetében a 

tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet 

követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig 

kell bevallani és megfizetni. 

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett személy áfabevallás benyújtására nem 

köteles, mert például áfában alanyi mentességben részesül, a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az 

áfatörvény szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a hozzájárulást bevallani és 

befizetni. 

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

261. § (1)Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja 

szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében 

történő nyújtása. 

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy 

szervezet. 

(3) A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: 

Áfa) nélküli ellenértéke. 

(4) A hozzájárulás mértéke 4%. 

(5) A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint 

megállapítani és a (6) bekezdés szerint bevallani, amelyről kiállított 
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1. a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles 

szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot 

nem tüntették fel, akkor a 

2. b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat 

kiállításának időpontja a (6) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik. 

(6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét 

1. a) a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig, 

2. b) azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles 

szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig 

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti. 

(7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti 

meg. 

(8) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Az e §-ban 

nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(9) A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget 

a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi 

költségvetés turisztikai célelőirányzata útján. 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

2020. február 20. 

A veszteségelhatárolás szabálya egyéni vállalkozó által alapított 

egyszemélyes kft-ben 

2019. július 10-től jelentősen módosult a 2009. évi CXV. törvény, amely az egyéni vállalkozóról és az 

egyéni cégről szól. 

Ennek megfelelően egy fontos szabályra hívjuk fel a figyelmüket a veszteségelhatárolással 

kapcsolatban. 
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A fent említett időponttól kezdődően az egyéni vállalkozó korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, 

amelyben az egyéni vállalkozón kívüli személy nem vehet részt. 

Nézzük a törvény hivatkozott rendelkezését: 

19/C. § (1) Az egyéni vállalkozó vállalkozói 

tevékenységének folytatására e törvény szerinti 

feltételekkel korlátolt felelősségű társaságot alapíthat. 

A korlátolt felelősségű társaság alapításában az egyéni 

vállalkozón kívül más személy nem vehet részt. 

(2) Nem alapíthat korlátolt felelősségű társaságot a 

tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt. 

(3) A korlátolt felelősségű társaság bejegyzését követő öt évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet 

gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, valamint nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói 

jogviszonyt. 

(4) A korlátolt felelősségű társaság előtársaságként nem működhet. 

Fontos kiemelni, hogy az így alakult Kft.  a társasági adó alanyává válik, hiszen ezzel az alakulással a Kft. 

egy speciális sajátos formája jelenik meg. A későbbiekben, tehát mint társasági adóalany adóalapját 

már a Tao. szabályai szerint állapítja meg, azonban egy szabályra figyelemmel kell lenni. 

A fent hivatkozott törvény 19/D. § 1) b) pontja szerint: 

E törvény szerinti alapítást megelőzően az egyéni vállalkozó 

1. a) elvégzi az eszközök és kötelezettségek leltározását, 

2. b) meghatározza, hogy az egyéni vállalkozói minőségében szerzett, az egyéni vállalkozó 

adónyilvántartásában szereplő vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik az alapító 

egyéni vállalkozó vagyoni hozzájárulását és mely eszközöket és kötelezettségeket adja át az 

alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak. 

  

Az egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes Kft. jogosult a korábbiakban a Szja törvény által 

meghatározott veszteség-állománnyal csökkenteni a társasági adóalapját, természetesen a 

törvényben meghatározott korlátokat figyelembe véve, amely korlátokat a Tao. tv. 17. §-ában 

találhatunk. 
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Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozótól az alapításkor nem kerül át a Kft-be valamennyi eszköz, - 

vagyis nem kerül át az egyéni vállalkozó összes eszköze a Kft-be – akkor a veszteség továbbvitele a 

társasági adóba is csak az eszközértékkel arányosan áll fent. 

Erről rendelkezik a Tao. tv, 16. § (5) bekezdése: 

Az egyéni cég és az Evectv. 19/C. §-a szerint alapított korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban e 

bekezdésben együtt: társaság) az alapítónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírása szerint 

az alapításig keletkezett, és addig fel nem használt elhatárolt veszteséggel a 17. §-ban foglaltak szerint 

csökkentheti adózás előtti eredményét. A társaság - ha az alapító nyilvántartásában feltüntetett összes 

eszköz nem kerül a társaság tulajdonába - az alapítónál nyilvántartott elhatárolt veszteségnek az 

átadott eszközöknek az összes eszköz értékéhez viszonyított arányos részére, minden esetben a 

nyilvántartott értékek alapján, két tizedesjegyre számítva alkalmazza a 17. § rendelkezéseit. 
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2020. február 25. 

2020.február 15. - Itt az OKJ vége 
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2020. február 26. 

A bérpótlékok – I. 

A bérpótlék az általános munkafeltételektől eltérő, az alapbérnél figyelembe nem vett objektív 

körülmények fennállása esetén végzett munka külön díjazása, illetve többletdíjazása, amelyre 

vonatkozóan az általános szabályokat az Mt. 139-145.§-ai[1] tartalmazzák. Cikksorozatunkban – a blog 

terjedelmi korlátjaira figyelemmel – vázlatosan áttekintjük az egyes bérpótlék-fajtákra irányadó 

szabályokat. 

 

A műszakpótlékra való jogosultság együttes feltételei: 

a) a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének 

időpontja rendszeresen változik 

 a. a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a 

beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a 

munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, 

valamint 

 b.a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van 

 b) a munkavállaló 18 és 6 óra között munkát végez. 

Amennyiben a műszakpótlék előzőekben fennálló feltételei fennállnak, a munkavállaló 30%-os 

műszakpótlékra jogosult. A műszakpótlékra való jogosultság fennállása esetén annak mértéke 

független attól, hogy a munkavállaló beosztása szerint mely napszakban végez munkát (pl. délutános 

vagy éjszakás).   

A műszakpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. (Ezen 

rendelkezéstől a munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben sem lehet eltérni.) 

A műszakpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó 

alapbére. A műszakpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét általános 

teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő 

esetén a százhetvennégy óra arányos részével kell osztani. 

Hangsúlyozni kell, hogy a műszakpótlék nem azonos az éjszakai munkavégzésért esetlegesen fizetendő 

pótlékkal, az kifejezetten a műszakbeosztás rendszeres változásához kötődik. Ha a munkavállaló 

(közalkalmazott) többműszakos munkakörben úgy dolgozik, hogy a műszakbeosztása állandó, a 

többműszakos munkarend egyik törvényi feltétele - a műszakbeosztás rendszeres váltakozása - 
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hiányában műszakpótlékra nem jogosult. (Számos bírósági ítélet rögzíti, hogy aki pl. állandó 

munkaidőbeosztása szerint 24 órás munkavégzést követően 72 órás pihenőben részesül, a 18-6 óra 

közötti munkavégzése ellenére műszakpótlékra nem jogosult.) 

A Kúria iránymutatása szerint a műszakpótlékra jogosultság vizsgálata során először meg kell határozni, 

hogy a munkavállaló az adott hónapban a beosztás szerint hány munkanapot dolgozott, ezen 

munkanapoknak mennyi az 1/3 része, továbbá hányféle munkaidőkezdési időpontja volt. Mind az 1/3, 

mind a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont közötti négy óra eltérés számításánál a havi 

munkaidőbeosztást kell figyelembe venni (11/2019. munkaügyi elvi határozat; 

Mfv.III.10.206/2018.)[2] 

A műszakpótlékra való jogosultság esetén a munkavállaló éjszakai pótlékban nem részesülhet (és 

fordítva). 

A műszakpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az 

irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő 

tartamban műszakpótlékra jogosító időszakban végzett munkát (Mt.151.§ (3) bek.) 

A műszakpótlék a rendes és a rendkívüli munkaidőben munkát végző munkavállalót egyaránt 

megilleti. 

A műszakpótlék esetében is érvényesül a „pótlékot nem pótlékolunk” szabály, azaz amennyiben pl. 

túlmunkát végző, és ezért túlórapótlékban részesülő személynek jár műszakpótlék is, azt nem a 

túlórapótlékkal növelt bérre, hanem az alapbérre vetítve kell kiszámolni. 

Munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben a műszakpótlékra vonatkozóan az előzőekben vázolt 

Mt-rendelkezésektől – a jelzett egyetlen kivétellel - el lehet térni (akár a munkavállaló hátrányára is), 

ezért a műszakpótlékra való jogosultságról csak konkrét munkaszerződés, illetve az esetleges kollektív 

szerződés ismeretében lehet egyértelmű álláspontot megfogalmazni. 

A műszakpótlék kiváltható az ún. pótlékátalánnyal, amellyel a cikksorozat egy másik cikkében 

foglalkozni- 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

https://kuria-birosag.hu/hu/elvhat/112019-szamu-munkaugyi-elvi-hatarozat 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

https://kuria-birosag.hu/hu/elvhat/112019-szamu-munkaugyi-elvi-hatarozat
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2020. március 2. 

Tavalyi év során mezőgazdasági gépbeszerzésre pályázatot 

nyújtottunk be. 2019 decemberében 71 millió forint támogatást 

kaptunk. Úgy tudjuk, tavaly decemberben módosult a közbeszerzési 

törvény. 

Kérdésünk, hogy ez érinti-e az odaítélt támogatás felhasználását, ki kell írnunk rá közbeszerzési 

eljárást? 

Információjuk helyes; 2019 végén valóban módosult a közbeszerzési törvény. Az Országgyűlés 2019 

decemberében fogadta el a közbeszerzési törvény módosításáról szóló javaslatot. A közbeszerzésekre 

vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 

2019. december 18-án került kihirdetésre. A 

Módosító tv. több lépcsőben hatályba lépő 

rendelkezései néhány nagyobb volumenű 

változtatás mellett számos gyakorlati jellegű 

kiigazítást, illetve pontosító szabályt 

tartalmaznak. A módosítás – többek között – 

érintette a támogatásból megvalósuló 

beszerzések szabályait is. 

A Módosító tv. a kihirdetését követő naptól, 2019. december 19. napjától hatályon kívül helyezte a 

közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) 

bekezdését, amely nominálisan meghatározott összeghez kötötte – szolgáltatás megrendelés vagy 

árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő 

összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben – a közbeszerzési 

kötelezettséget valamennyi beszerzési kategória esetén az egyébként Kbt. hatálya alá nem tartozó 

szervezetek esetében. 

A Kbt. legutóbbi módosítása szakított azzal a sok éve tartó megközelítéssel, hogy az uniós értékhatár 

alatt a támogatásból megvalósuló beszerzések tárgyi hatályát az irányelvekhez képest tágabb körben, 

azoktól eltérően határozza meg. Jelenleg, lényegében az uniós irányelvek szerinti tárgykörben – ezek 

a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységek, meghatározott funkciójú építési beruházások, 

illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – merül csak fel közbeszerzési kötelezettség a kizárólag a 

támogatásra tekintettel ajánlatkérővé váló szervezetek esetében. 
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A továbbiakban lássuk, hogy mely támogatott beszerzések és milyen összegű támogatás alapozza 

meg a Kbt. alkalmazását egy vállalkozás esetében. 

A Kbt. 5. § (2) bekezdése értelmében a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában 

közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet 

vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű 

beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az 

5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, 

feltéve, hogy a beszerzés tárgya 

a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal 

magában; 

b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, 

iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, 

vagy 

c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz  

kapcsolódik. 

Fenti szabályokból megállapítható, hogy jelenleg az árubeszerzéshez nyújtott támogatás nem alapoz 

meg közbeszerzési kötelezettséget. 

A Módosító tv. 15. §-a hatályba lépésekor fennálló támogatási jogviszonyokról is rendelkezett. E 

szerint a Módosító tv. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok keretében még fel nem 

használt támogatás esetében nem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása (azt az esetet kivéve, 

ha már közbeszerzési eljárás van folyamatban és a kirónak nincsen lehetősége visszalépni az eljárástól). 

írta: Dr. Kothencz Éva 
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2020. március 4. 

A pénzügyi ügyletekre vonatkozó transzferár-irányelvek 

Az OECD 2020. február 11-én közzétette a „Transzferár irányelvek multinacionális vállalkozások és az 

adóhatóságok számára” legutóbbi, 2017-es változatának [1] kiegészítéseként a pénzügyi tranzakciókra 

vonatkozó irányelveket, amelyek nagy részét X. fejezetként az előbbihez csatolták.[2]  

A vállalatcsoportokon belüli kölcsönügyletek, cash pooling, a fedezeti, a garanciaügyletek, a céges 

biztosítótársaságokat érintő ügyletek transzferárazására és 

számos más, a pénzügyi ügyleteket érintő transzferárazási 

kérdésre vonatkozó iránymutatás jelentőségét az adja, 

hogy az OECD kifejezetten a  csoportokon belüli pénzügyi 

tranzakciók vonatkozásában a transzferárazással 

kapcsolatos jogviták, illetve a kettős adóztatás 

elkerülésének megelőzése érdekében először tesz közzé 

ilyen jellegű dokumentumot, amely a későbbiekben várhatóan jelentősen orientálja az adóhatósági 

ellenőrzések gyakorlatát. 

[1] L https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-

enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1 

[2] http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-

framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf 

 írta: Dr. Rákosi Ferenc 
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2020. március 9. 

Hátrányos szerződések céltartaléka 

Érdekes módon a számviteli törvény nem definiálja a céltartalék fogalmát, tartalma leginkább a 

számviteli alapelvekből vezethető le. Alapvetően az összemérés és az óvatosság elvére kell 

gondolnunk. Az egyértelmű, hogy a céltartalék képzés illetve feloldás az adott üzleti év eredményét 

pontosítja. A céltartalék képzése során – egyéb 

ráfordításként történő elszámolással – az adott üzleti 

év eredményét csökkentjük, figyelembe véve a 

következő év (évek) várható kötelezettségeit. Az 

eredmény szűkítése arra az alapelvre épül, hogy ezek a 

kötelezettségek a tárgyidőszak (vagy esetleg az ezt 

megelőző időszak) tevékenységéhez kapcsolódnak 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 

módosította számvitelről szóló 2000. évi C. törvény céltartalékra vonatkozó 41. § (1) bekezdésének 

előírásait. A módosítás (lényegében kiegészítés) szerint a céltartalékképzés kiterjed „a megkötött 

szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteségekre” is. Kérdés lehet, hogy mi 

indokolja az új céltartalékképzési jogcím nevesítését. Talán azt lehetne válaszolni, hogy a 

céltartalékképzésre vonatkozó előírások többféle módon is értelmezhetőek voltak, ebből következően 

a gyakorlatban különböző, eltérő megoldások alakultak ki. 

A törvény szövegének módosítása szerint a ténylegesen már megkötött, hátrányos szerződésekből 

származó jövőbeni veszteségekre is céltartalékot kell képezni, ha arra más módon nem biztosított a 

fedezet. Másképpen fogalmazva olyan szerződésekre, amiből biztos, hogy a veszteség bekövetkezik. 

A gyakorlatban ilyen lehet például az olyan szerződés, amely hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem 

mondható fel, a szerződés szerinti teljesítés pedig veszteséget fog okozni. Nyilvánvalóan ez egy 

hátrányos szerződésnek minősül. 

Ezeknek a hátrányos szerződéseknek a hatását vizsgálni kell. Nyilvánvalóan mérlegelni kell, hogy a 

szerződésben foglaltak teljesítése milyen veszteséget okoz, valamint azt, hogy a szerződési 

kötelezettség nem teljesítése (felmondása) milyen következményekkel (fizetendő kötbérrel) jár együtt. 

A vállalkozásnak mérlegelni kell, hogy az említett – esetleg más – hatások figyelembe vételével hogyan 

dönt. Előfordulhat, hogy a szerződés felmondása miatt más rendelések elmaradnak, vagy a 

nemteljesítés miatt a munkaerő foglalkoztatása jelent majd problémát. Természetesen gazdasági 

kalkulációt kell készíteni a jelzett problémák hatásának felmérésére, de azt már itt kiemeljük, hogy 

hosszú távon nem tartható fenn olyan állapot, amely veszteséget okoz, mert ez előbb-utóbb a saját 
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tőke csökkenését fogja eredményezni. Könnyen belátható, hogy ilyen esetben a céltartalékképzés nem 

tekinthető szakmailag elfogadható megoldásnak. 

A céltartalék képzés kötelezettség kiterjesztésre került a szerződés elszámolási egységére is. 

Amennyiben a szerződés elszámolási egységének összes szerződéses költsége várhatóan meghaladja a 

szerződés elszámolási egységének teljes szerződéses árbevételét, akkor a különbözet összegében 

fennálló várható veszteséget (vagy a szerződés felmondásának, nem-teljesítésének költségét, ha ez 

kisebb, mint a szerződés teljesítéséből várható veszteség) azonnal el kell számolni az eredmény 

terhére. Ebből következik, hogy a várható veszteség azon részét kell céltartalékként elszámolni, amely 

a mérlegfordulónapot követő teljesítéseken fog várhatóan felmerülni (mivel a mérlegfordulónapi 

teljesítési foknak megfelelő arányos várható veszteség a szerződés elszámolási egységére már 

elszámolásra kerül az eredményben a teljesítési foknak megfelelő árbevétel és az ezt meghaladó, 

kapcsolódó költségek, ráfordítások különbözeteként). Másképpen fogalmazva a várható veszteség 

azon részét kell céltartalékként kimutatni, amely a mérlegfordulónapot követő teljesítéseken fog 

várhatóan felmerülni 

Fontos megjegyezni, hogy a céltartalék képzés módját a számviteli politikában rögzíteni kell. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. március 11. 

A tudás a legjobb befektetés! - A változó jogszabályi környezetben 

is. 

A szakképzés átalakítása, az Országos Képzési Jegyzék megszűnése a felnőttképzés területén is 

változást hoz. Az 1993 óta működő képzési rendszer teljesen átalakul, újra kell tanulnunk a képzések 

és a vizsgák fogalomkörét. 

A jogalkotók szándéka szerint a 

megújuló képzési rendszer a 

magánszemélyeknek és a 

vállalkozásoknak más-más feltételeket 

és lehetőségeket nyújt. Motiválni 

kívánják a magánszemélyeket például 

ösztöndíj bevezetésével a 

felnőttképzésben való részvétel 

esetében is, de ösztönözni kívánják a vállalkozásokat is, hogy képezzék és képeztessék 
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munkavállalóikat. Kizárólag a felnőttek hatékony képzésével biztosítható a munkavállalók jobb 

alkalmazkodási képessége az új technológiákhoz és üzleti kihívásokhoz. Célszerű a jól ismert OKJ-s 

szakképesítésekre 2020. december 31-ig még beiratkozni, ezt az átmeneti rendelkezések biztosítják, 

illetve beiskolázni a munkavállalókat, különösen a szabályozott szakmák, vagy a jogszabályokban 

kötelezően előírt szakképesítések megszerzésének érdekében. 

Jelenleg a jogalkotói folyamatban a szabályozott szakmák áttekintése és egyben szűkítése folyik. Ezen 

képzéseknek - szakképesítésre felkészítő szakmai képzések - a programkövetelményeiről a 

szakképzésért felelős miniszter (ITM) fog nyilvántartást vezetni, és azokat a honlapján teszi majd közzé. 

A programkövetelmények alapján a képző intézmények a megújult jogszabályi környezethez igazodva, 

engedély birtokában szervezhetik meg a képzéseket. A képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt 

kapnak, mellyel bejelentkezhetnek egy újonnan felálló vagy felhatalmazott független vizsgaközpontba, 

ahol a sikeres vizsgát követően szakképesítést szerezhetnek, ha szükséges a tudásuk ilyen módon 

történő validálása is. 

Marad azonban számos olyan munkaterület, amely fontos és jelentős, de kimarad a kötött 

szabályozásból. Ezen területeken nagymértékben megnő a munkáltatók felelőssége, hogy milyen 

végzettséggel vagy tudással alkalmazzák munkavállalóikat, illetve milyen kompetenciáikat fejlesztik az 

ebben jártas képző intézményekkel. 

A változások sok felelősséget, és talán több lehetőséget adnak a munkáltatók számára. A vállalati belső 

képzések adminisztrációja és adatszolgáltatási kötelezettségei megegyeznek a képző intézményekével, 

és az esetleges szankciók is ugyanúgy sújtják őket. Viszont a szűkebb körű szabályozással nagyobb teret 

kapnak az egyedi, speciális képzést igénylő technológiák alkalmazói. Szorosabb együttműködést 

tudnak kialakítani a képzési területen jártas intézményekkel, szakemberekkel a rugalmas, hatékony 

programok megvalósítása érdekében, új programkövetelményeket nyújthatnak be elfogadásra. 

A hatósági képzések egy része is megújul. Már az elmúlt években is szigorodtak a feltételek. Várhatóan 

több szakterületen bővül a kötelező hatósági jellegű képzések száma, ahol a felnőttképzést folytató 

intézmények szerezhetnek jogosultságokat. 

Véleményem szerint a munkáltatók időt, energiát és költséget takarítanak meg, ha az új képzési 

rendszerre történő áttérésben szorosan együttműködnek tapasztalt felnőttképzőkkel. 

„A tudás a legjobb befektetés!” – valljuk szlogenünkben és nyújtjuk értéknövelő szolgáltatásunkat a 

sikeres vállalkozások és munkavállalók számára. 

írta: Szilber Erzsébet, 

Perfekt Zrt. oktatási igazgató-helyettes, felnőttképzési szakértő 
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 2020. március 16. 

Transzferár nyilvántartási kötelezettség 

Korábban már volt szó arról, hogy a számviteli szabályzatokat aktualizálni szükséges. Most a transzferár 

nyilvántartásról lesz szó. A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet szabályozza a szokásos piaci ár 

meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettséget. Ne feledkezzünk meg a hivatkozott 

rendelet 4. §-áról: „Az adózó a nyilvántartást - figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is - 

adóévenként készíti el.” A 7. §  szerint a rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az adózó 

- választása szerint - az összehasonlíthatóság javítása érdekében a Tao. törvény szerinti 

iránymutatásban nevesített, illetve abban nem nevesített kiigazításokat alkalmazhat azzal, hogy az 

adózó az elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő módon dokumentálni, ideértve annak indokolását 

is, hogy az alkalmazott kiigazítás milyen módon szolgálja az összehasonlíthatóság javítását. 

A rendelethez kiadott adóhatósági tájékoztató szerint a nyilvántartást minden adóévre teljeskörűen 

el kell készíteni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy adott esetben a korábbi év nyilvántartásának 

egyes részei később nem lehetnének felhasználhatóak (sőt változatlan körülmények között inkább a 

változtatást kell indokolni), de minden évben egy új komplex nyilvántartást kell összeállítani. 

 A szokásos piaci ár meghatározása érdekében nyilvántartási kötelezettség terheli a társasági adóról 

és az osztalékadóról szóló törvény szerint nyilvántartásra kötelezett adózót, ha kapcsolt vállalkozásával 

kötött hatályos szerződése, megállapodása alapján az adóévben teljesítés történt. Ha az adózó 

kapcsolt vállalkozásával a kapcsolt vállalkozási jogviszonyuk keletkezését megelőzően kötött 

szerződést, a nyilvántartást akkor köteles elkészíteni, ha a szerződés bármely lényeges feltételét 

módosítják, vagy olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál 

érvényesítenek vagy érvényesítenének. Meg kell jegyezni, hogy a rendelet tartalmaz a nyilvántartási 

kötelezettség alól különböző mentességeket is! Ezeket vizsgálni szükséges. 



65 
 

 A nyilvántartás fődokumentumból és helyi dokumentumból áll, mely együtt alkotja a transzferár 

nyilvántartást. A helyi dokumentumnak tartalmaznia kell a kapcsolt vállalkozásokkal kötött hatályos 

szerződések másolatát. Lényeges, hogy a nyilvántartásnak a módosításokat is tartalmaznia kell. 

Továbbá kiemelendő, hogy a nem írásban kötött szerződések tartalmát le kell írni. A tartalom 

bemutatásánál elengedhetetlen különösen a szerződés tárgya, annak jellemzői, a teljesítés ideje, 

helye, módja, feltételei, az ellenérték mértéke, megfizetésének ideje, a szerződés, illetve annak 

módosításának időpontja. Ha írásban kötött szerződést a felek később szóban módosítanak, a szóbeli 

módosítást is a fentiek szerint kell rögzíteni a nyilvántartásban. 

 Érdemes végiggondolni a könyvvizsgálati és transzferárazási munkák összehangolását is. Talán 

lehetne követelmény a két munkaterület együttműködése, egymás vizsgálatainak felhasználása, mely 

különösen vonatkozna a kockázatokra. 

A nyilvántartás elkészítési határideje továbbra is az adózó társasági adóbevallása benyújtásának 

napjával egyezik meg. 

  

Forrás: 

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettségről 

Tájékoztató a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 

32/2017. (X. 18.) NGM rendeletről (NAV) 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. március 19. 

Koronavírus helyzet miatt kialakult adópolitikai intézkedések 

A koronavírus járvány súlyos terhet rak Magyarország 

gazdaságára, bizonyos szektorok már hetek óta érzik a 

bőrükön a helyzet okozta nehézségeket, a bevételek 

gyors ütemben esnek vissza, a turizmus, a vendéglátás, 

az egyéb kulturális rendezvények már sorra maradnak 

el, amely igen nagyfokú likviditási gondot okoz a hazai 

vállalkozásoknak. 
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A miniszterelnök tegnap fontos rendkívüli intézkedéseket tett közzé, melyek a  MAGYAR KÖZLÖNY 47. 

számában megjelentek, ezeket változatlan formában közöljük: 

3.§ (1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az 

előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással 

megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig 

meghosszabbítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben 

sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi. 

4.§ (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. 

március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott 

4. a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése 

alól, 

5. b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni 

egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem 

haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. 

(2) A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. 

június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra 

a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor. 

5.§ A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó 

adózók a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti 

adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek. 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. március 20. 

Munkaügyi dilemmák a koronavírus okán 

Sajnos az elmúlt néhány nap történései Magyarországon, illetve figyelemmel kísérve azt, ami a 

környező országokban történik, egyre nagyobb problémák jelennek meg, mind a munkaadók, mind 

pedig a munkavállalók oldalán. Egyelőre, a vírus okozta nehézségek még csak a küszöbön állnak, 

valószínűsíthető, hogy a gondok és a problémák csak fokozódni fognak. Egyes ágazatok már most 
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rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. 

Jó megoldás, és általánosan használható recept 

nincs a problémák kezelésére, azonban néhány 

fontos tudnivalót az alábbiakban összefoglalunk. 

Kezdjük a legégetőbb kérdéssel, mi lesz azokkal a 

munkavállalókkal, akik az iskolák, óvodák 

bezárása miatt a munkahelyükön nem tudnak 

megjelenni, az otthoni munka megoldása a munkakör, vagy a munkavégzés jellege miatt 

megoldhatatlan. 

Sajnos ebben az esetben a szülő csak az éves szabadságának a terhére tud otthon maradni, vagy egyes 

esetekben a munkáltató döntésétől függően egyéb, igazolt távollétet biztosíthat a munkavállaló 

számára. 

Mivel a járvány vége még nem látszik, ha hosszú időre kell a kisiskolásoknak is berendezkedni, esetleg 

a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vehet ki, azonban ez idő alatt munkabér nem jár neki, illetve 

egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a munkabérrel ellátatlanság 

időszakára. 

Sajnos sok munkáltató került kényszerdöntés elé, hogy mi legyen a munkavállalókkal e tekintetben. 

Másik kérdés pedig a keresőképtelenség esetköre, vagyis a járvánnyal érintett személyek milyen 

ellátást kaphatnak. 

Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44.§ g) pontja 

szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem 

kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat- 

egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) 

átmenetileg sem foglalkoztatható. 

Ennek megfelelően, akinek keresőképtelenséget „7”-es kóddal állapítanak meg, azaz közegészségügyi 

okok miatt tiltották el a foglalkoztatástól, vagy járványügyi zárlat alá helyezték, annak az alábbi táppénz 

mértékeknek megfelelően jár a táppénz: 

 50%-os mértékű a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, 

 60%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási 

időszaka alatt rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal, 

 50%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási 

időszaka alatt nem rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal. 
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Ebben az esetben nincs szó a 15 napos betegszabadságról sem, azaz az első naptól kezdve táppénz jár, 

illetve nincs a munkaadónak sem táppénz harmad fizetési kötelezettsége sem. 

  

Korábbi cikkeink a koronavírus kapcsán: 

https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek 

  

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. március 23. 

„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek 

hordozója." 

Ebben a rendkívüli időszakban is foglalkozni kell a beszámolási kötelezettség teljesítésével és a 

kapcsolódó zárlati feladatokkal. Nehéz pontosan felmérni, hogy hogyan is sikerül teljesíteni a 

kötelezettséget. Már csap 9-10 hét van a beszámolási kötelezettség teljesítéséig. De még nagyon sok 

feladatot kell megoldani. Melyek is ezek a 

feladatok? 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153.§ 

(1) bekezdése szerint: A kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozó köteles a jóváhagyásra 

jogosult testület által elfogadott beszámolót, 

kötelező könyvvizsgálat esetén a 

könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék 

jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap 

utolsó napjáig letétbe helyezni. 

Abból kell kiindulni, hogy beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és 

azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját 

tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), 

továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, 

https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek
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szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése 

eredményének bemutatásához szükségesek. (18.§) 

A beszámoló mindig a múltról szól. De miért is szükséges, hogy a múltbeli események hatásáról 

megbízható és valós információkat szolgáltasson a vállalkozás. Talán leginkább Tamási Árontól vett 

idézet adja meg erre a választ: „Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek 

hordozója." 

A zárlati feladatok tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A számviteli törvény 164.§ (1) 

bekezdése szerint: „ A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele 

érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák 

technikai lezárása tartoznak.” Melyek ezek közül a legfontosabb feladatok: 

 Mérlegfordulónapi értékelések, 

 Értékvesztések és visszaírások elszámolása, 

 Terven felüli értékcsökkenés és visszaírásának elszámolása, 

 Devizás eszközök és kötelezettségek átértékelése, 

 Lekötött tartalék képzése, feloldása, 

 Behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírása, stb. 

Alapelvként fogalmazható meg az, hogy a gazdasági események folyamatos rögzítése (azaz a 

könyvvezetés szakszerűsége), és a mindenre kiterjedő évvégi zárlati folyamattal elkészített beszámoló 

biztosíthatja a megbízható és valós összkép kialakítását a beszámolót felhasználók számára. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. március 23. 

A Munka Törvénykönyve „felfüggesztése”? 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet 

időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a Kormány a 47/2020. (III.18.) Korm. 

rendeletével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

rendelkezéseitől eltérő szabályokat határozott meg: 

A kormányrendelet szerint az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal [1]az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
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a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól 

eltérően is módosíthatja, 

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan 

elrendelheti, 

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt 

intézkedéseket megteheti. 

d) az a)-c) pontokban foglaltaktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a kormányrendelet 

hatályának fennállása nem lehet alkalmazni. 

Az Mt. 97.§ (4) bekezdése szerint a munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás 

szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. 

Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. 

Az (5) bekezdése szerint munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy 

működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét 

megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-

beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja. A kormányrendelet ezen 96 órás előzetes 

közlési korlátot függeszti fel a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig tartó időszakra. 

A munkaidő-beosztás szabályszerű közlése azért is jelentős, mert az előzetesen közölt 

munkabeosztástól eltérő időpontban történő munkavégzés elrendelése túlmunkának minősülne. A 

munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok rugalmassá tételével a rendkívüli munkavégzés 

elrendelése lényegesen könnyebbé vált. 

A kormányrendelet korlátozás nélkül lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a munkáltatók az Mt. 

rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérjenek azokban az esetekben is, ahol az eltérést eddig 

az Mt. – elsősorban a munkavállalók védelme érdekében – tiltotta. Hosszabb időtartamú 

veszélyhelyzet esetén ez a rendelkezés igen jelentősen sértheti azon munkavállalók érdeleit, akik az 

esetleges állásvesztéstől is tartva, gazdasági, szociális és pszichés kényszerhelyzetben belemennek 

számukra hátrányos megállapodások megkötésébe. 

Az új rendelkezéseket 2020. március 19. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajtását szolgáló 

esetleges további rendeleti szabályozás tartalma még nem ismert. 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000047.KOR&txtreferer=00000001.txt 

  

írta: Dr. Rákosi Ferenc 
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2020. március 24. 

Járulékcsökkentés a járvány idejére - Részletszabályok 1. 

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a Kormány 

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és 

egyes új intézkedésekről szóló rendelete. 

E rendelet annak a bejelentésnek a részletszabályait tartalmazza, amely intézkedéseket már a 

https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek 

cikkünkben röviden ismertettünk. 

Ennek részleteit az alábbiakban mutatjuk be, a Kormányrendelet szerinti rendelkezések mentén: 

Először is nézzük, hogy mely tevékenységi ágazatokat érint a kedvezmény TEÁOR, illetve TESZOR szám 

szerinti bontásban: 

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), 

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), 

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és 

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60). 

Amennyiben ezen tevékenységek az adózónál főtevékenységnek számítanak, az alábbi 

kedvezményekkel élhetnek 2020. március-június időszakban: 

https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek
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 A  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális 

hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a kifizetőnek 

a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében, az 

egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és a társadalombiztosítás ellátásaira és 

a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel. 

 A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a foglalkoztatónál 

munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, az egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti 

társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a  járulékalapot képező jövedelem után 

kizárólag a  4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 

7710 forint összeget kell megfizetni. 

Ez e mentesség, azaz a járulékfizetés teljesítése nem érinti a  biztosított társadalombiztosítási és 

munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. 

 Szintén nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. 

március, április, május és június hónapra vonatkozóan. 

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (a  továbbiakban: Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás 

fizetésre kötelezett esetében a  rehabilitációs hozzájárulás mértéke az  Mmtv. 23.  § 

(5)  bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás 

fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet. 

  

Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből 

az  adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább 

bevételének 30%-a származott. 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. március 25. 

Miként hat a járvány a szerződésekre 1. 

A következőkben olvasói kérdésre áttekintjük a járványnak és a vele összefüggésben elrendelt 

veszélyhelyzetnek a megkötött, illetve a járvány (veszélyhelyzet) időszakában megkötött 

szerződésekre gyakorolt hatását. 

A veszélyhelyzeti időszakra irányadó ún. 

rendkívüli jogrend közvetlenül érintheti a 

múltban kötött, illetve a jövőbeli 

szerződések tartalmát, a felek jogait és 

kötelezettségeit. A magánszemélyek és a 

vállalkozások hiteleire kormányrendeleti 

formában bevezetett törlesztési 

moratórium például közvetlen 

szerződésmódosítást jelent, amellyel szemben az esetleg hátrányt szenvedő felek legfeljebb a 

veszélyhelyzeti időszakban is működő Alkotmánybírósághoz fordulhatnak. A helyiségbérlet 

felmondhatóságának rendeleti úton történt korlátozása szintén közvetlen, a rendkívüli helyzettel 

indokolt beavatkozást jelent tartós polgári jogviszonyokba. A veszélyhelyzeti időszakra előkészített, és 

a Kormány által szükség szerint bevezetett további intézkedések a veszélyhelyzet időszakára, illetve a 

megfelelő átmenet érdekében annak lezárulását követő időszakra a polgári jogi, munkajogi 

szerződések tartalmát követlenül is befolyásolhatják. 

A járvánnyal összefüggő hatósági korlátozások, előírások, közlekedési nehézségek a hatályos 

szerződések teljesítésében jelentős késedelmet, hibákat okozhatnak, illetve előfordulhat, hogy adott 

szerződés teljesítése késedelmesen vagy hibásan sem lehetséges, a szerződés teljesítése objektív 

okokból, véglegesen lehetetlenné válik. 

Mivel a járványhoz hasonló, tipikusan ún. vis maior esemény bekövetkezésének elvi lehetőségével a 

felek számolhattak, a lehetséges jogkövetkezményeket minden esetben a konkrét szerződés, és a 

szerződésre irányadó, a felek által kikötött vagy egyébként alkalmazandó jogi előírások vizsgálatával 

lehetséges teljes körűen felmérni. 

Általános jelleggel, a magyar Ptk. hatálya alá tartozó jogügyletek esetén, ha a felek speciális vis maior 

rendelkezésekben nem állapodtak meg, alkalmazni kell azt a még a római jog időszakából származó 

előírást, hogy a szerződéseket a kötelem tartalmának megfelelően teljesíteni kell. Szerződésszegés 

esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. 
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Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, 

elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet 

visszaállítani, felmondhatja azt, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik. 

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, fő szabályként köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 

körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

A Ptk. törvényi indoklása, a nemzetközi áruforgalomra vonatkozó szabályok és a bírói gyakorlat alapján 

egyértelműen rögzíthető, hogy a világjárvány, az azzal járó hazai hatósági intézkedések és korlátozások 

a szerződésszegés szempontjából a felek ellenőrzési körén kívül eső körülményeknek minősülnek. A 

kötelezettnek azonban nem elegendő arra hivatkoznia, hogy a világjárványt ellenőrzési körén kívüli 

körülmény. Azt is bizonyítania kell, hogy ezen körülmény és a szerződésszegés között közvetlen ok-

okozati viszony áll fenn a logikai-oksági szabályok szerint. Az okozati összefüggésen túl a kötelezettnek, 

ha el akarja kerülni a szerződésszegésért való kárfelelősséget, azt is igazolnia kell, hogy ezek a 

körülmények a szerződéskötéskor objektíve nem voltak előreláthatóak. A kötelezettnek igazolnia kell 

tudnia továbbá azt is, hogy a szerződés teljesítésekor nem volt elvárható a teljesítést akadályozó 

körülmény (járvány, hatósági intézkedé) elkerülése vagy a kár elhárítása. 

A Ptk. ismertetett rendelkezéseiből adódik, hogy a világjárvány és a vele járó hatósági intézkedések a 

szerződéses kötelezettségek alóli általános mentesítést nem tesznek lehetővé, különösen nem 

lehetséges a teljesítést a világjárványra mint köztudomású tényre hivatkozva jogszerűen megtagadni. 

A teljesítés érdekében a kötelezett köteles minden elvárhatót megtenni, így például a kialakult 

helyzetről, késedelem esetén a várható teljesítési időpontról a jogosultat értesíteni, elősegíteni a 

jogosult várható kárának minimalizálását. 

A járvány-, illetve a veszélyhelyzeti időszakokban kötött új szerződések, szerződésmódosítások 

esetében a feleknek már eleve számolniuk kell a járvánnyal és a meghozott intézkedésekkel, a 

közlekedési akadályokkal, stb., így akkor járnak el helyesen, ha a szerződésekben a járványhelyzettel 

összefüggő, teljesítést befolyásoló körülményeket, lehetséges eseteket a szerződésben részletesen 

szabályozzák. 

A járványidőszakkal járó élénk nemzetközi és hazai gazdasági változások, árfolyamváltozások 

kiszámíthatatlanságuk, sőt példa nélküliségük ellenére sem tekinthetők feltétlenül olyan 

körülménynek, kockázatnak, amelyekkel a feleknek eleve nem kellett számolniuk. A szerződő felek 

gazdasági ellehetetlenülése és a hozzá vezető külső, illetve belső (pl. munkaszervezési) okOK 

jellemzően nem minősülnek kimentési (vagy vis maior) oknak. Az állami intézkedések, embargó, 
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behozatali, kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott azonban már lehetnek ilyenek, így 

az adott szerződés időszakára vonatkozó hazai és nemzetközi előírások és a járványhelyzet konkrét, 

alapos mérlegelése alapján lehetséges a szerződésszegés alóli esetleges mentesülés kérdésében állást 

foglalni. 

A jelenleg igen keresett orvosi védőfelszerelések hazai és EU-s kiviteli tilalma például a felek ellenőrzési 

körén kívül esik, ilyen korlátozással nem kellett a szerződéskötéskor a feleknek számolniuk. 

Amennyiben a jelzettek szerint a kötelezett a szerződésszegésért való felelősség alól magát kimenteni 

nem tudja, a szerződéseket esetleges negatív üzleti hatásuktól függetlenül teljesítenie kell, ha nem 

teljes szerződésszerűen, a szerződésszegés esetén pedig viselnie kell a lehetséges 

jogkövetkezményeket, mindenekelőtt a kártérítési kötelezettséget. Tartós jogviszonyok esetén a Ptk. 

erre vonatkozó szabályai szerint a jövőre vonatkozóan esetleg bíróság általi szerződésmódosítással 

orvosolható a kialakult helyzet. 

 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

2020. március 25. 

Kontroll adatszolgáltatás - Hamarosan határidő 

Ne feledkezzünk meg, hogy 2020. március 31-ig, azaz keddig kell teljesíteni a KATA partnereket érintő 

ún. kontroll adatszolgáltatást, melynek szabályait az alábbiakban mutatjuk be. 

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról fontos 

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint: 

13. § Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az 

egyéni vállalkozónak nem minősülő 

magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások 

tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő 

év március 31-ig adatot szolgáltat az állami 

adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás 

nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó 

vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, 

ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a 

kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. 
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A bevallás a 19K102-es nyomtatvány alatt érhető el, azokra, akikre a fent említett jogszabályhely 

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, adatot kell szolgáltatni a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, 

adószámáról, illetve természetesen a naptári évben, azaz 2019-ben juttatott bevétel összegéről, 

amennyiben ez az összeg a 1 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja. 

A naptári évben juttatott bevétel alatt azt az összeget kell érteni, amely a kisadózó alany bevételének 

minősül, és amelyeknek a kifizetése ténylegesen is megtörtént, tehát e tekintetben egyfajta 

„pénzforgalmi szemlélettel” találkozunk. Azon számlák összege, amelyet a partner számlázott, de a 

pénzügyi teljesítése elmaradt, nem történt meg 2019. december 31-ig, nem tartozik az 

adatszolgáltatás körébe. 

Lényeges a pontos adatszolgáltatás, hiszen maga a kisadózó alany ugyanezen szempontok alapján már 

február 25-ig kötelezett volt a saját maga adatszolgáltatását teljesíteni, így összegeltérés esetén 

valószínűsíthető egy esetleges ellenőrzés. 

Önmagában az 1 M Ft feletti kifizetésekről történt adatszolgáltatás nem jelent automatikus 

ellenőrzést, azonban, ha egyéb szempontok indokolják, felmerülhet az ellenőrzés kiválasztásának a 

lehetősége is. 

 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

2020. március 25. 

Friss hírek az online számlaadat szolgáltatással kapcsolatban! 

2020. április 1-jétől az Online Számla rendszerben a 2.0-ás verziójú XSD-t kell alkalmazni, ettől a naptól 

az 1.1-es verzióval nem lehet adatot szolgáltatni.” - tette közzé a NAV február hónapban. 

 

Ez azt jelentette, hogy 2020. április 1-jétől 

kizárólag az új 2,0-s rendszer alkalmazható a 

számlaadat szolgáltatásra, ugyanis csak az 

ezzel a verzióval készült számlákról lehet 

érvényesen a számlaadatokat beküldeni az 

adóhivatal felé. 
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A kialakult járványügyi helyzet azonban szükségessé tette, hogy a személyes jelenlét minden területen 

elkerülhető legyen, így ezt a kötelező átállást a NAV nem teszi kötelezővé, de felhívja a figyelmet arra, 

hogy ahol a verziófrissítése és fejlesztése személyes jelenlét nélkül is megoldható, folytatódjon az 

átállás. 

Ez azt is jelenti, hogy április 1-jétől nem szűnik meg az Online Számlarendszer 1,1 verziója, vagyis az 

ezzel készült számlák adatai is gond nélkül beküldhetők az adatszolgáltatási rendszerbe, és azt a NAV 

érvényes adatszolgáltatásnak fogadja el, feltételezve, hogy az egyéb jogszabályban foglalt 

követelményeknek az adatszolgáltatás megfelel. 

Így minden adózó számára továbbra is problémamentesen teljesíthető a számla adatszolgáltatás, 

hiszen ez a verzió már mindenki számára kötelezően alkalmazandó volt az elmúlt időszakban is.  

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

2020. március 30. 

A járvány miatti válsággal érintett foglalkoztatók munkavállalóinak 

társadalombiztosítási jogállásáról 

A világjárvány következményeként egyre több foglalkoztató kerül abba a helyzetbe, hogy nem képes 

munkát adni, és ezzel összefüggésben alkalmazottaiknak munkabért fizetni. 

Ebben az esetben a leggyakoribb megoldás, hogy a munkavállalót felmentik a munkavégzési 

kötelezettség alól vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyeznek a számára. 

 

Mindkét megoldásnak nagy hátránya, hogy ezekben az esetekben az 1997. évi LXXX. törvény 8. szakasz 

alapján szünetel a biztosítás, ha csak a dolgozó ez alatt nem részesül CSED-ben vagy örökbefogadói 

díjban, GYED-ben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban, GYES-ben vagy GYED-ben, illetve a fizetés 

nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe. 
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A biztosítás szünetelésének tartama alatt (ráadásul 

annak első napjától, ugyanis itt nem alkalmazható a 

45 napos szabály) megszűnik az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság és az érintett 

egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére válik 

kötelezetté.  (E tekintetben még az is előnyösebb, ha 

megszüntetik a munkaviszonyt, hiszen ebben az 

esetben még további 45 napig él az egészségügyi szolgáltatás.) 

Ennél azonban sokkal kedvezőbb megoldás, ha a felek részmunkaidős munkaviszonyban állapodnak 

meg, tekintettel a körülményekre „extrém” rövid (pl. heti 1-2 órás) munkaidővel, ezzel arányos 

munkabérrel. Ekkor a munkavállalók biztosítása továbbra is teljes körű. Igaz, az alacsony járulékalap 

rontja az ellátási alapot, de ha ez a helyzet csak néhány hónapig marad fenn, akkor ennek negatív 

hatása hamar kiegyenlítődik. 

És amennyiben olyan foglalkoztatóról van szó, amely a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján 

járulékkedvezményre jogosult (a biztosítottat egyéni járulékként csak a 4 százalékos 

egészségbiztosítási járulék terheli, maximum havi 7.710 forintos összeghatárig), akkor a kifizető 

mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól is. 

Emlékeztetőül az alábbi TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges 

főtevékenységként végző adózókra – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjed ki a 

járulékkedvezmény: 

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), 

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), 

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 

f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és 
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k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60). 

írta: Széles Imre 

 

2020. március 31. 

A járvány hatása a beszámolási kötelezettségre 

A 2020. március 23-i cikkben írtam a beszámolási kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokról. 

Sajnos a koronavírus járvány miatt néhány szakmai kérdés újragondolása vált szükségessé. A számviteli 

törvény 3 § (6) 1. bekezdése tartalmazza a mérlegkészítés időpontjának fogalmát: „a mérleg egyes 

tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon – az üzleti év mérlegfordulónapját követő – időpont, 

amely időpontig a megbízható és valós vagyoni 

helyzet bemutatásához szükséges értékelési 

feladatokat el lehet és el kell végezni.” A mérleg 

fordulónapja az üzleti év utolsó napja, 

jellemzően december 31. Mindkét időpontot a 

számviteli politika tartalmazza. A járvány éppen 

a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja 

közötti időszakban jelentkezett! 

 

A beszámoló összeállítása során is figyelemmel kell lenni a számviteli alapelvek érvényesítésére. 

Elsőként a vállalkozás folytatásának elvét kell kiemelni. De ne gondoljunk a legrosszabbakra. A 15. § 

(8) bekezdése rögzíti az óvatosság elvét: „Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a 

bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés 

elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és 

feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés 

időpontja között vált ismertté.” 

Kérdésként vetődik fel, hogy a kialakult rendkívüli gazdasági helyzet milyen hatással van a beszámolási 

kötelezettség teljesítésére. Ha az IFRS szabályait vesszük alapul (IAS 10 Események a mérleg 

fordulónapját követően c. standard), akkor az a „beszámolási időszak utáni nem módosító esemény”-

nek minősül, az esemény pénzügyi hatásának összegszerű becslése nem készíthető még el. Ennek 

hiányában is megfelelő közzétételi kötelezettséget ír elő a standard a beszámolóban! 

A cégek többsége a magyar számviteli előírások alapján állítja össze beszámolóját. A számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint: „A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, 

https://perfekt.blog.hu/2020/03/23/_aki_nem_ismeri_multjat_nem_ertheti_a_jelent_amely_a_jovonek_hordozoja
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a mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni - az 52-56. §-ban foglaltak alapján - minden 

olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és 

amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Az 53-56. §-ok alkalmazásában tartósnak minősül 

a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások 

alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától 

függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek 

tekinthető.” 

A kiegészítő melléklet alkalmas lehet a járványhelyzet miatt szükségessé vált értékelések 

bemutatására, de miután a magyar szabályok nem a fordulónapi értékelésre helyezik a hangsúlyt, így 

a mérlegkészítés időpontjára vonatkozó – nagyon nehezen felmérhető - információk alapján lehet csak 

megállapítani az eszközértéket. A törvény alapján pedig ezek hatását is számszerűsíteni kell! 

Nyilvánvalóan ez együtt fog járni az eszközök értékének csökkentésével, vagy adott esetekben 

céltartalékok képzésével. 

A legvégső esetben megkérdőjeleződhet a vállalkozás folytatása is. A számviteli törvény 46. § (1) 

bekezdése egyértelműen fogalmaz: „Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási 

tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.” Természetesen nagyon 

nehéz azt ma felmérni, hogy a mérleg fordulónapját követő 12 hónapos időszakban hogyan is tudja 

folytatni a vállalkozás tevékenységét. Sok a bizonytalansági faktor, de ezekre is rá kell irányítani a 

figyelmet a kiegészítő mellékletben. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

Változott a pénzmosási törvény - I. rész 

2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény rendelkezései megváltoztak. 

A változások több lépcsőben lépnek hatályba. 

Összefoglaljuk azokat a változásokat, amely érinti a vállalkozásokat, és amely a számviteli 

szolgáltatókra vonatkozik. 

A változások jó része pontosítást tartalmaz, valamint egyes összeghatárok módosultak. 

Az általános hatályba lépés időpontja 2020. január 10. 
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A törvény hatálya is kiterjesztésre került: 

a) hitelintézetre; 

b) pénzügyi szolgáltatóra; 

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre; 

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra; 

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre; 

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; 

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre; 

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet 

megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; 

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, 

távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre; 

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; 

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; 

l) ügyvédre, ügyvédi irodára, európai közösségi jogászra, európai közösségi jogászi irodára (a 

továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra, közjegyzőre; 

m) bizalmi vagyonkezelőre; 

n) virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóra; 

o) letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra; 

p) kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó 

szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy 

meghaladja a hárommillió forintot; 

q) kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben 

foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra olyan ügyletek vagy 

ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; és 

r) székhelyszolgáltatóra. 
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1.) Értelmező rendelkezések változása 3 §.  

1. az ügyfélátvilágítás tekintetében dinamikus ügyfélátvilágítási szintekhez kell igazodni, amelyet 

minden szolgáltatónak ki kell dolgoznia 

2. a kockázatos ügyfelek esetében, illetve azok esetében, amelyeket a szabályzatban meghatározunk, 

a pénzeszközök forrásának igazolását is be kell mutatni. 

3. meghatározta a törvény, hogy azon alapítványok esetében, ahol nincs természetes személy 

tényleges tulajdonos, akkor az alapítvány képviseletében eljáró személyt kell azonosítani. 

4. bizalmi vagyonkezelő esetében egyértelművé tették, hogy tényleges tulajdonos csak természetes 

személy lehet. 

5. ha bárki összetett tevékenységet végez akkor a törvény hatálya alá csak a szoros értelembe vett 

tevékenységek esetében tartozik a törvény hatálya alá. 

2.) Kiemelt közszereplő pontosítása: 4 §. 

Nem volt eddig meghatározva a törvényben, hogy mikor számít valaki kiemelt közszereplőnek, csak az, 

hogy ha fontos közfeladatot lát el akkor annak minősül. Természetesen a közfeladatokat a törvény 

felsorolja, valamint a közeli hozzátartozókat is. Viszont rögzítésre került, hogy az ügyfélátvilágítási 

kötelezettség elvégzését megelőzően legalább egy éven belül látott el fontos közfeladatot, akkor kell 

kiemelt közszereplőnek minősíteni. Természetesen a szabályzatban ennél hosszabb időd is meg lehet 

adni. 

 2020. január 10-től kiemelt közszereplőnek minősül a nemzetközi szervezet vezetője, 

vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy. 

3.) Felügyeletet ellátó szerv: 5 §. 

 nemesfémmel kereskedők 

 árukereskedők  

 kulturális javak esetén a kereskedelmi hatóság  

o fenti ágazat esetén az összeghatár is változott három millió Ft. lett. 

A cikk folytatásában az ügyfélátvilágítási kötelezettséggel és rendszerrel fogunk foglalkozni. 

  írta: Magyar Miklósné 

 

2020. április 6. 
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Céltartalék képzése a végkielégítés miatt várható kötelezettségekre 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15.§ (8) bekezdése szerint: „Nem lehet eredményt kimutatni 

akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása 

során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható 

kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a 

mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a 

céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy 

veszteség” 

 

Az óvatosság elvének érvényesítése 

céltartalék képzési kötelezettséggel jár 

együtt. A 41.§ (1) bekezdése alapján – a 

szükséges mértékben - az adózás előtti 

eredmény terhére céltartalékot kell képezni 

azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő 

ügyletekből, szerződésekből származó, 

harmadik felekkel szembeni fizetési 

kötelezettségekre, amelyek a 

mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük 

időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. 

A törvény felsorolása példaként említi a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget. 

Sajnálatos módon a törvény által kiemelt példa a járvány miatt aktuálissá vált. Ha a mérlegkészítés 

időpontjáig döntést hoznak a munkavállalók elbocsátására, akkor szükségessé válik a céltartalék 

képzése. Arra azért figyelemmel kell lenni, hogy céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen 

és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető. Ez utóbbi kérdés akkor vetődik fel, ha a 

felmondás 2019. évről áthúzódik 2020. évre. A felmerülő költségek már 2019. évben elszámolásra 

kerültek, de alkalmazni kell az időbeli elhatárolást, ugyanis a munkabér költség arányos része 2020. év 

költségét fogja terhelni. A végkielégítés miatt képzett céltartalék majd 2020. évben fogja ellentételezni 

a költségként elszámolt összeget. 

Még az is kérdésként vetődhet fel, hogy mi a teendő abban az esetben, ha az elbocsátásra vonatkozó 

döntés a mérlegkészítés időpontja után születik meg. Ha a beszámoló már elfogadásra került, akkor 

nincs (nem lehet) teendő. Amennyiben a beszámoló még nem került elfogadásra, úgy mérlegelni kell, 

hogy a várható kötelezettség jelentős mértékű-e. Ha igen, akkor mérlegelhető a mérlegkészítés 
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időpontjának módosítása is, de ehhez meg kell változtatni a számviteli politikát és az időpont 

módosításának hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

Szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások 

beadásának határidejét 

A mai tájékoztatás szerint: 

a) szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások 

beadásának határidejét 

b) felgyorsítják az általános forgalmi adó visszaigényléseket, 75 napról 30 napra csökken az idő, a 

megbízható adózóknak pedig 30 napról 20 napra 

c) speciális fizetési könnyítéseket vezetnek be, ilyen például a részletfizetés, fizetési halasztás, 

adómérséklés, ezek intézésének módja is egyszerűsödik, 

d) az adózói minősítéseket a járvány miatti mulasztások nem befolyásolják majd, stb. 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. április 8. 

A nemzeti eljárásrend szabályainak változása 2020. február 1-től 

A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások megindításában lényeges változást hozott 

2020. február 1-je. Ekkor lépett ugyanis hatályba a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvénynek (a továbbiakban: Módosító tv.) a nemzeti 

eljárásrendet érintő változtatása. 

 

Az összefoglaló tájékoztatás útján közzétett eljárásokat 2020. február 1-jétól általános jelleggel 

felváltotta a hirdetménnyel induló eljárás. Ez azt jelenti, hogy – a Kbt. 115. §-ában szereplő, az építési 
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beruházások körében előírt kivétellel – az eljárások főszabály szerint a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos 

Lapjában, elektronikus úton közzétett hirdetménnyel indulnak. Jóllehet az eljárásforma 2015-ös 

bevezetése óta sok igazításon, finomhangoláson esett át, de a jogalkalmazói visszajelzések továbbra is 

kritikusak maradtak. A Módosító tv.-hez kapcsolódó előterjesztői indokolás az összefoglaló 

tájékoztatás kivezetése fő indokaként az eljárástípus rugalmatlanságára utal; az összefoglaló 

tájékoztatóban foglalt információk ugyanis utóbb nem voltak módosíthatóak. 

A nemzeti eljárások megindítására vonatkozó alapvető változás mellett rugalmasabb szabály 

vonatkozik az ajánlatok bírálatára. Az uniós szabályoktól eltérően a nemzeti eljárásrendben az 

ajánlatkérőt választási lehetőség illeti meg, hogy az ún. kétlépcsős bírálat szabályai szerint jár el avagy 

már az ajánlatban/részvételi jelentkezésben bekéri a kizáró okokra, illetve az alkalmassági 

követelményekre vonatkozó igazolások csatolását. Másként fogalmazva: az ajánlatkérő dönti el, hogy 

az ajánlatban/részvételi jelentkezésben elegendő-e a résztvevőknek a kizáró okok fenn nem állásáról, 

illetve az alkalmasságról nyilatkozniuk azzal, hogy az értékelés során első (vagy második) helyre 

rangsorolt ajánlattevőknek kell a nyilatkozatok alátámasztására szolgáló igazolásokat becsatolniuk 

(lásd kétlépcsős bírálat) vagy az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az 

ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek valamennyi, az alkalmasság és a kizáró okok 

alátámasztására igazolást az ajánlattal (részvételi jelentkezéssel) egyidejűleg kell rendelkezésre 

bocsátaniuk. 

Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidőkben, egyéb eljárási részletekben ugyan nem változtak a 

szabályok, ám a hirdetménnyel induló eljárásra való áttérés miatt szem előtt kell tartaniuk a kiíróknak 

azt is, hogy a hirdetmény módosítása – a korábbi, összefoglaló tájékoztatás útján közzétett változattól 

eltérően – az általános szabályok szerint, hirdetménnyel történhet. 

  

 írta: Dr. Kothencz Éva 
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2020. április 14. 

Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-

től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére 

vonatkozó határidők 

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a 

továbbiakban: Módosító tv.) fontosabb változásait bemutató sorozatunkat a tájékoztató 

hirdetmények megküldésére vonatkozó határidőket érintő módosításokkal folytatjuk. 

 

 A nyilvánosság és átláthatóság alapelvi követelményének érvényre juttatása részeként a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 37. §-ban sorolja fel a 

közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendő hirdetményeket. Az eredményközlő 

hirdetményekhez és a szerződések módosításáról szóló tájékoztatóhoz a jogszabály határidőt is 

kapcsol. A 2020. február 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztatók esetében a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás 

eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló döntést 

követő három munkanapja van az ajánlatkérőnek, a korábbi tíz munkanappal szemben a 

hirdetmények közzétételre való megküldésére. A szerződés módosításáról szóló hirdetményt az 

ajánlatkérőnek szerződés módosításától számított öt munkanapon belül kell megküldenie 

közzétételre. Az erre nyitva álló határidő eddig tizenöt munkanap volt. A változtatás indoka a 

törvénymódosításhoz kapcsolódó indokolás szerint részben az, hogy az elektronikus rendszerben már 

rendelkezésre állnak a hirdetmény kitöltéséhez szükséges adatok, másfelől az, hogy ily módon 

hamarabb rendelkezésre állhatnak a tájékoztatóból kinyert statisztikai adatok. 
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Kétségtelen tény, hogy a hirdetmény kitöltése gyors és a hirdetmény közzétételre megküldése 

adminisztratív kérdés, azonban az ajánlatkérők valójában nem is ezzel és itt veszítenek értékes időt.  Az 

ajánlatkérők – a szervezetnél kialakult szokások és a szervezet mérete függvényében – különböző 

gyakorlatokat követnek a szerződések aláírása tekintetében. A hirdetmény közzétételére nyitva álló, a 

szerződés megkötését, illetve módosítását – mindkét fél általi aláírását – követő rövid határidő 

tarthatósága érdekében ügyelni kell a szervezeten belüli megfelelő információáramlásra. Segítheti a 

rövid határidők betartását, ha például a szerződés aláírásáról kellő időben értesül a hirdetmény 

közzétételét intéző szervezeti egység ügyintézője. Mindemellett javasolható, hogy a felek nem 

együttes aláírása esetében, az aláírás mellett az aláírás dátuma is kerüljön feltüntetésre. 

írta: Dr. Kothencz Éva 

 

 

 

2020. április 15. 

Bérpótlékok – II. 

 Bár a közfelfogás szerint a vasárnap, illetve a munkaszüneti napon elrendelt munka között csekély 

különbség van, a munkajogi szabályok a vasárnapra, illetve a munkaszüneti napra történő beosztás 

tekintetében lényegesen eltérőek. 

Amíg a vasárnap fogalma nagyjából 

tisztázott, addig a munkaszüneti 

nap fogalmát az Mt.[1] tételes 

felsorolással határozza meg. 

Munkaszüneti nap január 1., 

március 15., nagypéntek, 

húsvéthétfő, május 1., 

pünkösdhétfő, augusztus 20., 

október 23., november 1. és 

december 25-26. Az Mt. két 

speciális vasárnap – húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap esetében a vasárnapi munkavégzés helyett 

a munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat rendeli megfelelően alkalmazni. Amennyiben 

más munkaszüneti nap esik vasárnapra, a beosztás szempontjából a normál vasárnap szabályait kell 
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alkalmazni, azonban az ilyen napon végzett munka esetén, aki jogosult pótlékra, ötven helyett száz 

százalék bérpótlék illeti meg. 

Vasárnapra rendes munkaidő fő szabály szerint nem osztható be. 

Vasárnapra rendes munkaidő kizárólag 

a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, 

b) az idényjellegű, 

c) a megszakítás nélküli, 

d) a több műszakos tevékenység keretében, 

e) a készenléti jellegű munkakörben, 

f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, 

g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a 

szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, 

h) külföldön történő munkavégzés során, 

i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a 

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 

tevékenységet folytató munkáltatónál 

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.  

  

A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán 

működőnek, ha 

a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult 

vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy 

b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély 

megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor. 

  

A munkaszüneti napokhoz kapcsolódóan a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, legkésőbb a 

tárgyévet megelőző év október 31-ig - az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók 

munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását évenként rendeletben 
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szabályozza. Ennek során azonban vasárna[2]p nem nyilvánítható munkanappá és a változtatásnak 

azonos naptári hónapra kell esnie. 

Munkaszüneti napra rendes munkaidő - a vasárnapi munkavégzéshez képes szűkebb körben 

rendelhető el. Munkaszüneti napra rendeltetése folytán e napokon is működő munkáltatónál vagy 

munkakörben, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, a társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy 

külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges 

munkavégzés esetén,, illetve a külföldön történő. munkavégzés esetén osztható be. 

Az Mt.140. § (1) bekezdése szerint vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék 

(vasárnapi pótlék) jár a vasárnap 

a) a több műszakos tevékenység keretében végzett munkáért 

b) a készenléti jellegű munkakörben ezen a napon végzett munkáért 

c) a kereskedelmi jellegű, azt kiszolgáló, turisztikai szolgáltató munkakörben végzett munkáért 

d) rendkívüli munkaidőben munkát végző 

a. a)-c) pontban meghatározott munkavállalónak, 

b. olyan személynek, aki vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre az előzőekben írtak 

szerint nem kötelezhető. 

Az Mt. 140.§ (2)-(3) bekezdése szerint a munkavállalót munkaszüneti napon, húsvétvasárnak, 

pünkösdvasárnap, vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék 

bérpótlék illeti meg. 

A vasárnapon és a munkaszüneti napon végzett munkáért járó bérpótlék a többi bérpótlékkal azonosan 

a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. 

A pótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó alapbére. 

A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét 

a) általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, 

b) rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos részével 

kell osztani.  

[1] Munka Törvénykönyve (l. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

[2] 2020.ra ld. a 7/2019.(VI.25.) PM rendeletet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900007.pm) 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900007.pm
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2020. április 20. 

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése - Eltérő szabályok a 

járvány miatt 

A Magyar Közlöny 79. számában, 2020. április 17-én jelent meg a Kormány 131/2020. (IV. 17.) Korm. 

rendelete a veszélyhelyzet idején 

egyes egyéni vállalkozói 

tevékenységek folytatása 

biztosításáról, melynek részleteit az 

alábbiakban ismertetjük. 

Két lényeges különbségre hívjuk fel 

a figyelmet, hiszen a 2009. évi CXV. 

törvény, - mely az egyéni 

vállalkozóról és az egyéni cégről 

szól, -  a 18. § szabálya szerint a 

szüneteltetés általános szabályai minimum egy hónap, maximum két év lehet. 

Ettől a fent említett Kormányrendelet tekintettel a járvány okozta helyzet bizonytalan kimenetelére az 

alábbi két eltérést engedi: 

1. azok az egyéni vállalkozók, akik tevékenységük szünetelését 2020. március 11. és 30-a között 

jelentették be, a kormányrendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelenthetik: 

a) tevékenységük szünetelése iránti bejelentés visszavonását, 

b) vagy szüneteltetett tevékenységük folytatását. 

HA visszavonásra kerül sor, a nyilvántartást vezető szerv a szünetelést úgy törli, hogy az mint törölt 

adat ne is legyen megismerhető. Jogkövetkezmény szempontjából pedig úgy kell tekinteni, mintha a 

szünetelésre nem került volna sor. 

2. A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerinti 

veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az  évi CXV. törvény 

szerinti minimális 1 havi időtartamot nem kell alkalmazni, azaz a szünetelés időtartama egy hónapnál 

rövidebb is lehet. 

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. április 21. 

A számviteli beszámoló elfogadása 

Az Alaptörvény 53. cikke és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 

felhatalmazása alapján 2020. április 10-én megjelent a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 

10.) Korm. rendelet. A rendelet több olyan intézkedést tartalmaz, mely az érintett szervezetek 

működését befolyásolja. Így többek között a testületi ülések online lebonyolítását, vagy írásbeli 

egyeztetéssel történő megtarthatóságát. 

 

Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja (alapítója, az alapítói 

jogok gyakorlására jogosult személy) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellet sem 

akadályozott a döntéshozatalban, a döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi tag (alapító, 

az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) döntéshozatalára a hivatkozott rendeletben foglalt 

rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

A jogi személy döntéshozó szervének 

 ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, 

vagy 

 határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli 

döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor 

kerülhet, 

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy a 

rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. 



92 
 

Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása 

nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy a rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, 

ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése 

jogosult. 

Ha a jogi személyek létesítő okirata e lehetőségről nem (vagy a rendelettől eltérően) rendelkezik, úgy 

a következőket kell figyelembe venni: 

Maximum 5 tagból álló jogi 

személyek 
6-10 tagból álló jogi személyek 

10 főt meghaladó taglétszámú 

jogi személye 

 Online módon tartandó 

ülés, vagy ülés tartása 

nélkül lehet 

határozathozatal, ha a 

határozatképesség 

előreláthatóan 

biztosítható 

 Online módon tartandó 

ülés, vagy ülés tartása 

nélkül lehet 

határozathozatal, ha a 

szavazatok többségével 

rendelkező tagok ezt 

kérik 

 Online módon tartandó 

ülés, vagy ülés tartása 

nélkül lehet 

határozathozatal, ha az 

ügyvezetés azt 

kezdeményezi 

  

A rendelet figyelembe vételével az ügyvezetés állapítja meg a szabályokat, az igénybe vehető 

elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és ha a jogi személy ügyvezetése a 

tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának 

módját. Természetesen a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, és a határozat 

tervezetét közölni kell a taggal. A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani. A tag 

szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy 

székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése 

- több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat. 

A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának 

tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor. 

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a 

döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, 

a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős 

gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a rendeletben szabályozott feltételekkel, 
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korlátokkal - a jogi személy ügyvezetése határoz. A rendelet felsorolja azokat a kérdéseket is, 

amelyekben az ügyvezetés nem dönthet! 

A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról a jogi 

személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy 

ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 

Ha a jogi személy állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, - 

a rendeletben felsorolt kivételeket figyelembe véve - a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó 

szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és az állandó 

könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló 

megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára a jogi személy ügyvezetése is 

jogosult. 

Forrás:  

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

2020. április 22. 

Változott a pénzmosási törvény - II. rész 

A második részben az ügyfél-átvilágítási kötelezettségekkel, és a hozzá kapcsolódó intézkedésekkel 

fogunk foglalkozni. 
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 I. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, intézkedések: 

  

1. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség a törvény 6 §. (1) bekezdése alapján un. dinamikus ügyfél-

átvilágítást követel meg. Ez azt jelenti, hogy a lényeges adatváltozások esetében ismételten 

meg kell tenni az átvilágítási kötelezettséget, valamint akkor is, ha a szolgáltató úgy ítéli meg. 

Ehhez szükségeltetik az is, hogy a szolgáltató által megkötött szerződésben kitérjünk arra, hogy 

az ügyfél a bekövetkezett változásokat 5 napon belül köteles legyen a szolgáltatóval közölni. 

2. A Pmt. egy új 6/A §-al egészül ki, amely egyértelműsíti, hogy az ügyleti kapcsolat létesítésekor 

el kell végezni az ügyfél kockázati besorolását. Ennek érdekében a szolgáltatónak egy un. 

indikátor meghatározással kell rendelkezni. Ez egy olyan kockázati szint meghatározása, amely 

folyamatosan tud iránymutatást adni azzal kapcsolatosan, hogy milyen ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket kell végrehajtani az egyes ügyfelek esetében. Ennek alapján lehet 

meghatározni, hogy melyek azok az ügyfelek, amelyek magasabb kockázatot jelentenek, és 

ezáltal mélyebb összetettebb ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell meghozni, vagy lehet 

alkalmazni az alacsonyabb és jelentősen egyszerűbb ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. 

3. Ügyfél-átvilágítási intézkedések. A Pmt. 7 § (1) bek. a szolgáltatónál eljáró rendelkezésre 

jogosult és képviselő azonosítását és személyazonosságát igazoló ellenőrzését írja elő. A 

kockázati szint felmérése után egyértelművé válik, hogy a szolgáltató nem köteles valamennyi 

rendelkezésre jogosultat, vagy képviselőt átvilágítani. Az alacsonyabb kockázati szint 

besorolása esetén kizárólag a szolgáltatónál eljáró egy-vagy két rendelkezésre jogosult, vagy 

képviselő vonatkozásában köteles az intézkedést megtenni.  A 7 §. (2) bekezdésében 

pontosításra került az is, hogy a kézbesítési megbízottak esetében mely adatokat köteles a 

szolgáltató rögzíteni. 

  

 II. Kockázati szintek meghatározása: 

Mindig kérdésként merül fel, hogy kell a kockázati szinteket meghatározni ahhoz, hogy az ügyfél-

átvilágítási kötelezettségnek megfelelően eleget tudjunk tenni. 

A kockázati szintek csoportja: 

 Alacsony, 

 Közepes 

 Magas 
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Ehhez ad iránymutatást a 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet, amely különféle tényezők besorolását írja 

elő. 

  

Alacsony kockázati szintet jelent: 

1. Ügyfélkockázati tényezők: 

 Olyan társaságok, amelyek alacsony kockázatot jelentő földrajzi területen helyezkednek el. 

 Többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

 Közigazgatási hatóságok 

 Tőzsdei társaságok 

2. Termékhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázati tényezők: 

 Életbiztosítási ágazathoz tartozó szolgáltatók 

 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatók 

 Pénzügyi szolgáltatók 

3. Földrajzi kockázati tényezők: 

 Olyan országok, amelyben alacsony a korrupció 

 Olyan harmadik ország, amelyben a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemmel 

kapcsolatos előírásokat  hatékonyan alkalmazzák 

 Az Európai Unió tagállamai. 

 Magas kockázati szintet jelent: 

1. Ügyfélkockázati tényezők: 

 Szokatlan, és cél nélküli ügyletek 

 Jelentős kp. forgalmat bonyolítanak 

 Szokatlan tulajdonosi szerkezet 

 Különös figyelmet kell fordítani az ügyletekre és a pénzügyi műveletekre 

2. Termékhez szolgáltatáshoz kapcsolódó tényezők:  

 Nem személyes üzleti kapcsolatok révén bonyolódik 

 Olyan esetekben ahol az ügyfélazonosítása nem történt meg 
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 Nem azonosított felektől érkezik a befizetés 

3. Földrajzi kockázati tényezők:  

 Olyan országok, amelyek nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemmel 

összefüggésben hatékonyan alkalmazható rendszerekkel 

 Olyan országok amelyek az Unió vagy az ENSZ által megállapított szankciók hatálya alá 

tartoznak 

Ezeket a besorolásokat az ügyféllel létesített kapcsolatkor kell megtenni, valamint az üzleti 

kapcsolat  fennállásának teljes időtartamában figyelemmel kell kísérni. 

Ezen kockázati szintek alapján soroljuk be az ügyfél-átvilágítási kötelezettségünket. 

Alacsony kockázati besorolást kaphatnak azok az ügyfelek, akik az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 

kötelezettségen fognak átesni, és nem felellhetők a magasabb kockázatra utaló tényezők. 

A kockázatérzékenységi megközelítés alapján a magas kockázat esetén évente, alacsony kockázat 

esetén három évente köteles a szolgáltató a rendelkezésre álló adatokat felülvizsgálni. 

Természetesen a birtokába jutott vagy került egyéb tényezők esetén az átsorolást azonnal meg kell 

tenni. 

  

A cikk harmadik részében kitérünk a belső szabályzat elkészítésére, valamint bemutatunk egy 

lehetséges nyilvántartást, illetve kitérünk az ellenőrzések volumenére is.   

 írta: Magyar Miklósné 

 

2020. április 22. 

A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, 

határidő 2020. szeptember 30. 

A számviteli törvény 154. § (1) bekezdése szerint: „Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó 

(ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, 

illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot 

vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

közzétenni.” A 153. § (1) bekezdése tartalmazza a közzététel határidejét. A vállalkozó a beszámolót, 

kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
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tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására 

(az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 

ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni. A magyar gyakorlatban átalánosnak tekinthető a 

közzététel határidejének május 31. Természetesen ez a dátum az adóbevallás (TAO, KIVA, iparűzési 

adó) leadásának határideje is! 

2020. április 21-én megjelent a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 

adózási könnyítésekről (Magyar Közlöny 82. száma), mely tartalmazza a beszámolási kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos könnyítést. 

  

A 2. § (1) bekezdése szerint: „A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve 

a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 

szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és 

közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e  rendelet 

hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek  – 2020. szeptember 30-ig 

meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek 

határidejét ettől a naptól kell számítani.” Fontos megjegyezni, hogy az előzőek nem vonatkoznak 

a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 

közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2.  § 19.  pontja szerinti közérdeklődésre számot tartó 

gazdálkodók beszámolóira. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a halasztás (a könnyítés) csak lehetőség, a vállalkozó döntése, él el a 

közzétételi időpont elhalasztásával! A döntést csak alapos mérlegelés alapján szabad meghozni. 

Nyilvánvaló kérdés ugyanakkor az, hogy milyen szempontokat kell/lehet figyelembe venni a döntés 

előkészítése során. 

Leginkább abból lehetne kiindulni amit a számviteli törvény preambuluma fogalmaz meg: „A 

piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, 

döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, 

valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és 

azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.” Másképpen fogalmazva az lehet az 

egyik szempont a mérlegelésnél, hogy kik fogják a közzétett beszámolót hasznosítani.  

  

Természetesen vizsgálni kell a lehetséges megoldásokat is. Ezek – kissé leegyszerűsítve – a következők 

lehetnek: 
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 a beszámoló a számviteli politikában rögzített határidőre elkészül(t) és a május 31-i közzétételi 

határidő teljesül, 

 a beszámoló valamilyen (kivédhetetlen) ok (például a járvány miatti betegség) miatt nem 

készül el az eredeti határidőre, 

 a vállalkozás mérlegelni kívánja a vállalkozás folytatásának esélyeit és a piaci hatásokat. 

Lényegében döntési helyzet csak a harmadik esetben merül fel. Kérdés az, hogy a határidő 

halasztásával jobb helyzetbe kerül-e a vállalkozás, illetve milyen információkat tartalmaz majd a 2020. 

szeptemberi beszámoló, a piac szereplői egyáltalán tudják-e még hasznosítani a közzétett adatokat az 

elmúlt üzleti évről. 

  

A beszámoló alapvetően nem a vállalkozásnak készül, hanem a piac szereplőit tájékoztatja. Így csak 

ezeket az igényeket célszerű a döntés során figyelembe venni. Bizonyára sok vállalkozás nehéz 

pénzügyi helyzetbe kerül a következő időszakban. Ebből következően – megítélésem szerint – 

leginkább a pénzügyi válság várható hatását szükséges mérlegelni. Amennyiben úgy ítélhető meg, 

hogy a társaság vagyoni, pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, úgy célszerűnek tűnik a beszámolási 

kötelezettség eredeti határidőre való teljesítése. A vállalkozás folytatása elvének érvényesülése 

vélhetően egyfajta bizalmi tőkét is jelenthet a szállítók, a hitelezők szemében. 

Amennyiben súlyosabb a helyzet, azaz a vállalkozás fizetésképtelenné válik, úgy meggondolandó a 

beszámoló közzétételének elhalasztása. Lehetséges természetesen az is, hogy a halasztásnak is 

üzenetértéke van a piac szereplő részére. 

A halasztással összefüggésben ki kell még emelni azt is, hogy az  adózó a  rendelet hatálybalépésének 

napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó 

adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá a  társasági adóról és 

az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: Tao. törvény) 26.  § (1)  bekezdése 

szerint az  éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási 

kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget. 

  írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. április 27. 

Kurzarbeit magyar módra 

„Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk…” muszáj ezzel a filmtörténeti klasszikussal kezdenem ezt 

az írást, mikor a kormányrendeletet először elolvastam, rögtön ez a mondat jutott az eszembe. 

A jogalkotó a munkahelyek védelme érdekében 2020. április 10-én kiadott 105/2020. (IV. 10.) számú 

rendeletében szabályozta a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatását, mely a Magyar Közlöny 71. számában 

került kihirdetésre. 

A szóbeli tájékoztatón elhangzott, hogy a minta a német „kurzarbeit”, azonban a magyar szabályozás 

rejt némi meglepetést. 

  

Hogyan tevődik össze a munkavállaló bére, illetve ez mekkora bérterhelést jelent a munkáltató 

számára, ehhez egy táblázat fog segítséget adni: 

 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR&dbnum=1
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A feltételekről, illetve a kérelemről már nagyon sok helyen és nagyon sok mindent el lehetett olvasni, 

ebben a cikkben elsősorban a bért és az azt terhelő költségek alakulásával kívánunk foglalkozni. A 

nyomtatvány garnitúra elérhető a 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx hivatkozáson, a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

2020. április 29. 

A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk 

igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az 

ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására 

szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba? 

Kérdésükre vonatkozó válaszunk röviden: igen, információjuk helyes. A közbeszerzésekre vonatkozó 

egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) érintette 

a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó szabályozást is. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése 

rögzíti annak lehetőségét, hogy ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. több helyütt – így a 

65. §-ának különböző bekezdésiben, illetve a 67. §-ban is – tartalmaz szabályokat arra nézve, hogy 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
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milyen feltételek mellett és milyen dokumentumok csatolásával kerülhet sor az alkalmasság 

igazolására kapacitást nyújtó szervezet révén. Ezek részletezése nélkül – a szabályok annak 

függvényében is változnak, hogy milyen típusú alkalmasság igazolásáról van szó – a továbbiakban csak 

a kérdésben érintett témával foglalkozunk. 

2019. december 19. napjától a 65. § (7) bekezdésében valóban módosult a kapacitást nyújtó szervezet 

részéről a kötelezettségvállalás előírt formájára vonatkozó szabály. Ennek lényege, hogy a 2019. 

december 19-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban már nem korlátozza a jogszabály – 

ennél fogva pedig a kiírók sem tehetnek korlátozó rendelkezéseket – a kapacitást nyújtó szervezet 

tekintetében a kötelezettségvállalás formáját szerződés vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalást tartalmazó okiratra. E szerint a kapacitást nyújtó szervezet részéről bármely más 

formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat benyújtható az ajánlatban, feltéve ha az 

kellőképpen alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. szövege – összhangban az uniós 

irányelvekkel és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával – tehát már nem tartalmaz megszorítást 

arra nézve, hogy milyen típusú igazolást kell az ajánlattevőknek benyújtaniuk, amennyiben az 

alkalmasság igazolása során külső szervezet kapacitásaira támaszkodnak. 

A változást követően nézzük meg, hogy mi nem változott a kérdés kapcsán. Változatlan, hogy az 

ajánlattevőknek továbbra is igazolniuk kell valamilyen módon – ez akár a korábbiakban ismert 

szerződés vagy előszerződés is lehet – hogy a hivatkozott kapacitások a szerződés teljesítése során 

rendelkezésükre fognak állni. Az igazolás megválasztása során – álláspontunk szerint - ugyanakkor 

nem szabad szem elől téveszteni, hogy a bizonyítás valójában mire is irányul. A célja ugyanis az, hogy 

az ajánlatkérő számára az ajánlattevő meggyőző bizonyítékkal szolgáljon arra nézve, hogy a 

hivatkozott kapacitás igénybe vétele a szerződés teljesítése során adott esetben kikényszeríthető. A 

kérdésre adott végleges válaszokat minden bizonnyal a joggyakorlat fogja kialakítani. 

 írta: Dr. Kothencz Éva 

 

2020. május 4. 

Adócsökkentés, fejlesztési tartalék képzése utólagosan 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdése szerint: „Az 

adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba 

átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi 

adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.” A kormány 
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előterjesztése (T/10314) - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében - az 

adózó választása alapján a fejlesztési tartalék képzésével kapcsolatban átmeneti szabályokat vezet 

be a 2019-ben kezdődő adóévre. A módosítás következtében hatályát veszti a Tao. törvény 7. § (1) 

bekezdés f) pontjában az „50 százaléka” szövegrész. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési tartalék esetében 

az adózás előtti nyereség összegében meghatározott felső határ a 2019-ben kezdődő adóévre 

választás szerint alkalmazható. A tervezet rögzíti azt is, hogy az adózás előtti nyereség összegében 

meghatározott felső határ első alkalommal a 2020-ban kezdődő adóévre alkalmazandó. 

  

Tehát amennyiben az adózó a 2019. évre 

alkalmazni kívánja az átmeneti szabályt, a 

következőket kell tennie: 

 Ha az adózó a 2019-ben kezdődő 

adóévre vonatkozóan a 

törvénymódosítás hatálybalépésének 

napjáig már nyújtott be társasági 

adóbevallást, és a 2019-ben kezdődő 

adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az éves 

társasági adóbevallást szeptember 30-ig az adózás rendjéről szóló törvény szerint önellenőrzi, 

és ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli 

beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez. 

 Ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan a törvénymódosítás hatálybalépésének 

napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan 

elfogadott éves beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, 

elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint 

lekötött tartalékot képez. 

  

Nem változik ugyanakkor az a szabály, hogy az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő 

négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel, kivéve, ha a 

feloldott rész után a lekötés adóévében hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel az adót, 

valamint azzal összefüggésben a késedelmi pótlékot megállapítja, és azokat a feloldást követő 30 

napon belül megfizeti. Az adózó a fejlesztési tartaléknak a lekötése adóévét követő negyedik adóév 

végéig beruházásra fel nem használt része után az említett mértékkel az adót, valamint azzal 

összefüggésben a késedelmi pótlékot a negyedik adóévet követő adóév első hónapja utolsó napjáig 
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megállapítja, és megfizeti. A késedelmi pótlékot a kedvezmény érvényesítését tartalmazó adóbevallás 

benyújtása esedékességének napját követő naptól a nem beruházási célra történő feloldás napjáig, 

illetve a felhasználásra rendelkezésre álló időpontig kell felszámítani és a megállapított adóval együtt 

az említett napot követő első társaságiadó-bevallásban kell bevallani. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

 

2020. május 4. 

A szociális hozzájárulási adó változásának hatása 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 2016. november 24-én megállapodtak a 

minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emeléséről, valamint a munkáltatói bérterhek 

csökkentéséről. A megállapodásnak megfelelően a Kormány kezdeményezi a szociális hozzájárulási 

adó csökkentésének következő ütemét. A T/10314 törvényjavaslat szerint 2020. július 1-jétől 17,5 

százalékról 15,5 százalékra csökken az adó mértéke. A módosítás következtében változik néhány 

szabály 

 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben, 

 az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben és 

 kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben. 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása miatt változik a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény is. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség 

alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből 

megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági 

kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély 

kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy 

azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe 

venni.  Amennyiben tehát egy adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális 

hozzájárulási adó megfizetésére (feltételezve, hogy az költségként nem elszámolható, vagy azt nem 

térítik meg a magánszemély számára), úgy a megállapított jövedelem 87 százalékát (a jelenlegi 85 % 

helyett) kell jövedelemként figyelembe venni. Ezt szabályt az adóelőleg megállapításánál is alkalmazni 

kell.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.tv#lbj342id3a17
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A szociális hozzájárulási adó csökkentésével összefüggésben módosul az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényben meghatározott kifizető által 

fizetendő ekho mértéke, vagyis 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken. 

  

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény is 

módosul. A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben 

meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 

98 100 forint helyett 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 164 000 forint 

helyett 170 000 forint. A módosítás következtében a tételes közterhen belül a szociális hozzájárulási 

adó rész csökken, így az egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekszik, ezért az ellátások alapjaként 

is magasabb összeget szükséges figyelembe venni. 

  

A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével összefüggésben a kisvállalati adó kulcsa 

csökken, vagyis az adó mértéke – 2021. január 1-jétől - az adó alapjának 12 százaléka helyett 11 

százalék lesz, mely természetesen vonatkozik az adóelőleg számítására is. 

  írta: Dr. Sztanó Imre 
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 2020. május 6. 

Tartós és/vagy végleges készletcsökkenés elszámolása 

A saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni - a számviteli törvény előírásai szerint - 

az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények közvetlen 

önköltségen számított értékét, ideértve a saját termelésű készletek értékvesztését is. 

 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a saját termelésű készletek értékvesztését és annak visszaírását 

sajátosan kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolásakor csökkentjük a saját termelésű készlet 

értékét a saját termelésű készletek állományváltozásával szemben. Kapcsolódó tételként meg kell 

történnie a saját termelésű készlet vásárolt készletté való átminősítésének, majd az aktivált vásárolt 

készletet elszámoljuk egyéb ráfordításként. A saját termelésű készlet értékvesztésének visszaírása 

során először azt vásárolt készletként állományba vesszük az egyéb bevétellel szemben. Majd a saját 

előállítású eszközök aktivált értékét korrigáljuk. Ezt követően számoljuk el az értékvesztés visszaírását 

a saját termelésű készlet növekedéseként. Ez a bonyolultnak tűnő elszámolás a számlavázakon a 

következőképpen jelenik meg: 
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Mikor kell értékvesztést elszámolni? Ha a saját termelésű készlet bekerülési (előállítási), illetve könyv 

szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási 

ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható 

támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek 

értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. Az hogy mi minősül jelentősnek, a vállalkozó 

számviteli politikájában rögzíti. Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, 

ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet 

tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a 

rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Ez utóbbi esetben nem követelmény 

az „éventúliság”. Ilyen problémával a gyakorlatban sokszor lehet találkozni. Teljesen egyértelmű a 

„végleges” piaci ár, ha az értékesítés a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént és az eladási ár 

alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. 
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Ha az értékvesztés elszámolásának okai már nem (vagy csak részben) állnak fenn, akkor a készlet 

értékét – a visszaírással - módosítani kell. Az elszámolást az üzleti év mérleg mérlegfordulónapjára 

vonatkozó értékelés keretében kell könyvelni. Ez azt jelenti, hogy az évközi gazdasági események 

között nem szerepelhet visszaírás. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

2020. május 11. 

A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai 

A COVID-19-járvány az élet szinte valamennyi területén érezteti hatását. Nem jelentenek ez alól 

kivételt a közbeszerzések sem. Különösen igaz ez az egészségügyi beszerzések piacára. A 

veszélyhelyzettel szembeni védekezéssel összefüggésben rendkívüli mértékben megnövekedett egyes 

hasonló jellegű áruk és szolgáltatások iránti kereslet. Gondoljunk csak a védekezéshez szükséges 

védőfelszerelések beszerzésére: szájmaszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek, orvostechnikai 

eszközök, lélegeztető gépek. Ezek nagy mennyiségben történő, közbeszerzési értékhatárokat elérő 

értékű beszerzésére klasszikusan a közbeszerzési szabályozás hatálya alá esik. Jóllehet, amint az uniós 

közbeszerzési irányelvek, úgy a hazai közbeszerzési törvény is (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) többféle lehetőséget biztosít a beszerzések gyors és rugalmas 

rend szerinti megvalósítására, jelen helyzetben az azonnali intézkedések szüksége sok esetben még a 

rövid eljárási határidők betartását sem teszi lehetővé. 
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Éppen ezért az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet vagy Veszélyhelyzeti rendelet] 

speciális szabályokat állapított meg a járványhelyzettel összefüggő beszerzések megvalósítására. A 

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 4. §-a a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések 

szabályairól rendelkezik. Eszerint, a Kbt. szerinti ajánlatkérő jogosult a koronavírus elleni védekezéssel 

közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok 

hatékony működését szolgáló beszerzését (a továbbiakban: koronavírus elleni védekezéssel 

összefüggő beszerzés) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítése 

alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítani. A speciális szabály 

lényege tehát: a kifejezetten, a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés esetén az 

ajánlatkérő a Kbt. szabályaitól eltérően – adott esetben azok mellőzésével – valósíthatja meg a 

koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő beszerzéseit, feltéve, hogy a beszerzésre 

egyedi mentesítést kért és kapott a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjától. 

Az egyedi mentesítésre vonatkozó kérelemben az igényt előterjesztő szervezetnek igazolni kell tudnia 

az alábbiakat: 

- a beszerzési igény a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefügg; 

- részletesen indokolni kell a beszerzés szükségességét, 

- a beszerzéssel kielégítendő védekezési célt, 

- a beszerzéssel támogatott tevékenységeket, illetőleg személyi kört, 

- az indoklásban ki kell térni a beszerzés esetleges elmaradásának várható következményeire. 

Megjegyzendő, amennyiben az adott beszerzési igény a központosított közbeszerzés keretében 

kielégíthető, az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia ezt a lehetőséget. Másként szólva, a sajátos 

beszerzési rend a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő beszerzés alól nem ad 

mentesítést. 

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a koronavírussal közvetlenül össze nem függő beszerzések 

vonatkozásában továbbra is az általános szabályok betartásával alapján kell az ajánlatkérőknek a 

közbeszerzéseiket megvalósítaniuk. 

írta: Dr. Kothencz Éva 
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2020. május 13. 

Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési  moratórium alatt, a 

beszámolóban 

A 47/2020. (III.18.) sz. Kormányrendelet a 

veszélyhelyzet fennállás időtartamára, illetve 

2020. december 31-ig fizetési moratóriumot 

hirdetett. 

A fenti fizetési moratórium vonatkozik az adósnak 

a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és 

kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi 

lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére. 

A szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 

mellékkötelezettségeket is módosítja függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy 

egyoldalú jognyilatkozatba foglalták. 

A fenti moratórium a 2020. március 18-án fennállott kötelezettségekre lehet alkalmazni. 

Így kérdésként merülhet fel hogy a számviteli beszámolóban a hosszú lejáratú kötelezettségek között 

kimutatott és érintett hitelek, kölcsönök következő évi törlesztő részletet át kell-e helyezni a 

rövidlejáratú kötelezettségek közé. 

 A Sztv. 43.§.  (3) Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott 

kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti 

éven belül esedékes törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). 

A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és 

szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, 

kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. 

A törvény idevonatkozó szakasza nem változott, ezért az áthelyezést továbbra is meg kell tenni a 

beszámolóban. 

Természetesen a kiegészítő mellékletben közölni kell a moratóriumról meghozott, vagy meghozandó 

döntéseket, valamint ennek hatását is be kell mutatni, amennyiben az összege jelentős. 

  

 írta: Magyar Miklósné 
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2020. május 18. 

Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk? 

2020. július 1-jétől az online számlajelentés kiterjesztésének első lépéseként- az általános forgalmi adó 

összegétől függetlenül – a belföldi adóalanyok közötti összes ügyletről adatot kell szolgáltatni. A 

módosított előírások a belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy általános forgalmi adó mentes 

ügyletekről számlát kiállítókra is vonatkoznak. A szabályozásnak azonnali, emberi beavatkozás nélküli 

adattovábbításának feltételeinek megteremtésével lehet eleget tenni. Természetesen nem kizárt a 

továbbiakban sem a kéziszámlázás, a számlatömbök használata, de ez esetben kézzel kell kiállítani a 

számlákat és ezeket is online kell jelenteni az adóhatóság részére. (Ha másért nem, úgy 

környezetvédelmi okok miatt meggondolandó a papír-, tintamenetes számlázás alkalmazása!) 

 

Fontos szabály, hogy július 1-jétől az online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél megszűnik a 

100 000 forintos értékhatár! Arra is figyelemmel kell lenni, hogy adatot kell szolgáltatni az áthárított 

adót nem tartalmazó számlákról is. (Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség az alanyi 

adómentességet választókra is vonatkozik!) Az adóalanynak - 2020. július 1-jétől – számlát kell 

kibocsátania a következő – egyébként tárgyi adómentes – tevékenységekről is. Ezek a következők: 

 az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet 

humán-egészségügyi - ideértve természetgyógyászatot is - tevékenységet végző - ilyen 

minőségében – teljesít, 

 az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán 

fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző - ilyen minőségében – teljesít, 

 a közös cél elérése érdekében együttműködő közösség (a továbbiakban: együttműködő 

közösség) által a közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás az együttműködő közösség tagjának, 
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 a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, 

 a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, valamint 

 az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások nyújtása. 

  

Arra is rá kell irányítani a figyelmet, hogy 2020. július 1-jétől a számlán kötelező szerepeltetni a vevő 

adószámát is! 

Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítést (előleg fizetés esetén a fizetendő adó 

megállapítását) követő nyolc napon belül kell gondoskodnia. (Az eddigi határidő 15 nap!) A 

Közösségen belüli termékértékesítés és a külföldön teljesülő fordított adózás alá eső 

szolgáltatásnyújtás esetén a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell a számlát kibocsátani. 

Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy 

számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy 

meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a 

kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. (A határidő jelenleg öt nap!) 

 2020. július 1-jétől minden befogadott számlát – amely alapján az adóalany adólevonási joga 

érvényesíthető – a belföldi összesítő jelentésben szerepeltetni kell. 

2021. január 1-jéről az adatszolgáltatási kötelezettség lényegében már valamennyi ügyletre kiterjed, 

beleértve azt is, ha a vevő magánszemély, illetve külföldön teljesül az értékesítés. 

Az új szabályok ismerete alapvetően fontos, mert mind a számlakibocsátót, mind pedig a 

számlabefogadót jelentős összegű (egyéni vállalkozóknál számlánként 200 ezer forintig, mindenki 

másnál számlánként 500 ezer forintig terjedő) mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság, ha nem 

– vagy nem megfelelően – tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. 

  

Nem kell tehát kidobni a számlatömböket, de azzal számolni kell, hogy a manuális számlázás, 

adatszolgáltatás jelentős munkaigényt jelent, vagyis keresni kell a racionálisabb megoldásokat. 

 

 írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. május 20. 

A munkavállaló társadalombiztosítási  jogállása, illetve ellátási 

alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt 

A járvány okozta gazdasági helyzet számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ami miatt sok 

munkavállaló kényszerült fizetés nélküli szabadságra, illetve – jobb esetben – módosult a munkaideje 

részmunkaidőre. 

 

Az e körbe tartozó munkavállalók helyzetén igyekezett könnyíteni a 140/2020., illetve a 

105/2020.Korm. rendelet. 

Az elsőként említett jogszabály 20. szakasza arról rendelkezik, hogy a hogy veszélyhelyzet 

fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő 

munkavállalókat megilleti az egészségügyi szolgáltatás azzal, hogy  a munkáltató 2020. május 1-jétől 

utánuk havi 7.710 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. 

Emlékeztetőül: 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény 8. § a) pontja értelmében a fizetés nélkül szabadság 

tartam alatt – kivéve, ha annak idejére CSED, örökbefogadói díj, GYED, GYET, GYES kerül folyósításra, 

vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy azt önkéntes 

tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszi igénybe a munkavállaló – szünetel a biztosítás. 

Ez azt jelenti, hogy ezt az időtartamot a társadalombiztosítási ellátások tekintetében biztosításban 

töltött időként nem lehet figyelembe venni, így az érintett többek között nem szerez szolgálati  (illetve 

jogosultsági) időt és  nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra sem ami alapján magánszemélyként 

egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre kötelezett a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján. 

A kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabályt írja felül a vészhelyzet miatt 

fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő dolgozók esetében. Ugyanakkor az érintettek biztosítása 
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továbbra is szünetel, tehát ezen időszak alatt nem terjed ki rájuk a biztosítás és – az egészségügyi 

szolgáltatáson kívül – semmilyen tb. ellátás sem illeti meg őket. 

A 105/2020. Korm. rendelet bértámogatást biztosít annak a munkavállalónak, aki csökkentett 

munkaidőben állapodik meg munkaadójával. Amennyiben a munkavállaló megfelel a jogosultság 

feltételeknek, akár háromféle jogcímen részesülhet jövedelemben: 

 egyrészt kapja munkáltatójától a csökkentett munkaidőre járó munkabérét, másrészt 

 a kieső munkaidőre bértámogatásban részesül, amely összege az alapbér általános szabályok 

szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 

kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, és végül 

 az egyéni fejlesztési időre ugyancsak munkabérben részesül. (Ez utóbbi csak akkor kötelező 

amennyiben a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 

felét meghaladja). 

  

A bértámogatás összege – amit a munkavállaló utólag kap kézhez – a vonatkozó rendelet 3. § (7) 

bekezdése értelmében mentes minden közteher alól, tehát a társadalombiztosítási ellátások 

összegének a meghatározása során nem lehet figyelembe venni, így például nem alapja nyugdíjnak 

sem.  

A munkabérrész mellett bérkiegészítés melletti esetleges egyéni fejlesztési időre járó juttatás is 

járulékalapot képez, tehát ha ebben a felek megállapodnak vagy a jogszabály alapján kötelezően meg 

kell állapodniuk, viszont növeli a tb. ellátási alapot. 

 írta: Széles Imre 
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2020. május 25. 

Ötmillió forint adóelengedést is kaphatnak a vállalkozások 

A járványt megelőzően csak a magánszemélyek esetében volt jogszerű az adóelengedés intézménye. 

Ez a vállalkozások számára nem volt elérhető, bármilyen súlyos anyagi nehézséggel is küzdöttek.  Most 

a járvány időszaka alatt, lehetősége van a vállalkozásoknak, hogy kérjék az adójuk elengedését. Már az 

ART 198,199 §-án túl is lehetőségük van minden adónemben igénybe venni. 

Kérelmet a veszélyhelyzet fennállása alatt, vagy az azt követő 30 napig lehet benyújtani a NAV-hoz 

elektronikus formában. Ennek elbírálása esetén az adótartozást egyetlen alkalommal a kért 

adónemben a teljes tartozás 20 % -ig maximum 5 millió Ft. erejéig lehet kérni, az elengedést. 

 

 Természetesen a kedvező elbírálásra akkor lehet számítani, ha az adó megfizetése a veszélyhelyzetre 

tekintettel teljesen ellehetetlenítené a vállalkozás működését. 

Ennek elengedése egyébként szigorú feltételhez kötött, mégpedig: 

A vállalkozás   akkor élhet jogszerűen ezzel a jogával, ha vállalja, hogy a maradék adó 80 

%.át   maradéktalanul megfizeti, arra már további fizetési kedvezmény nem kérhető. 

Az adómérséklésre irányuló kérelem illetékmentes. Az ügyintézési határidő pedig 15 nap. 

A fenti szabályozáson túl az automatikus adókönnyítés lehetőségét is kiterjesztették. 

 Eddig ennek lehetőségével csak a megbízható adózók élhettek. 

Jelen rendelet szabálya alapján most már mindenki élhet ezzel a lehetőséggel 5 millió Ft. erejéig, és 12 

havi részletfizetést, vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást lehet kérni minden adófajtára. 
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A fenti rendelkezés kedvezően hat a vállalkozásokra, hiszen ebben az esetben az szja, és a levont 

járulékokra is jár a kedvezmény, tehát a  vállalkozásoknak csak a nettó munkabért kell kigazdálkodniuk. 

A fenti rendelet már nem függ sem a vállalkozás méretétől, sem a vállalkozás tevékenységi körétől, 

teljesen szektormentesen kérhető, és a határidő rövidítése miatt segítséget jelenthet azoknak, akik 

nagymértékű  bevételkiesést szenvednek el a járvány ideje alatt. 

 írta: Magyar Miklósné 

 

 

2020. május 27. 

Pénzmosási törvény módosulása - III. rész 

Ebben a részben a pénzmosási törvény alapján elkészítendő belső szabályzattal, a szabályzathoz 

tartozó nyilvántartási kötelezettségekkel fogunk foglalkozni. 

 

Belső szabályzat készítési kötelezettség:  

A PMT törvény 65 §. (1) bekezdése kötelezően előírja a szolgáltatók számára a belső szabályzat 

készítési kötelezettséget, illetve a törvény módosításának alkalmával, annak átdolgozását. 

 A könyvelői, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói valamint könyvvizsgálók 

esetében ( a továbbiakban szolgáltatók) 90. napon belül kell a szabályzatukat átdolgozni. Azok 

a szolgáltatók, akik a hatályba lépést követően alakultak, azok számára a szabályzat készítési 

kötelezettség 45 napon belül kell, hogy megtörténjen. Jóváhagyás céljából e-papír formájában, 
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a szabályzat csatolásával kell beküldeni a PEI iroda részére, amely az alábbi linken elérhető.  A 

jóváhagyás illeték mentes. 

https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat 

jóváhagyása iránti kérelem. 

 Azon szolgáltatók esetében, akik részére a szabályzatot valamelyik felügyeleti szerv elkészíti, 

annak csak az általuk elkészített szabályzatot kell hatályba helyezni. Ezeket a szabályzatokat 

nem kell a PEI iroda részére megküldeni. 

Amikor a szabályzat módosításra kerül, a törvényi változások kapcsán, abban az esetben, csak a saját 

szabályzat átdolgozására kerül sor, ebben az esetben benyújtási, illetve tájékoztatási kötelezettség sem 

terheli a szolgáltatókat. 

 A székhelyszolgáltatókra a speciális szabályok vonatkoznak: a székhelyszolgáltató a 

tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni a Pénzmosás és 

Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának, és csak ezután folytathatja tevékenységét. 

 A bejelentés illetékköteles. 3000.- Ft. 

A jelenlegi módosítás 2020. január 10.-én lépett hatályba, az átdolgozást április 9.-ig kellett 

végrehajtani. 

Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának előírásai:  

A Pmt. 25. §-ának módosult, illetve újonnan beépült (1) és (1a) bekezdése értelmében 

 a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél köteles a tényleges 

tulajdonosára vonatkozó, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az adatok tárolása 

céljából létrehozott központi nyilvántartásnál bejelentenilegkésőbb tevékenységének 

megkezdését követő 5 munkanapon belül, ezt követően pedig a tényleges tulajdonos 

személyét érintően bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül; 

 szolgáltató és a felügyeletet ellátó szerv köteles bejelentést tenni a központi nyilvántartást 

vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi nyilvántartásban található és a rendelkezésére 

álló tényleges tulajdonosi információk között. A nyilvántartást vezető hatóság a bejelentés 

tartalmának mérlegelését követően a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül a 

központi nyilvántartásban szereplő adatot javítja, vagy helyben hagyja 

 a felügyeletet ellátó szerv a törvényben foglalt kötelezettségei ellátása érdekében korlátlan 

hozzáférési jogot kapa központi nyilvántartáshoz, míg a szolgáltató továbbra is a törvény 7-12. 
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§-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása érdekében jogosult 

közvetlen hozzáféréssel adatot igényelni a központi nyilvántartásból. 

Előzőekkel párhuzamosan a Pmt. 9. § (2a) bekezdése előírja, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor az 

ügyfél köteles a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatoknak a 25. § (1) bekezdés szerinti központi 

nyilvántartás számára történő továbbítását okirattal igazolni. 

A nyilvántartások 2020. december 1-i létrehozása mellett a tényleges tulajdonosokra vonatkozó 

adatok, valamint a bankszámla- és széfszolgáltatási adatok első feltöltésére 2021. március 1-i 

határidőt állapít meg a Pmt 80. § (5) bekezdése. 

Összefoglalva a módosításokat az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

 Belső szabályzat módosítása, aktualizálása ( benyújtás nélkül) 

 A törvény hatálya alá került új szolgáltatók 

 Kockázati besorolási rendszer dokumentálása 

 Kiemelt közszereplők változása 

 Tényleges tulajdonosi adatbázis létrehozása 

 Egységes azonosítási rendszer létrehozása 

A következő mellékletben segítséget szeretnénk adni, a saját nyilvántartás, és kockázati besorolás 

egy lehetséges változatára.  
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Természetesen a  belső szabályzat mellékleteként használatos azonosítási adatlapokat nem tesszük 

közzé.  
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  írta: Magyar Miklósné 

 

 2020. június 1. 

Számvitel a koronavírus világjárvány idején 

Az utóbbi időben szakmai megbeszéléseken gyakran felvetődik az a kérdés, hogy a koronavírus 

világjárvány indukál-e valamilyen speciális számviteli elszámolást. Úgy ítélem meg, hogy külön 

szabályok alkotására nincs szükség, de néhány meglévő előírás alkalmazása aktuálissá válhat. A blogok 

között már korábban is írtam arról, hogy a számviteli beszámoló közzétételének határideje módosult. 

/140/2020, (IV.21.) Korm.rendelet/ Természetesen a beszámolóhoz kapcsolódó adóbevallások 

határideje is ennek megfelelően változott. A határidő mindkét esetben: 2020. szeptember 30. 

Kérdésként merül fel, hogy a határidő módosítása miatt szükséges-e módosítani a számviteli politikát, 

azaz módosítani a mérlegkészítés időpontját. Nem kell emiatt a számviteli politikát változtatni, de két 
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lényeges kérdésre azért figyelemmel kell lenni. Előfordulhat (sőt talán a határidőmódosítás egyik oka 

is ez volt), hogy a számviteli politikában rögzített mérlegkészítés időpontját követően a vállalkozás 

gazdálkodása lényegesen változik (mert például elmarad a termelés, megváltoznak a szolgáltatási 

körülmények), ez esetben ezek hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Ha ezek a hatások a 

beszámolási időszak (2019. üzleti év) adatait lényegesen befolyásolják, akkor felmerül a 

mérlegkészítés időpontjának korrigálása is. 

 

A beszámoló elfogadásával összefüggésben még egy fontos kérdés felmerülhet, ez pedig az osztalék 

kérdése. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 2013. évi V. törvény szerint az osztalék jóváhagyásáról 

kizárólag a beszámoló elfogadásakor lehet dönteni. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy 

amennyiben a beszámoló valamilyen ok miatt csak később kerül elfogadásra, úgy az osztalék 

jóváhagyásáról szóló határozat határideje is csak ez lehet. Tehát ne felejtsük el, hogy osztalékról szóló 

döntést a tulajdonosok csak a számviteli beszámoló elfogadásakor hozhatnak, azaz üzleti évenként 

egyszer. 

  

A hivatkozott kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint a határidő módosítása a sajátos számviteli 

szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, 

letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidőkre érvényesek - 

amennyiben azok a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 

2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli 

kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. 

  

A másik – a számvitelt érintő – kérdés a beszámoló elfogadása. A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 

részletesen tartalmazza a Ptk-tól eltérő új lehetőségeket. Az elfogadás szabályairól ugyancsak 
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korábban megjelent már egy cikk. Arra azonban most is fel kell hívni a figyelmet, hogy az ügyvezetés 

által hozott – a számviteli beszámolóra vonatkozó – döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 

napon belül rendkívüli közgyűlés/taggyűlésnek meg kell tárgyalnia.  Nyilvánvalóan a korábbi döntés 

itt megváltozhat. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy 

hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket./5.§ 

(7) bekezdés/ 

  

Ugyancsak korábban már írtam a fejlesztési tartalékképzés új szabályairól is. A társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény új előírásait már a 2019-ben kezdődő adóévre is lehet 

alkalmazni. 

  

Természetesen a megváltozott körülmények következtében néhány olyan számviteli szabály 

alkalmazása is előkerülhet, amely éppen a világjárvány hatása miatt szükséges. A vészhelyzet során 

vannak olyan tevékenységek (termelés vagy szolgáltatás), amelyek leálltak, de lehet, hogy 

újraindításuk hosszabb időszakot vesz igénybe. A meglévő kapacitások (főleg tárgyi eszközök) 

kihasználása csökkent, vagy előfordulhat, hogy a kapacitásra már nem is lesz szükség. Előfordulhatnak 

a vállalkozásoknál különböző átszervezések, az eddigi tevékenységek egy része kieshet, ugyanakkor új 

tevékenységek beindítása is szükségessé válhat. Nyilvánvalóan e kérdéseknek lehetnek számviteli 

összefüggései is. A következőkben majd ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk! 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. június 3. 

Bérpótlékok 3. - Túlórapótlék, készenléti és ügyeleti pótlék 

Ahogy korábbi cikkeinkben már érintettük, túlmunkának minősül 

1. a) a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli 

munkaidőben, 

2. b) a munkaidőkereten felül vagy 

3. c) az elszámolási időszakon felül 

végzett munka. 

 

http://perfekt.blog.hu/
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A túlmunka elrendelhetősége korlátozott. Az 

Mt.[1] 109. § (1) bekezdése szerint naptári 

évenként kétszázötven óra rendkívüli 

munkaidő rendelhető el. Ezt meghaladóan - a 

munkavállaló és a munkáltató írásbeli 

megállapodása alapján - naptári évenként 

legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő 

rendelhető el (ez az ún. önként vállalt 

túlmunka). 

A kötetlen munkaidő, amikor a munkavállaló maga osztja be a munkaidejét (pl. a vezető állású 

munkavállalók esetében) a túlórapótlékra való jogosultságot általában kizárja. 

Túlmunka esetén az Mt. 143.§ (2) bekezdése szerint a munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy 

- munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés) vagy a felek megállapodása alapján - 

szabadidő jár. 

A szabadidőt vagy a túlmunkáért járó heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt 

rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás 

alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell kiadni. Ettől 

eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő 

munkaidőkeret végéig kell kiadni. A munkáltató és  a munkavállaló abban is megállapodhat, hogy a 

szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni. A szabadidő 

nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az 

alapbér arányos része jár. 

A többi bérpótlékhoz hasonlóan a túlmunkáért járó pótlék a rendes munkaidőben végzett munkáért 

járó béren felül jár a munkavállalónak. 

A túlmunkát a munkáltató rendelheti el, a munkavállaló kérésére írásban, azonban kifejezett 

elrendelés hiányában is túlmunkának minősül és pótlékköteles, ha a munkavállaló indokoltan, 

ellenőrzötten és igazoltan túlmunkát végez. A túlmunka időtartamába a kötelezően elvégzendő 

előkészítő és befejező munkálatok is beleszámítanak, így pl. a kereskedelemben, vendéglátásban az 

üzlet nyitásához, zárásához kapcsolódó feladatok ellátása. 

  

A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben 

történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a 
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munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít. Ugyanez a szabály vonatkozik a 

munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetére. 

A munkavállaló bérpótlékra való jogosultságát nem érinti, ha a túlmunka elrendelése szabálytalanul 

történt. 

2. A készenlét és az ügyelet fogalmát az Mt. 110. §-a határozza meg, amely kimondja, hogy a 

munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető. A 

rendelkezésre állás időtartama nem haladhatja meg a négy órát (kivéve a társadalmi közszükségletet 

kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a 

környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá a technológia biztonságos, 

rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében elrendelt készenlétet, illetve ügyeletet. 

A munkavállaló a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a 

munkáltató utasítása szerint munkát végezni. A rendelkezésre állás helyének meghatározása 

különbözteti meg, hogy ténylegesen készenlétről vagy ügyeletről van szó. 

Ügyelet esetében a munkáltató a munkavállaló számára meghatározhatja a rendelkezésre állás 

helyét, készenlét esetén a tartózkodási helyét a munkavállaló határozza meg oly módon, hogy a 

munkáltató utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon. 

A rendelkezésre állás tartamát fő szabályként legalább egy héttel korábban, egy hónapra előre közölni 

kell a munkavállalóval. 

Az ügyelet tartama nem haladhatja meg a huszonnégy órát, amelybe az ügyelet megkezdésének 

napjára beosztott rendes vagy elrendelt rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani. 

A készenlét havi tartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidőkeret 

alkalmazása esetén átlagban kell figyelembe venni. 

A munkavállaló számára készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) tartamára havonta legfeljebb 

négy alkalommal rendelhető el. 

A készenléttől meg kell különböztetni a készenléti munkakör fogalmát. „Mindkét jogintézmény 

esetében meghatározó ismérv a munkavégzésre történő rendelkezésre állás, azonban az ügyelet, 

illetve készenlét ellátására a rendes munkaidőn kívül kerül sor, a készenléti jellegű munkakörben pedig 

a munkavállaló a rendes munkaidejében végez munkát. 

A munkakör akkor minősíthető készenléti jellegűnek, ha a munkavállaló a munkaköri feladatai jellege 

miatt hosszabb időszak alapulvételével a rendes munkaideje legalább egyharmadában munkavégzés 

nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, illetve, ha a munkavégzés - különösen a munkakör 

sajátosságaira, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest 



125 
 

számottevően alacsonyabb igénybevétellel jár. Ezen utóbbi esetben a munkavállaló munkaidejében 

folyamatosan munkát végez, ám ennek intenzitása, megerőltető volta, az általánoshoz képest 

lényegesen alacsonyabb, kisebb igénybevétellel jár. Annak megállapításához, hogy ennek feltételei az 

adott esetben fennállnak-e vagy sem, szükséges megvizsgálni a konkrét munkaköri feladatokat, a 

munkavégzésre vonatkozó előírásokat, a kialakult munkahelyi gyakorlatot.”[2] 

Mivel készenléti munkakör (pl. ilyen lehet egy biztonsági őr munkaköre) esetén a munkavállaló 

rendes munkaidőben végez munkát, túlórapótlékra nem lehet jogosult. 

Készenlét esetén az Mt. 144. § (1) bekezdése szerint húsz, ügyelet esetén negyven százalék ügyeleti 

pótlék (bérpótlék) jár. 

Ha a készenlét, illetve az ügyelet alatt tényleges munkavégzés is történik, úgy a tényleges munkáért az 

általános szabályok szerint jár túlórapótlékbérpótlék a készenléti, illetve ügyeleti pótlék helyett. 

Ügyelet esetén, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, de a munkavállaló munkát végez, jellemzően 

több alkalommal, rövidebb időtartamban,  speciális szabályként ötven százalék bérpótlék jár (az 

egyébként járó pótlékok helyett). 

A munkáltató, illetve a munkavállaló a készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a 

bérpótlékot magában foglaló havi átalány fizetésében is megállapodhatnak. 

Az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell 

figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább 

havi kilencvenhat óra tartamú ügyeletet vagy készenlétet rendelt el. 

  

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

[2] A Kúria Mfv.10131/2014/7. számú határozata munkabér megfizetése tárgyában. 

 írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

2020. június 8. 

Számvitel a koronavírus világjárvány idején II. 

Ma még lehetetlen felmérni, hogy a koronavírus világjárvány milyen hatással van/lesz a gazdaságra. Az 

azonban már most tapasztalható, hogy sokan elveszítik állásukat, sok vállalkozás tevékenysége 

megváltozik, megszűnik. A világ másmilyen lesz akkor is, amikor a járványnak vége lesz. Nyilvánvalóan 

lesznek olyan vállalkozások, amelyek bizonyos tevékenységet elhagynak, korlátoznak, vagy éppen új 
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tevékenységbe kezdenek. Ezek hatással lesznek a meglévő kapacitások hasznosítására is. A számviteli 

elszámolások során olyan gazdasági események is bekövetkez(het)nek, amelyekkel korábban nem 

találkozott a könyvelő. Ilyen lehet például új tevékenység bevezetése, vagy valamilyen átszervezés a 

meglévő eszközök hasznosítására.  (például védőruha vagy szájmaszk előállítása, lélegeztető gép 

gyártása) Természetesen ezek a feladatok gazdasági áldozatokat követelnek, melyek a költségekben is 

megjelennek. Éppen ezért célszerű áttekinteni ezek számviteli elszámolásának lehetőségeit. 

 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 25.§ (2)    bekezdése szerint: „Az immateriális javak között 

kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is.” A 

törvény megfogalmazásában szereplő feltételes mód azt jelenti, hogy az alapítás-átszervezés költségei 

elszámolhatók az adott üzleti évi eredményének terhére, de dönthet úgy a vállalkozás, hogy a 

költségeket aktiválja. Az elszámolás módjához számvitel-politikai döntés szükséges. A 2000.évi C. 

törvény 25.§ (3) bekezdése szerint az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási 

tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével 

kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint 

a saját tevékenység során felmerült olyan  közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, 

amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan 

megtérülnek. Ez utóbbi feltételre is figyelmet kell fordítani! 

Még egy lényeges kérdésre rá kell irányítani a figyelmet. Ez pedig az osztalékfizetési korlát. A 

számviteli törvény 38.§ (3) bekezdés szerint az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba 

átvezetni az alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeget. Ez a mérlegfordulónapi 

nettó értéket jelenti. E számviteli elszámolás tehát szűkíti az osztalékfizetés lehetőségét! 

A befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt kell leírni terv 

szerinti értékcsökkenésként. /52.§ (4)/ A hasznos élettartamot a számviteli politikában kell rögzíteni. 
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Természetesen ezen eszközcsoportnál is előfordulhat terven felüli értékcsökkenés. Ennek 

elszámolásakor a törvény 53. § (2) bekezdésének előírásai irányadóak. Ilyen ok lehet például az, hogy 

a számvitel-politikai döntés során figyelembe vett feltételek nem érvényesülnek, a felmerült költségek 

a bevételekben nem térülnek meg. 

Az alapítás-átszervezések számviteli elszámolásának főbb összefüggéseit a következő ábrával 

szemléltetjük. 
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 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 2020. június 10. 

Visszaszámlálás indul, ideje felkészülni a számlaszintű 

adatszolgáltatás változásaira 

Már csak egy hónap van hátra, a 2020. július 1-jétől várható változások indulására, addig még az 

adózóknak van idejük felkészülni.  Nem kis túlzással állíthatjuk, hogy alig egy év múlva a NAV tényleg 

valamennyi ügyletet, - ideértve a belföldi és a külföldi ügyleteket is – azonnal, valós időben látni fog 

2013 óta jelentjük a nagyobb áfa tartalommal rendelkező számlák adatait tételesen a belföldi összesítő 

jelentésben, ennek értékhatára természetesen jelentősen csökkent azóta. 2018. évtől kezdődően 

pedig bevezetésre került az online számlaadatszolgáltatás, és ezzel egyidőben pedig a belföldi összesítő 

jelentésben szerepeltetendő számlák áfa értékhatára jelentősen lecsökkent, 1 M Ft-ról 100 ezer Ft-ra. 

Minden rendelkezés és jogszabályi változás azt az irányt mutatta, hogy előbb-utóbb minden 

kibocsájtott és befogadott számla valamilyen módon azonnal bekerül a NAV adatbázisába. Ennek 

előrevetített „változata” az pénztárgépek bekötése a NAV-hoz szintén erősítette az az irányt, hogy 

ezáltal jelentősen fehéríthető ki a gazdaság. 

Szűk egy hónapunk maradt felkészülni arra, ami 2020. július 01-jétől vár az adózókra, ezeket vesszük 

most sorra: 

2020. július 01-jétől kezdődő ügyetek esetében a számla kötelező tartalmi eleme lesz a vevő adószáma 

(jelenleg csak azoknál az ügyleteknél, ahol az áthárított áfa értéke eléri a 100.000,- FT-ot), tehát 
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érdemes az ügyfél adatbázist ennek megfelelően frissíteni, mert számlák ezentúl belföldi adózók 

esetében csak adószámmal kerülhetnek be a könyvelésbe. 

 Érdemes áttekinteni a számlázási mechanizmusunkat is, hiszen a számla kiállítására nyitva álló 

határidő jelentősen csökken, az eddigi 15 napról 8 napra, ez szintén a gazdaság fehérítését szolgálja, 

ill. az áfa-bevallási tervezet NAV általi elkészítéséhez szintén szükséges volt a határidő jelentős 

megrövidítése. 

 2020. július 01-jétől az áfa bevallás részként kitöltendő M-es lapok köre szintén jelentősen bővül, 

hiszen értékhatártól függetlenül valamennyi számláról adatot kell szolgáltatni, függetlenül annak áfa 

értékétől. 

 2020. július 01-jétől adatszolgáltatás alá esik valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalany 

részére kiállított, belföldön teljesített ügyletről kibocsájtott számla, tehát a belföldi fordított adózású 

ügyletek is, ill. az adómentes ügyletek is. 

  

Tehát, ha például egy áfa mentes KATA adóalany nyújt szolgáltatást egy belföldön nyilvántartásba vett 

másik adóalany részére nyújtott szolgáltatásáról, az ügylet adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, 

függetlenül attól, hogy a kiállított számla nem tartalmaz áthárított áfa-t. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. június 13. 

Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok. 

A Kormány benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és az 

egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot.[1] A törvényjavaslat a veszélyhelyzet 

megszűnése utáni időszakra vonatkozóan számos veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedést, 

kedvezményt (adókönnyítések, fizetési moratórium stb.) további átmeneti időre biztosítani rendel. 
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A  Mt.-t 2020. július 1-jéig – a veszélyhelyzeti 

kormányrendeletben foglaltakkal egyezően azzal kell 

alkalmazni, hogy 

a) munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § 

(5) bekezdése szerinti közlésiszabályoktól eltérően is 

módosíthatja 

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni 

munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan 

elrendelheti, 

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának 

ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt 

intézkedéseket megteheti, 

d) a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek. 

Új elem a törvényjavaslatban, hogy a veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek 

megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a 

veszélyhelyzet megszűnése nem érinti. 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyezheti továbbá, hogy a munkáltató új 

munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt.vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, 

amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. A foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter az előzőekkel kapcsolatos döntését 90 napon belül közli. 

[1] https://www.parlament.hu/irom41/10748/10748.pdf 

2020. június 15. 

Számvitel a koronavírus világjárvány idején III. 

Az előző cikkben említettük az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolási lehetőségeit. 

Természetesen előfordulhat olyan eset is, hogy az átszervezésre csak később kerül sor. Ennek okai 

sokfélék lehetnek, de ilyen például valamilyen új technológiai megoldás bevezetése. Ebben az esetben 

a várható költségeket fel kell mérni és a számviteli törvény lehetővé teszi az un. előrehozott 

költségelszámolást. Ebben az esetben a céltartalék képzés szabályait kell tanulmányozni. A 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 41. § (2) bekezdése szerint „Az adózás előtti eredmény terhére 

– a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan 

https://perfekt.blog.hu/2020/06/08/szamvitel_a_koronavirus_vilagjarvany_idejen_ii
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várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az 

átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyekről a 

mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy 

felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.” 

Ehhez a költségelszámoláshoz is természetesen számvitel-politikai döntés szükséges. A döntés alapján 

megvalósulhat az előrehozott költségelszámolás, de természetesen a költségek tényleges 

felmerülésekor a költség aktiválásának már nincs lehetősége. 

A céltartalékok tartalmának tanulmányozása során felmerül a végkielégítés miatti kötelezettségek 

elszámolásának kérdése is. Ma még nehezen mérhető fel, hogy milyen mértékű elbocsátásokkal kell 

számolni, de sajnos sok esetben erre is sor kerülhet. Nyilvánvalóan a végkielégítés jelentős terhet, 

kötelezettséget jelent. A következő évben esedékessé váló kifizetések fedezetére céltartalékot kell 

képezni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése szerint „Az adózás előtti 

eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben – azokra a múltbeli, illetve a 

folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési 

kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a 

függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe 

lépő korhatár előtti ellátás, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi 

kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható 

veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük 

vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más 

módon nem biztosította.” Ez esetben tehát a számviteli törvény előírja a céltartalék képzési 

kötelezettséget! 

A teljesség miatt említjük meg, hogy a nemzetközi számviteli standardok közül a céltartalékkal az „IAS 

37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standard foglalkozik. Hangsúlyozni 

szükséges, hogy a nemzetközi és hazai előírások is azonosak abban, hogy a szokásos üzleti tevékenység 

rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető céltartalék. 

A céltartalék képzés és felhasználás számviteli elszámolásának főbb összefüggéseit a következő ábrával 

szemléltetjük. 
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Természetesen a következő évben a ténylegesen felmerült kötelezettségeket, költségeket el kell 

számolni: 

T 5,6,7. Költségek 

T 8. Ráfordítások 

          K 1-3. Eszközök 

          K 4. Kötelezettségek 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. június 17. 

Szociális hozzájárulási adó további csökkentése 

A szociális hozzájárulási adó  2019. július 1-jétől a korábbi 19,5%-ról 17,5 százalékra csökkent, most 

azonban újabb csökkentés várható. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3-4. §-ai alapján, 

2020. július 1-jétől az alábbi változások várhatóak ebben az adónemben. 
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2020.július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 

mértéke 17,5 %-ról 15,5%-ra csökken. 

 A rendelet 3. §-a értelmében június 30-ig a 

SZÉP-kártyára teljesített béren kívüli juttatásnak 

minősülő összeget nem terheli szociális 

hozzájárulási adó, majd ezt a szabályt 

módosította a 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 

1. §.-a, mely szerint: 

A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. december 31-ig 

adott juttatások tekintetében alkalmazható. 

 Változik az összevont adóalap megállapításának számítása is, ha az összevont adóalapba 

tartozó jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére 

– kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették  –, akkor 2020. július 

1-jétől a  megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. 

  

 Változik a KATA-s adózók ellátási alapjának a számítása is: 2020. július 1-jétől azoknál a főállású 

kisadózóknál, akik havi 50 000 forint tételes adót fizetnek, a társadalombiztosítási és 

álláskeresési ellátások számításának alapja havi 98 100 forintról 102 000 forintra emelkedik. 

Akik havi 75 000 forint tételes adót fizetnek, a számítási alapja havi 164 000 forintról 170 000 

forintra emelkedik. 

[1]A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3-4. §-ai alapján. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. június 22. 

Számvitel a koronavírus világjárvány idején IV. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az értékcsökkenés elszámolása: a tárgyi eszközöknek 

a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve 

előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan 

használni fogják. Az üzembehelyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében 
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történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő 

módon dokumentálni kell. 

 

A koronavírus világjárvány következtében a gazdálkodás fókuszába kerültek a tárgyi eszközök, 

ugyanis ezek jelentik az alapvető termelési kapacitásokat. Sajnálatos módon egy-egy tevékenység 

elmaradása, vagy annak karcsúsítása hatással van az eszközgazdálkodásra. Előfordulhatnak olyan 

tárgyi eszközök, amelyek részben vagy egészében feleslegessé válnak a termelési profil változása 

következtében. Mind ezek a tényezők azzal járhatnak együtt, hogy át kell gondolni a terv szerinti 

értékcsökkenés elszámolását. A számviteli törvény 53.§ (5) bekezdése szerint: „Ha az évenként 

elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 

körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a 

várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra 

kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített 

hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.” Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy új tervet kell 

készíteni, melyben rögzíteni kell a hasznos élettartamot és a várható maradványértéket. 

Természetesen maradványértéket csak akkor kell megállapítani, ha annak összege – a számviteli 

politika szerint – jelentős összegű. Találkozhatunk olyan esettel is, hogy éppen a járvány időszakában 

éri el az adott tárgyi eszköz a maradványértéket, de forráshiány miatt az eszköz továbbra is 

termelésben marad. Lehetséges olyan helyzet is, hogy megrendelés hiánya miatt lényegesen szűkül a 

tevékenység, így szükségessé válik a korábbi döntés megváltoztatása. Jól érzékelteti a problémát az, 

ha például teljesítményarányos lenne az értékcsökkenés elszámolása, vagyis a teljesítmény visszaesése 

esetén csökkenne az ilyen címen elszámolt költség. Jellemzően az értékcsökkenés elszámolása 

időarányosan történik, de a probléma ettől függetlenül érzékelhető. Ha nem változtatunk akkor is – 

időarányos elszámolás esetén – az értékcsökkenést teljesítményt nélkül el kell számolni költségként. 

Emiatt is célszerű végig gondolni a terv szerinti értékcsökkenés elszámolását. Az pedig egy külön 

kérdés, hogy a nem használt tárgyi eszközök értékcsökkenése hogyan számolható el. Az biztos, hogy 
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ez a költség nem lehet az eszköz bekerülési (előállítási) értékének része, vagyis ezt nem lehet a termék 

(szolgáltatás) közvetlen önköltségének megállapításakor figyelembe venni. A számviteli törvény 51. § 

(1) bekezdése rögzíti, hogy kizárólag az eszköz (termék) előállítása során közvetlenül felmerült 

költségek lehetnek részei az előállítási költségnek. A (4) bekezdés szerint az így elszámolt összegek 

általános költségnek minősülnek, és ezek – az eszközértékelés alapjául szolgáló – közvetlen 

önköltségnek nem részei. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. június 24. 

Megszűnik a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban is 

A pénzügyminiszter által benyújtott T/10856. számú törvényjavaslat Magyarország 2021. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról rengeteg jogszabályváltozást hozhat a jövőre nézve. Ebből 

szemezgetünk, talán az egyik leglényegesebb, az adózók terheit könnyítő rendelkezést emelünk ki. 

Azoknak a kettőst könyvvitelt vezető társasági adóalanyoknak, amelyeknek a megelőző évben az éves 

szinten számított nettó árbevétele meghaladta a 100 M FT-ot, adóelőleg kiegészítési kötelezettsége 

volt a helyi adóban. 2019. évben már a társasági adóban mentesültek ezek a vállalkozások az év végi 

feltöltési kötelezettség alól, a „tehermentesítés” azonban csak részben valósult meg, hiszen a helyi 

iparűzési adóban továbbra is megmaradt ez a kiegészítési kötelezettség. 

Az adóelőleg – kiegészítés intézménye nemcsak óriási adminisztratív terhet jelen a vállalkozások 

számára, hanem némely vállalkozásnak jelentős kockázatot is jelenthet, akkor, ha a várható adóra 

történő kiegészítés 10% -nál nagyobb eltérést eredményezett. Ebben az esetben az adózók 

számíthattak a mulasztási bírság kiszabására. 

2019. évben a társasági adóban már nem kellett a feltöltés december 20-án teljesíteni, és 2020. 

adóévben már az iparűzési adót sem kell kiegészíteni a várható adó összegére. 

Ezt a szabályt már a 2020. adóévben alkalmazzák az adózók, függetlenül attól, hogy naptári évvel 

megegyező, vagy a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozásról van-e szó. 

„A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi …. törvénnyel 

(a továbbiakban: Módtörvény) hatályon kívül helyezett 41. § (9) bekezdését – függetlenül attól, hogy 

az üzleti év megegyezik-e a naptári évvel – első alkalommal a Módtörvény hatálybalépése napját 

magában foglaló adóévben nem kell alkalmazni.” 

A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben 
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A Magyar Közlöny 20/144. számában megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. június 25. 

A képzések szervezését érintő jogszabályi rendelkezések 

A fent nevezett jogszabály értelmében felnőttképzésben távolléti képzés formájában kizárólag a 

veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő (vagyis a legkésőbb 2020. június 17-ig 

indított) képzések szervezhetők 2020. augusztus 31-ig. 

A veszélyhelyzet megszűnését követően felnőttképzésben csak abban az esetben indítható képzés 

távoktatás formájában, ha azt jogszabály, illetve képzési program lehetővé teszi. 

Tapasztalatunk alapján a Perfekt Zrt. képzési kínálatának részét képező képzések körében komoly igény 

mutatkozik az e-learning támogatással megvalósuló képzések iránt. Cégünk ezért meghatározott 

szakmák esetében a veszélyhelyzet elmúltával is lehetőséget biztosít a kényelmesebb, otthonról 

elsajátítható módszerrel való tanulás iránt nyitott felnőttek számára. 

Az elmúlt hónapokban zajlott fejlesztési folyamat eredményeként hamarosan elérhetőek lesznek e-

learning formában elvégezhető, oktatói konzultációkkal támogatott képzéseink (Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző, Bérügyintéző + Társadalombiztosítási ügyintéző). Erről rövidesen részletes tájékoztatást 

nyújtunk honlapunkon. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az OKJ-s képzések esetében utoljára 2020. december 31-én 

indítható képzési csoport, ezért időben hozzon megfelelő döntést. 

A hivatkozott jogszabály kitér a komplex szakmai vizsgák szervezésére is. 

1. A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgák folytatása 

A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgát a veszélyhelyzet megszűnését követő 

hatvanadik napig kell befejezni. 

Vagyis a felfüggesztett vizsgák esetén a vizsgaszervezőnek a hátralevő vizsgarészek időpontját úgy kell 

megterveznie, hogy az utolsó vizsgarész is befejeződjön a veszélyhelyzet megszűnését (2020. június 

18.) követő 60 napon belül. 

2. Hiányzás a veszélyhelyzet idején megszervezett vizsgáról 
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A szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, 

hogy a szakmai vizsga esetében igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre 

hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán. 

Vagyis abban az esetben, ha a vizsgázó a veszélyhelyzet ideje alatt megszervezett szakmai vizsgán a 

veszélyhelyzetre való hivatkozással nem jelent meg, a vizsgabizottság köteles elfogadni ezt igazolt 

hiányzásként, a vizsgázó pedig pótlóvizsgát tehet a későbbiekben. 

3. Javító- és pótlóvizsgákra vonatkozó egyéves szabály  

A javító- és pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a veszélyhelyzet 

időtartama alatt lejáró egyéves határidő 2020. október 31-ig meghosszabbodik. 

Vagyis az a javító- vagy pótlóvizsgázó, akinek a veszélyhelyzet miatt nem volt lehetősége az első 

vizsgájától számítva egy éven belül sikeres vizsgát tenni, 2020. október 31-ig még megteheti ezt (az 

utolsó vizsgarész 2020. október 31. előtt legyen). 

4. 65. életévüket betöltött személyek 

A képzésekben és szakmai vizsgákon való részvételt érintően a jogszabály nem tartalmaz korlátozó 

rendelkezést a 65. év feletti személyekre vonatkozóan. Így a veszélyhelyzet megszűnésével e korosztály 

számára is ismét lehetőség nyílt a képzésekben és a vizsgáztatásban történő részvételre. 

  

Kérdés esetén forduljanak bizalommal képzési központjaink munkatársaihoz! 

  

Budapest, 2020. június 25. 

  

Perfekt Zrt. 

Oktatási Igazgatóság 

  

 

 

 

 

https://www.perfekt.hu/elerhetosegek_kepzesi_kozpontok
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2020. június 29. 

Számvitel a koronavírus világjárvány idején V. 

Az előző cikkben a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatásával összefüggő kérdéseket taglaltuk. 

Most vizsgáljuk meg, hogy a koronavírus világjárvány hatásaként szükséges-e terven felüli 

értékcsökkenés elszámolása? 

 

A koronavírus világjárvány következtében a gazdálkodás fókuszába kerültek a tárgyi eszközök, 

ugyanis ezek jelentik az alapvető termelési kapacitásokat. Sajnálatos módon egy-egy tevékenység 

elmaradása, vagy annak karcsúsítása hatással van az eszközgazdálkodásra. Előfordulhatnak olyan 

tárgyi eszközök, amelyek részben vagy egészében feleslegessé válnak a termelési profil változása 

következtében. Természetesen előfordulhat olyan eset is, hogy az előző okok hatására meg kell 

változtatni az eszköz besorolását. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaiból kell kiindulnunk. A 23. § (4) bekezdése szerint: „Az 

eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé 

sorolni.” Amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, 

mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak 

besorolását meg kell változtatni; az eszközt – legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a 

mérlegfordulónapra vonatkozóan – át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé 

vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. /23.§ (5)/ 

Ha tehát a vállalkozás az adott tárgyi eszközt a megváltozott körülmények miatt nem tudja 

hasznosítani, azaz feleslegessé vált, akkor jöhet szóba a terven felüli értékcsökkenés elszámolása. A 

számvitelről szóló törvény szerint terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél elszámolni 

akkor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység 

változása miatt feleslegessé vált, rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 

használhatatlan. /53.§ (1)/  Természetesen meg kell vizsgálni, hogy a feleslegessé vált tárgyi eszköz 

még milyen módon hasznosítható. Ilyen hasznosítási irány lehet az eszköz értékesítése, vagy esetleg a 

vállalkozáson belül anyagként történő hasznosítása. Az 53. § (2) bekezdése szerint az eszköz értékének 
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csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a mérlegkészítéskor érvényes 

(ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Ez az érték lehet (értékesítési cél esetén) a várható 

piaci ár, vagy a haszon/hulladék anyag értéke. (anyagként történő hasznosítás esetén) 

Elszámolás szempontjából az eszközt az anyagok vagy áruk között állományba kell venni. Ennek 

érdekében először el kell számolni a terven felüli értékcsökkenés összegét, majd legfeljebb piaci 

értéken vesszük nyilvántartásba a készletet. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a nettó értéknél 

magasabb összegben nem kerülhet állományba vételre az eszköz. Ez azt is jelentheti, hogy ha a tárgyi 

eszköz nettó értéke nulla, úgy a készletek között az eszköz értékkel már nem szerepelhet. 

A tárgyi eszköz készletbe történő átsorolásának könyvelése, ha a készlet piaci értéke alacsonyabb a 

nettó értéknél: 

 

  

  

 

 

 írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. június 29. 

Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz? 

Nagyon valószínű, hiszen az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot módosító indítvány már az 

Országgyűlés előtt van. Parragh László már június 17-én nyilatkozta, hogy a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara elkészítette az ún. reformjavaslatukat, melyben a KATA-s vállalkozásokra vonatkozóan 

bizonyos szigorításokat vezetnének be, ezzel visszaszorítva a visszaélésre okot adó lehetőségek tárát. 

 

Az ezzel kapcsolatos módosító indítvány nem váratott sokat magára, hiszen a parlamenthez benyújtott 

T/10856. számú „Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

törvényjavaslat”javaslat mellé em önálló irományként 2020. 06.25-én a Törvényalkotási Bizottság 

újabb módosítást adott be, melyben a KATA-s vállalkozásokat érintő szigorításokat, módosításokat 

találjuk. 

Ezzel talán még a NAV honlapján 2020.06.26.-án megjelent „Friss információ” is konvergál, mely 

szerint, „A NAV az év második felében kiemelten vizsgálja a kifizetőknél és foglalkoztatóknál a kata-

alanyokkal kötött szerződéseket, a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaélések feltárása és 

visszaszorítása érdekében.” (Forrás: nav.gov.hu, honlap) 

Mire vonatkozik a módosítás? Pontokba szedjük: 

 1. A rendelkezés 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, 

amikor a kisadózó vállalkozás a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőtől szerez 

bevételt. A rendelkezés egyaránt vonatkozik a belföldről 45 és külföldről származó 

bevételekre. Ha a bevétel juttatója az Art. szerinti kifizető, az adó fizetésére kötelezett személy 

a magyar kifizető. Ha a bevétel külföldi kifizetőtől érkezik (a javaslat ilyenként definiálja a 

külföldi illetőségű jogi személyt és egyéb szervezetet), akkor a kisadózó vállalkozásnak kell 



141 
 

megfizetnie a 40 százalékos mértékű adót. Ugyancsak 40 százalékos mértékű adó terheli az 

ugyanazon kifizetőtől (külföldi kifizetőtől) származó azon bevételt, amely a tárgyévben az év 

elejétől összesítve meghaladja a 3 millió forintot. Ha a bevétel juttatója az Art. szerinti kifizető, 

a 40 százalékos adó őt terheli. 

 2. Az egyéni vállalkozói nyilvántartást 2020. július l-jétől nem a Belügyminisztérium, hanem a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, ezért ezen időponttól a NAV-hoz kell megtenni a vállalkozói 

tevékenység szüneteltetésére vonatkozó bejelentést. Miután a jövőben ezen információ 

hivatalból a NAV rendelkezésére áll, ezért a szüneteltetést nem kell bejelenteni az adóhatóság 

részére. A kötelezettség módosítását is a NAV végzi majd el. A kisadózó egyéni vállalkozónak 

ugyanakkor azt be kell jelentenie, ha a szünetelés ideje alatt vállalkozói tevékenységet végez. 

 3. A hatályos szabályozás értelmében a kisadózó vállalkozás az általa elkészített nyilatkozatban 

vagy bevallásban köteles adatot szolgáltatni azon személyekről (azok nevéről és címéről), 

akik/amelyek a naptári évben 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttattak a kisadózó 

vállalkozás részére. A jövőben ez az adatszolgáltatás tartalmazni fogja a 3 millió forintot 

meghaladó összegű juttatást nyújtó személyeket (kifizetőket, külföldi kifizetőket) is. 

 4. Új előírás, hogy a kisadózó vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a vele kapcsolt vállalkozási 

viszonyban lévő magyar kifizetőről, továbbá az általa juttatott, a kisadózó vállalkozás 

bevételének minősülő összegről. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. július 1. 

Kötelezővé válik lehetővé tenni az elektronikus fizetést 2021-től 

A 2021-es költségvetést megalapozó „salátatörvény” [1] 38.§-a kiegészíteni javasolja a 

kereskedelemről szóló törvényt egy új, 5/F.§-sal, amely szerint 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 1.§-a szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára 

az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. 
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A némileg szokatlan kodifikációs megoldással, miniszteri rendeletre utaló törvényjavaslat indoklása 

szerint „a világban zajló folyamatok rámutattak, hogy az elektronikus fizetések iránti igény 

folyamatosan növekszik és a létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen biztonsági és érintésmentes 

fizetési megközelítésben egyaránt. Így a már on-line pénztárgéppel rendelkezőknek kötelező lesz 

bármilyen formában, de elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk a vevőik számára. Fontos 

egyben az is, hogy ez elérhető és rendelkezésre álló legyen, azaz a vevő döntése alapján bármikor 

rendelkezésre álljon”. 

A salátatörvény elfogadása esetén az on-line pénztárgéppel rendelkezőknek 2021. január 1-jétől kell 

biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét. 

[1] https://www.parlament.hu/irom41/10856/10856.pdf a T/10856 számú törvényjavaslat 

 írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 2020. július 1. 

Az új társadalombiztosítási járulék 

Annak ellenére, hogy a magánszemélytől levonandó 

egyéni járulékok mértékében nem történik változás 

2020. július 01-jétől, az új Tbj. törvény tartalmaz némi 

meglepetést. 

  

A Tbj. törvény 25. §-a bevezeti az ún. 

társadalombiztosítási járulék jogintézményét, amely nem jelent mást, mint az eddig fizetett egyéni 

járulékok „összesítése”, azaz az új 18,5%-os járulék tartalmazza a 10% nyugdíj-, a 7% 

egészségbiztosítási-, és a 1,5% munkaerő-piaci járulékot is. 

https://www.parlament.hu/irom41/10856/10856.pdf%20a%20T/10856
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Ez gyakorlatilag egyfajta egyszerűsítést jelent, hiszen a munkáltatónak egyösszegben kell az adóhivatal 

felé a levont járulékokat megfizetni, illetve a 2008-as bevallásban egyösszegben kell bevallani, az egyes 

közterhekhez nem kell külön-külön adóalapot meghatározni. 

Bizonyos többletteher azonban mindezeken túl keletkezik: 

 a megbízási díjjal foglalkoztatottak után 2020. július 1-jétől 18,5%-os TB járulékot kell vonni az 

eddigiekkel ellentétben, hiszen a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak jövedelmét június 

30-ig a 1,5% közteher nem sújtotta, tehát az ő esetükben emelkedik a járulékteher, 

Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a megbízási díjjal foglalkoztatottak jövedelme az 

álláskeresési járadékra is fedezetet fog nyújtani. 

  

A 10% nyugdíjjárulék, mint önálló járulék szűk körben marad meg az új Tbj. törvényben: 

 a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 

támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban 

 a fejlesztési foglalkoztatási díjban 

 az álláskeresési támogatásban részesülő 

 a rehabilitációs ellátásban részesülő 

 a rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítésben, rendvédelmi egészségkárosodási 

járadékban, honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítésben, honvédelmi 

egészségkárosodási járadékban 

részesülő személyek az ellátásuk tekintetében. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. július 6. 

Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében 

A TAO tv. 7.§ -ának f) pontját módosította a 2020. évi XLVI. törvény, amely az egyes adózási tárgyú 

törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 

módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el. 

Ebben a módosító jogszabályban a fejlesztési tartalék képzésére, lekötésére, mint az adózás előtti 

eredményt csökkentő tétel változásaira hívjuk fel a figyelmet. 

 

A törvény elfogadása előtt a Kormány rendeleti úton - a 171/2020. (IV. 30.) rendeletben - már enyhített 

a korlátokon. Eltörölte az eddigi, legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50%-ára vonatkozó 

korlátozást, és helyette az alábbi rendelkezést fogalmazta meg: 

„A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.  § (1)  bekezdés f)  pontjában 

foglaltaktól eltérően az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által 

az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján 

lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb 

adóévenként 10 milliárd forint.” 

Az átmeneti szabály által megteremtett lehetőség először a 2020-as adóévben alkalmazandó, azonban 

a 2019-es adóév tekintetében az adózó döntése szerint szintén alkalmazhatja a kedvezőbb szabályt. Ez 

azt jelenti, hogy az átmeneti szabály szerinti kedvezmény már a 2019-es adóévre vonatkozó 

adóbevallást, illetve az az alapján számítandó társasági adó fizetési kötelezettséget is pozitívan 

érintheti, ezzel jelentősen befolyásolva a gazdasági szereplők társasági adó megállapítását. 

A módosító rendelkezés nem titkolt célja a gazdasági társaságok (egyéni vállalkozók) beruházásainak 

ösztönzése, hiszen a járvány megszűnését követő időszakra talán ezzel jobban ösztönözhető a 

beruházásra való hajlandóság. 

A fejlesztési tartalék az eredménytartalékból lekötött olyan tartaléka a vállalkozásoknak, amelynek 

terhére a lekötés adóévét követő 4 adóévben a vállalkozás tárgyi eszköz beruházást tud végrehajtani. 
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Ez gyakorlatilag nem más, mint egy előrehozott értékcsökkenés, hiszen az eszköz bekerülési értéke – 

bizonyos korlátozásokkal – csökkenti a társasági adó alapját. Olyan beruházáshoz oldható fel, amely 

után értékcsökkenési leírást lehet érvényesíteni. 

A korábbi, eddig hatályos szabályok a fejlesztési tartalék címén elszámolt csökkentő összeget az adózás 

előtti eredmény 50 %-ában korlátozták, ez a korlát került a június elején elfogadott jogszabálynak 

megfelelően törlésre, vagyis akár a teljes adózás előtti eredmény csökkenthető ezen a jogcímen. 

Fontos, hogy az adóévenkénti 10 milliárdos felső határ továbbra is érvényben marad, illetve továbbra 

sem változott az a rendelkezés, hogy amennyiben az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötést követő 

négy évben nem oldja fel, azaz nem valósít meg ennek terhére beruházást, úgy a fejlesztési tartaléknak 

a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt része után az adót, 

valamint a késedelmi pótlékot a negyedik adóévet követő adóévben megállapítja, és megfizeti. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. július 8. 

Képezhető fejlesztési tartalék, ha a negatív az eredménytartalék? 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: 

„az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által az  eredménytartaléknak 

az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott 

összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.„ 

A rendelkezéseket az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazhatja. Ez azt 

jelenti, hogy a vállalkozásnak dönteni kell a tartalékképzést illetően.  Gyakorlati megoldás 

szempontjából a következő esetek fordulhatnak elő:ű 
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Kérdés az, hogy mekkora összegű fejlesztési tartalék képezhető? Ennek nagyságát az adózás előtti 

eredmény összege határozza meg. Figyelemmel kell lenni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 38. 

§ (3) bekezdésének előírására, mely szerint „az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött 

tartalékba átvezetni más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött – 

kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját céljait szolgáló – tartalékot.” A lekötést az 

eredménytartalékkal szemben el kell számolni akkor is, ha a lekötött tartalék növekedése miatt az 

eredménytartaléknak negatív egyenlege lesz, vagy negatív egyenlege nő. Ezt a szabályt figyelembe 

kell venni, ugyanis az eredménytartalék számla egyenlege nem befolyásolja a tartalék képzését! 

A hivatkozott kormányrendelet szerint a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli 

beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez a 

vállalkozás. A teendőket a számviteli törvény 3.§ (3) bekezdése 1. pontja alapján kell meghatározni: 

„ellenőrzés: a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) 

adatainak – a gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi – utólagos ellenőrzése az önellenőrzés, illetve az 

adóhatósági ellenőrzés keretében.” Lényegében tehát az elfogadott beszámoló önellenőrzésére 

kerülhet sor, vagyis eredménytartalékból lekötött tartalék kerül képzésre. Ennek következtében meg 

kell vizsgálni a hibát és a hibahatásokat, ezeket minősíteni szükséges. Az ellenőrzés során feltárt, az 

eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások minősítése során meg 

kell állapítani, hogy azok jelentős vagy nem jelentős összegűek-e. A minősítés során a tételeket előjeltől 

független összegben kell figyelembe venni. A hatások a következőkben foglalhatók össze: 

 adófizetési kötelezettség csökken, 

 az adózott eredmény összege nő, 
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 csökken az eredménytartalék összege és 

 nő a lekötött tartalék összege. 

A hatások felmérését követően kerülhet sor a minősítésre. Minden esetben jelentős összegű a hiba, 

ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, 

hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének 

együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a 

mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. E minősítés 

eldönti, hogy a 2020. üzleti évre kell-e az önellenőrzés miatt három oszlopos beszámolót készíteni. 

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai, különös tekintettel a 

befogadói oldalról teljesítendő adatszolgáltatásra 

Czinege Attila Ellenőrzési Szakfőigazgató Úr által tartott online Perfekt szakmai napon ígéretet tett 

arra, hogy az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség július 1-jétől bekövetkezett változásaival 

kapcsolatban a NAV részletes útmutatót és segítséget ad arra vonatkozóan, hogy a befogadói oldalon 

az adózóknak milyen adatokat, hogyan kell szolgáltatni az adóhivatal felé a következő adómegállapítási 

időszakokban. 

A részletes szakmai anyag elkészült, ezt változtatás nélkül közöljük, reméljük olvasóink segítségére 

szolgál. 

 

  

  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre 

vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével 
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megváltoznak, megszűnik a 100 000 forintos adóértékhatár. A befogadott számlákról, számlával egy 

tekintet alá eső okiratokról továbbra is az áfabevallás M lapjain szolgáltatandó adat, az alábbiak 

figyelembe vételével. 

Milyen bizonylatról kell adatot szolgáltatni? 

Az áfabevallás M lapján adat szolgáltatandó 

 az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról valamint az előzőek ellenértékébe 

beszámító előlegről befogadott számláról, ami alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol, 

függetlenül az áthárított adó összegének (és az abból levont adó összegének) nagyságától,[1] 

 az adólevonás alapjául szolgáló számlát módosító, érvénytelenítő számlával egy tekintet alá 

okiratról, ha a módosításnak áfabevallásban elszámolandó, összegszerű hatása van.[2] 

Mivel az adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is az adólevonás alapjául szolgáló számláról 

teljesítendő, az 1. pont szerinti bizonylatok körébe csak olyan számlák tartoznak, amelyeken áthárított 

adó szerepel. Így továbbra sem kell adatot szolgáltatni például a fordított adózás alá tartozó és az 

adómentes ügyletről befogadott számlákról. A 100 000 forint áthárított adóban meghatározott 

értékhatár megszűnése miatt ugyanakkor 2020. 

július 1-jétől minden olyan áthárított adót tartalmazó számláról adatot kell szolgáltatni, ami alapján az 

adóalany adólevonási jogot gyakorol. 

A módosító számláról csak akkor szolgáltatandó adat, ha a módosítás eredményeként változik az 

adólevonás alapjául szolgáló számlában áthárított áfa összege, és ezért a módosító számla alapján az 

áfabevallásban a fizetendő vagy levonható adó összegét növelő tételt kell elszámolni. 

Az adólevonási jog alapjául szolgáló számlát érvénytelenítő számláról mindig adatot kell szolgáltatni, 

mivel az értelemszerűen csökkenti a levonható adó összegét, így annak alapján az áfabevallásban 

fizetendő adót növelő tétel számolandó el. Ha a számlakibocsátó a számla módosítását egy sztornó 

számla és egy „új” számla kibocsátásával végzi, a sztornó számla és az „új” számla is az eredeti számla 

módosítására szolgál, így azokra a módosításra, módosító számlára vonatkozó szabályok 

alkalmazandóak. 

  

Melyik áfabevallásban kell a számláról adatot szolgáltatni? 

Az adólevonás alapjául szolgáló számláról változatlanul azon adómegállapítási időszakra vonatkozó 

áfabevallás M lapján szolgáltatandó adat, amelyikben az adóalany az adott számla alapján adólevonási 

jogot gyakorol. Így például abban az esetben, ha az adóalany egy 2019. januárjában teljesített 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html#1
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html#2
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ügyletről, 2019. decemberében kibocsátott, 50 000 forint áthárított adót tartalmazó számla alapján 

érvényesít adólevonási jogot a 2020. augusztusi adómegállapítási időszakra vonatkozó 

áfabevallásában, akkor ennek a számlának az adatait szerepeltetnie kell ezen áfabevallása M lapján. 

A pénzforgalmi elszámolás (Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti különös adózási mód) alá eső ügylet 

tekintetében az általánostól eltérő rendelkezés alapján állapítandó meg az adólevonási jog 

keletkezésének az időpontja. E különös rendelkezésből fakadóan elfordulhat (például az ellenérték 

több részletben való megfizetése esetén), hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által 

kibocsátott számla alapján a számlabefogadó adóalany a számlán áthárított adót csak több részletben, 

több adómegállapítási időszakban vonhatja le. Az Áfa tv. ezért az ilyen számláról teljesítendő 

adatszolgáltatással  kapcsolatban – továbbra is – rögzíti, hogy a bizonylatról csak egyszer kell adatot 

szolgáltatni, még pedig azon adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallásban, amelyikben az 

adóalany a számla alapján először érvényesít adólevonási jogot. 

Melyik bevallásban kell adatot szolgáltatni a számlával egy tekintet alá eső okiratról? 

A számlával egy tekintet alá eső okiratról változatlanul azon adómegállapítási időszakra vonatkozó 

áfabevallás M lapján kell adatot szolgáltatni, amelyik bevallásban az adóalany a módosítás, 

érvénytelenítés hatását figyelembe veszi. Az eredeti számlán alapuló adólevonást követően az Áfa tv. 

153/C. §-a alapján meghatározott adóelszámolási időszakban.) 

Ha az adóalany az eredeti számla alapján nem gyakorol levonási jogot, mert a bevallás benyújtásáig 

már a rendelkezésére áll az eredeti számlát érvénytelenítő számla is, akkor az M lapon nem kell adatot 

szolgáltatnia se az eredeti, se az érvénytelenítő számláról. Ha az adóalany az adólevonás alapjául 

szolgáló számlát és annak módosítását ugyanazon adómegállapítási időszak áfabevallásában veszi 

figyelembe, akkor annak M lapján az eredeti számláról és a módosító számláról is adatot kell 

szolgáltatnia. 

Pénzforgalmi elszámolás (Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti különös adózási mód) alá eső ügyletről 

kibocsátott számlát módosító, érvénytelenítő számlával egy tekintet alá eső okiratról továbbra is csak 

egyszer kell adatot szolgáltatni, még pedig azon adómegállapítási időszakra vonatkozó áfabevallás M 

lapján, amelyik bevallásban a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany a módosítás, 

érvénytelenítés hatását először veszi figyelembe. 

A számla milyen adatait kell szerepeltetni az M lapon? 

Az adólevonás alapjául szolgáló számla esetében továbbra is az alábbi adatokat kell szerepeltetni az 

adatszolgáltatásban: 
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 a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adózó (áfa- vagy evaalany) adószámának – 

csoportos adóalany esetén csoportazonosító számának – első nyolc számjegyét, 

 a számlában feltüntetett áfaalapot, 

 a számlában feltüntetett áfaösszeget, 

 a számla sorszámát, 

 ha a számlában szerepel teljesítési időpont, akkor azt, 

 ha a számlán nem szerepel teljesítési időpont, akkor a számlán szereplő számlakibocsátási 

időpontot.[8] 

Ha az adóalany az áfabevallásban végszámla alapján érvényesít adólevonási jogot, akkor a 2020. július 

1-jétől hatályos szabályok szerint az előző adatok feltüntetésén kívül, további adatokat is 

szerepeltetnie kell az adatszolgáltatásban. Végszámla alatt itt olyan, a teljesítésről kibocsátott számlát 

értünk, amiben az annak ellenértékébe beszámító (Áfa tv. 59. §-a szerinti) előleg elszámolása is 

megtörténik. Végszámla esetén adatot kell szolgáltatni az előleg figyelembe vételével adódó áfaalap, 

áfaösszeg különbözetről is. 

Így abban az esetben például, ha az értékesített termék adóalapja 200 000 forint, adója 54 000 forint, 

és előlegként 127 000 forint megfizetése történt, akkor a végszámla alapján adatot kell szolgáltatni a 

200 000 forint adóalapról, az 54 000 forint adóról és a 100 000 forint adóalap különbözetről, valamint 

a 27 000 forint adó különbözetről is. 

Módosítás, érvénytelenítés esetén milyen adatok szerepeltetendőek az M lapon? 

Azon adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásban, amelyben az adóalany az adólevonás 

alapjául szolgáló számla módosításának, érvénytelenítésének hatását figyelembe veszi, az M lapon 

továbbra is szerepeltetnie kell: 

 a módosított, érvénytelenített (eredeti) számla alábbi adatait: 

 a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adózó (áfa- vagy evaalany) adószámának – 

csoportos adóalany esetén csoportazonosító számának – első nyolc számjegyét, 

 a számlában feltüntetett áfaalapot, 

 a számlában feltüntetett áfaösszeget, 

 a számla sorszámát, 

 ha a számlában szerepel, akkor a teljesítési időpontot, 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html#8


151 
 

 ha a számlán nem szerepel teljesítési időpont, akkor a számlán feltüntetett számlakibocsátási 

időpontot és 

 a módosító, érvénytelenítő okirat sorszámát és az adóalap, áthárított adó összegének a 

módosításból, érvénytelenítésből eredő változását. 

Ha egy eredeti számlához több módosítás tartozik, akár a korábbi bevallási időszakokban, akár a 

tárgyidőszaki adómegállapítási időszakban, akkor a teljes számlasorozatot meg kell adni, vagyis az 

eredeti számla és az aktuális módosító számla/számlák mellett (között) a közbülső módosító számlákat 

is fel kell tüntetni. [Ezek megkülönböztetésére szolgálnak az M lapon az E (eredeti), a K (nem a 

tárgyidőszakban elszámolt) és KT (a tárgyidőszakban elszámolt) számlatípust jelölő kódértékek. Azokat 

a módosító tételeket, amiket az adóalany a bevallás fősoraiban az adókötelezettség megállapításánál 

a tárgyidőszakban számol el, KT kóddal kell jelölni.] 

A módosítás, érvénytelenítés esetére meghatározott adatszolgáltatási szabályok alkalmazásakor nem 

azt kell figyelembe venni, hogy az adólevonási jog alapjául szolgáló számláról kellett-e adatot 

szolgáltatni (a június 30-ig hatályos előírások alapján), hanem azt, hogy a módosítás, érvénytelenítés 

hatásának elszámolása melyik adómegállapítási időszak bevallásában valósul meg. Így például abban 

az esetben, ha az adóalany a 2020. II. negyedévére vonatkozóan 50 000 forint áthárított adót 

tartalmazó számla alapján vont le adót, és ennek a számlának a módosítását a 2020. III. negyedévére 

vonatkozó áfabevallásában számolja el, akkor az utóbbi bevallása M lapján adatot kell szolgáltatnia, 

függetlenül attól, hogy az eredeti számláról a 100.000 Ft-os értékhatár el nem érése okán nem kellett. 

Mikortól alkalmazandóak először a 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezések? 

Az Áfa tv. átmeneti rendelkezése értelmében (338. §) a befogadott számlákról, az áfabevallás M lapján 

teljesítendő adatszolgáltatásra még a 2020. június 30-án hatályos rendelkezések alkalmazandóak azon 

számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén, amely alapján az adóalany 2020. június 30. napját 

magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol levonási jogot, veszi figyelembe a módosítás 

vagy érvénytelenítés hatását. 

Az átmeneti rendelkezésből következően tehát a 2020. július 1-jétől hatályos szabály 

 azokra a számlákra alkalmazandó először, amelyek alapján a havi bevalló adóalany a 2020. 

július havi, a negyedéves bevalló adóalany a 2020. III. negyedévi, éves bevalló a 2021. évi 

adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásában érvényesít adólevonási jogot, és 

 azokra a módosításokra, érvénytelenítésekre alkalmazandó először, amelyeknek a hatását az 

előzőek szerinti bevallásában veszi fegyelembe. 
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[Pénzügyminisztérium PM/12861-1/2020. – Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 

2475546404/2020.] 

Forrás: nav.gov.hu 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. július 13. 

Könnyítés a turizmusfejlesztési hozzájárulásban 

A koronavírussal kapcsolatban hozott szigorító, korlátozó intézkedések enyhítésére tett adópolitikai 

lépések között talán első körben lett kihirdetve a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 

kötelezetteknek, hogy 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell 

turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni. 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvény 35. §.-a szerint ezt a könnyítést 2020. adóévre fenntartja a jogalkotó az alábbiak 

szerint: 

„A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a 

turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.” 

  

Nézzük a bevallások tekintetében ez mit jelent, egyáltalán kell-e benyújtani bevallást? 

Főszabály szerint a bevallást 2020. március 01-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra nem kell 

teljesíteni, mivel azonban március még az első negyedévi időszakhoz tartozik, ezért a negyedéves 

bevallóknak már 2020 II., III. és IV. negyedévére nem kell bevallást benyújtaniuk. 
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A havi bevallóknak a 2020. március 1-től 2020. december 31-ig keletkezett kötelezettségről nem kell 

bevallást benyújtaniuk, míg az éves bevallási kötelezettséggel bíró adóalanyoknak a 2021. február 25-

éig benyújtandó bevallásban a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti időszakra kell 

megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük a turizmusfejlesztési hozzájárulást. 

További enyhítés a turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok értelmében a 36. § (1) 

alapján, a 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 

idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem 

kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az 

adóhatósághoz. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

2020. július 15. 

Még egyszer az ügyeletről 

A bérpótlékokkal kapcsolatos cikksorozatunk 3. részéhez kapcsolódóan az ügyelet miatti bérpótlék, 

illetve a munkavállaló részére az ügyeletért járó szabadidőt érintően friss alkotmánybírósági döntés 

született, amely megállapítja, hogy a Kúria azon jogértelmezése, miszerint a napi pihenőidő és a heti 

pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel - szögezi le az 

Alkotmánybíróság IV/702/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. [1] 

 

„Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az alperes kórház megszakítás nélküli 

tevékenységet folytatott, a későbbi indítványozó felpereseket pedig egy műszakban, 

munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidőbeosztásban foglalkoztatta. A felperesek bírósághoz 

fordultak, és a 2012-2016 közötti időszak tekintetében ügyeleti díjkülönbözet és késedelmi kamata 

megfizetésére kérték kötelezni az alperest; igényüket arra alapították, hogy a heti pihenőnapjaikon 

rendszeresen egészségügyi ügyeletet teljesítettek. A Kúria ítélete, amely hatályon kívül helyezte a 

jogerős ítéletet, és helyben hagyta az első fokon eljáró bíróság döntését, az indítványozók szerint 
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alaptörvény-ellenes, mert lehetővé teszi, hogy az alperes kórház összevonva adja ki a felperes 

munkavállalót több önálló jogcímen megillető távollétet, így sérült a munkavállalók napi és heti 

pihenőidőhöz külön-külön való joga, illetve közvetve az arra a napra a munkavégzésért járó 

többletdíjazáshoz való joga. Az indítványozók a tulajdonhoz való jog sérelmével összefüggésben 

előadták, hogy az ügyeletben végzett ügyeleti díjkülönbözet mint már elvégzett, de ki nem fizetett 

munka után járó díjazás (mint már megszerzett tulajdon) alkotmányos tulajdonjogi védelmében 

kellene hogy részesüljön. 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria azon jogértelmezése, miszerint a napi pihenőidő és 

a heti pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel, mivel abból (a 

pihenőidők eltérő rendeltetésére tekintettel) az következik, hogy a napi és heti pihenőidő önálló 

jogcímen illeti meg a munkavállalókat. A Kúria tehát nem vette figyelembe a jogszabály célját és a 

törvényhozó szándékát, valamint nem az Alaptörvénnyel összhangban értelmezte az alkalmazott 

jogszabályi rendelkezéseket, mivel az Alaptörvény kimondja, hogy a munkavállalónak joga van a napi 

és heti pihenőidőhöz; a Kúria jogértelmezése szerint az ügyeletesek elveszítik a napi pihenőidejüket, 

ha hétköznap ügyelnek, és elveszítik a heti pihenőnapjukat, ha hétvégén ügyelnek. Az 

Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a kúriai jogértelmezés az egészségügyi dolgozók számára biztosított 

napi és heti pihenőidő jogalkotó által szándékolt terjedelmét oly mértékben leszűkítette, hogy az 

alaptörvény-ellenességhez vezetett, így az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria ítéletét.” 

[1] A döntést a HVG-ORAC Jogi hírei 

(https://hvgorac.hu/index.php?route=information/orac_news&orac_news_id=8092alapján idézzük, 

az Alkotmánybírósági Határozatokban való közzétételt követően részletesebben elemezni fogjuk.) 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

2020. július 21. 

Előlegek számviteli elszámolása 

Az előlegek számviteli elszámolása ugyan nem változott, mégis egyre többször találkozunk azzal a 

kérdéssel, hogy most hogy kell az előlegeket könyvelni az adatszolgáltatást követően. 

Előlegekről akkor beszélünk, ha termékértékesítést, vagy szolgáltatást megelőzően a tényleges 

teljesítésbe beszámítható pénzösszeget fizetnek. 

Ilyen esetben még teljesítés nem történik, hanem egy pénzügyi tranzakcióval kívánják a felek 

biztosítani az ügylet létrejöttét. 

Ezért előlegek esetében sem költséget, sem bevételt nem lehet könyvelni. 
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Ha az elejéről akarjuk kezdeni, akkor először is az áfa  törvényt kell ismerni.  Előlegek esetében az 

áfa  törvény  határozza meg  a teljesítés időpontját. 

Ez alapján előlegek esetében a teljesítés időpontja a pénzügyi teljesítés napjához kötődik.  

Ezért  általában   szerződésben kötik ki a felek a kötelezettségvállalás előleg formájában történő 

megjelenítését. Természetesen ebben az esetben a pénzügyi teljesítést követően 8 napon belül az 

előlegről is számlát kell kiállítani. 

Az elszámolás során mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy adott vagy kapott előlegről van-e szó.  

Míg az adott előlegeket a számvitelben nettó módon, addig a kapott előleget a bruttó visszafizetendő 

összegben kell az előlegek között kimutatni. 

Ha külön vizsgáljuk az adott és kapott előlegeket, akkor az adott előleggel  még további dolgunk is van, 

nézzük külön-külön a két oldal számviteli elszámolását. 

Az adott előlegeknél megkülönböztetjük az előlegeket fajtájuk szerint is: 

 Immateriális javakra adott előleg 

 Beruházásra adott előleg 

 Készletekre adott előleg 

 Szolgáltatásra adott előleg. 

Ezt a megkülönböztetést azért kell megtenni, mert a főkönyvben a követelések között tartjuk 

nyilván,  év  végén is igy értékeljük, de a mérlegbe már a valós helyére kerül tehát befektetett eszközök 

és a készletek közé fog kerülni. 

A Sz.tv. előírása szerint az immateriális javakra, a beruházásokra, a készletekre adott előleget a 

levonható előzetese felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben kell kimutatni. 
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Ennek indoka, hogy az adott előleget az eszközök között kell kimutatni, mint érintett eszköz beszerzése 

érdekében elköltött összeget. 

Egyedül a szolgáltatásra adott előleg marad a követelések között. 

Számviteli elszámolása tehát a következő:  

 pénzügyi teljesítés könyvelése T/ 368   -- K/ 384    tényleges összegben 

 Pü teljesítést követi a számla:   T/ 352  --   K/368     nettó áfa nélküli értékben 

 áfa kezelése ha levonható T/ 466  --  K/ 368    áfa értéke 

 A teljesítést követő végszámla T/ 1,2,5,8,  --   K / 45      Teljes  összeg áfa nélkül 

 Áfa ha visszaigényelhető            T/ 466  --  K/ 45      Végszámla áfa 

 Adott előleg megszüntetése T/ 45    --   K/ 352   Nettó áfa nélküli értéke  

1. áfa visszavezetése --   K/466   előleg áfája 

A Kapott előleg számviteli elszámolása bruttó módon történik. 

 Pénzügyi teljesités T/ 384    ---   K /  479   tényleges kapott összeg 

 számla könyvelése                            T/ 479    --    K/ 453 Bruttó áfával növelt összeg 

 Fizetendő áfa könyvelése T/ 368   --     K/ 467 fizetendő áfa 

( Az áfát követelésként tartjuk nyilván a tényleges teljesítés időszakában) 

 Teljesitést követő számla T/ 311  --    K/ 911 nettó árbevétel 

T/ 311  --    K/ 467 fizetendő áfa 

 Előleg visszavezetése T/ 453  --  K/  311 Előleg bruttó összege 

 Áfa visszavezetése T/ 467  --  K/  368 előleg áfája 

  

Amikor a végszámlát kiállítják minden esetben hivatkozni kell az előlegekről kiállított számla 

sorszámára, valamint a tejesített összeget negatív előjellel is fel kell tüntetni.   

Amennyiben az előlegekről kiállított számlák devizában történtek, akkor először a követelések 

kötelezettségek értékelését kell elvégezni, és csak utána kerül a mérlegben az eszközök közé. 

Tekintettel, hogy az előleg pénzügyileg teljesített, amennyiben a termékértékesítés vagy 

szolgáltatásnyújtás meghiúsul érvénytelenítő számlát kell kiállítani. 

 írta: Magyar Miklósné 
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2020. július 22. 

Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék? 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ f) pontja szerint az adózás 

előtti eredményt csökkenti „az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az 

adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti 

nyereség és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint (a továbbiakban: fejlesztési tartalék), 

figyelemmel a (15) bekezdésben foglaltakra.” 

Kérdés: milyen célt szolgál a fejlesztési tartalék és hogyan lehet azt felhasználni? 

 

A fejlesztési tartalék egyfajta „előre hozott értékcsökkenésként” értelmezhető, vagyis gyorsabban 

lehet leírni a beruházással létrehozott tárgyi eszköz értékét a társasági adóalapból. 

Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás 

bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel. Az adózó a fejlesztési tartaléknak a lekötése adóévét 

követő negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt része után az adót (a lekötés adóévében 

hatályos rendelkezései szerint előírt mértékben), valamint azzal összefüggésben a késedelmi pótlékot 

a negyedik adóévet követő adóév első hónapja utolsó napjáig megállapítja, és megfizeti. A késedelmi 

pótlékot a kedvezmény érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtása esedékességének napját 

követő naptól a nem beruházási célra történő feloldás napjáig, illetve a felhasználásra rendelkezésre 

álló időpontig kell felszámítani és a megállapított adóval együtt az említett napot követő első 

társaságiadó-bevallásban kell bevallani. 

Az adózó a fejlesztési tartalékot nem használhatja fel: 

 a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a térítés nélkül átvett eszköz címen, valamint 



158 
 

 az olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgyi eszközre nem 

számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést, kivéve 

 a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt. 

A fejlesztési tartalék felhasználható a bérelt eszközön végzett beruházásokra is. Nem követelmény, 

hogy a beszerzett eszköz új legyen, vagyis használt eszköz beszerzésre is felhasználható a fejlesztési 

tartalék. 

Természetesen felhasználáskor a lekötött tartalék feloldható és az visszavezethető az 

eredménytartalékba. 

A fejlesztési tartalék felhasználását követően figyelemmel kell lenni az értékcsökkenési elszámolására 

is. A társasági adó törvény előírása alapján ki kell számolni a társasági adóalapnál érvényesíthető 

értékcsökkenés összegét. A számított nyilvántartási érték alapján – az üzembe helyezés napjától 

számítva - kell meghatározni az értékcsökkenési leírás összegét. A társasági adóalap növelő és 

csökkentő tételek különbözeteként nem keletkezik társasági adófizetési kötelezettség mindaddig amig 

a fejlesztési tartalék terhére lehet csökkenteni az adóalapot. Természetesen a fejlesztési tartalék 

felhasználását követően keletkezik társasági adófizetési kötelezettség, melyet meg kell fizetni. 

Lényegében tehát az eszköz bekerülési értékéből a fejlesztési tartalékból fedezett összeg levonásával 

fennmaradó részre folytatható az adóalapot csökkentő értékcsökkenési leírás elszámolása. 

Az összefüggéseket a következő egyszerű modell szemlélteti. 2019. évben képzett fejlesztési tartalék 

17 millió forint. 2020. évi beruházás (január 1-jén) 20 millió forint, leírási kulcs 20 %. Fejlesztési tartalék 

felhasználás – a vállalkozó döntése alapján - 10 millió forint, társasági adó kulcs 9 %. 

 

  írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. július 27. 

Próbaidő 

A Munka Törvénykönyve[1] (Mt.) 45.§ (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a 

munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél 

rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - 

meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három 

hónapot. Kollektív szerződés alapján az Mt. 50.§ (4) bekezdése szerint legfeljebb hathavi próbaidő 

köthető ki. Az Mt. 79. § (1) bekezdése szerint a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél - 

azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül – megszüntetheti. 

A próbaidőre vonatkozó Mt-rendelkezések kötelező jellegűek, gyakorlati alkalmazásuk tömör és 

egyértelműnek tűnő megfogalmazásuk ellenére buktatókkal járhat. A Kúria egy friss eseti döntése 

kapcsán érdemes áttekinteni a próbaidővel kapcsolatban közhelyszerűen felmerülő, de sokszor téves 

megállapításokat. 

1. „Próbaidő a munkaviszony létesítésekor bármely esetben, akár szóban is kiköthető…” 

A próbaidőt mind a határozatlan, mind a határozott időre szóló munkaszerződésben ki lehet kötni, de 

csak írásban, és csak a munkaviszony létesítésekor. A munkába lépést követően nem lehet azt 

pótolni.[2] A próbaidő szóbeli kikötése akkor is érvénytelen, ha a szóbeli munkaszerződés 

érvénytelenségére a 30 nap eltelte miatt már nem hivatkozhat a munkavállaló. Ha a felek között 

korábban megbízási jogviszony állt fenn, akkor a közvetlenül azt követően létesített munkaviszonyban 

kiköthető a próbaidő. 

  

Ismételt határozott időtartamú munkaviszonyok létesítésekor történő próbaidő kikötése esetén a 

határozott idő meghosszabbításakor, vagy rövid időn belüli ismételt határozott idejű munkaszerződés 

megkötésekor az újabb próbaidő kikötése jogellenes, az az Mt. 45. § (5) bekezdésébe ütközik, mert azt 

a munkaviszony létesítésekor, annak kezdetén lehet kikötni. Amikor azonban egy hosszabb 

megszakítást követően ismételten újabb határozott idejű jogviszony létesítése történik, amelynek 

során újra próbaidőt kötnek ki, akkor a jóhiszemű és a tisztességes eljárás elvét lehet csak alkalmazni, 

mert ilyenkor nem alanyi jog gyakorlása történik, a felek ugyanis konszenzussal állapodnak meg a 

szerződési feltételekről[3] 

Amennyiben a munkavállalóval a jogviszony munkáltatói jogutódlással jön létre, a jogutód munkáltató 

nem köthet ki próbaidőt. 

2. „A próbaidő alatti indoklás nélkül azonnali hatályú felmondásnak nincsenek korlátjai…” 



160 
 

A próbaidő alatt a munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt minden kötöttség nélkül 

azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A kötöttség nélküliség azt jelenti, hogy egyik fél 

sem köteles megindokolni a felmondást, nincs felmondási idő, nem érvényesülnek a felmondásra 

vonatkozó korlátozások, munkavállalókat védő rendelkezések. A munkaviszonynak ebben a formában 

történő megszüntetésére is vonatkozik azonban a követelmény, hogy a jogokat és a kötelezettségeket 

a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 

Ugyanígy alkalmazandó az a rendelkezés is, amely szerint a joggyakorlás különösen akkor nem 

rendeltetésszerű, ha az mások jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének 

korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy erre vezet. 

Ha a munkavállaló a próbaidő előtti azonnali hatályú felmondással kapcsolatban az előzőekben vázolt, 

joggal való visszaélésre hivatkozik, egy munkaügyi perben őt terheli annak bizonyítása, hogy az alperes 

intézkedése az említett Mt-rendelkezésekbe ütközik. Így pl. az érdekképviseleti tevékenység miatti 

retorzió, vagy a diszkrimináció tilalmába ütköző munkáltatói intézkedéseket, lépéseket gondosan 

dokumentálni szükséges, amennyiben a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást a munkavállaló 

vitatni kívánná. 

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás indokolást tehát nem igényel, azonban ha a munkáltató 

az intézkedést indokolta, annak valóságát és okszerűségét vita esetén bizonyítani kell. A munkaviszonyt 

megszüntető jognyilatkozat indokolásának az minősül, amit maga a nyilatkozat tartalmaz. Ha a 

próbaidő alatti megszüntetést a munkáltató a jogszabályi előírások alapján nem indokolta, bármilyen 

utólagos - akár szóbeli, akár írásbeli - nyilatkozat indokolásnak nem minősül.[4] 

A Kúria által nemrég közzétett eseti döntés szerint a munkáltató a felperes munkavállaló 

munkaviszonyát „próbaidőn belül” felmondta arra hivatkozással, hogy ismét munkaviszonyt létesített 

a cég egy régi munkavállalójával, így a felperes munkájára nem tart igényt. A felperes keresetében 

kérte az alperes kötelezését elmaradt jövedelem miatti kártérítés megfizetésére. A Kúria az eset 

kapcsán helyt adott a munkáltató felülvizsgálati kérelmének. Leszögezte, hogy a próbaidő alatti 

azonnali hatályú felmondással szemben alaki követelmény az írásba foglalás, tartalmilag pedig annak 

kell belőle kiderülnie, hogy a fél a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését kívánja, illetve annak 

is, hogy mely időpontban. Ezt a megszüntető nyilatkozatot egyik félnek sem kell megindokolnia. 

Figyelemmel kell azonban lenni arra az egységes ítélkezési gyakorlatra, miszerint amennyiben a 

törvény értelmében valamely jognyilatkozatot nem kell indokolni, a nyilatkozattevő azonban 

indokolást közöl, azért helytállni tartozik. A próbaidő azonnali hatályú megszüntetéséről a 

nyilatkozatot nem kell indokolni, de a közlésére irányadóak az általános magatartási szabályok, vagyis 

be kell tartani a jóhiszemű és tisztességes, a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve az egyenlő 
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bánásmód követelményét. Az alperes felülvizsgálati kérelmében helyesen állította, hogy bár kötelező 

rendelkezés hiányában a próbaidő alatt indokolás nélkül megszüntethető volt a munkaviszony, 

önmagában az indokolás miatt azonban az intézkedés nem minősülhet az Mt. 66. § (2) bekezdése 

szerinti felmondásnak. Az indokolás valósága és okszerűsége értékelendő volt jelen perben, a 

munkáltató e körben a nyilatkozatáért helytállni tartozott. Az eljárás során az alperes bizonyította, 

hogy korábbi munkavállalóját alkalmazta, és emiatt a felperes munkájára a továbbiakban nem volt 

szüksége. A minőségi cserét azonban – konkrét hivatkozás hiányában – nem kellett igazolnia. Erre 

tekintettel pedig a munkáltató részéről jogellenes intézkedés nem volt megállapítható. 

Az eset legfontosabb tanulsága munkáltatói oldalról az, hogy próbaidő alatti 

jogviszonymegszüntetés esetén érdemes mellőzni a döntés szóbeli vagy különösen írásbeli 

indoklását, mivel arra nincs szükség, és a szükségtelen indoklás akár eredményre vezető munkaügyi 

per kockázatát hordozza magában. 

3. Próbamunka=próbaidő? 

Nem felel meg a törvénynek a munkáltatók azon gyakorlata, hogy a munkaviszony létesítését 

megelőzően ún. próbamunka keretében munkát végeztessenek a munkavállalóval. Így a próbamunka 

is munkaviszonynak minősül[5], és ezért ellenérték illeti meg a munkavállalót. 

4. A próbaidő alatt csak írásban lehet megszüntetni jogszerűen azonnali hatállyal a 

munkaviszonyt… 

Az egyik esetben a jogviszony megszüntetés ebből következően a jogszabályoknak megfelelően írásban 

nem történt meg, azonban az ráutaló magatartással megszűnt oly módon, hogy a felperes 

munkavállalót hazaküldték és szóban közölték vele, miszerint a jogviszony megszüntetésére a próbaidő 

alatt azonnali hatállyal sor fog kerülni. A felperes ezt tudomásul vette, a munkavégzéssel felhagyott, a 

munkáltatót nem kereste a munka felvétele, vagy a helyzet rendezése céljából. Az azonnali hatályú 

jogviszonymegszüntetés a próbaidő alatt tehát ráutaló magatartással is bekövetkezhet.[6] 

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás érvényes lehet abban az esetben is, ha az írásbeli közlés 

megtétele nem bizonyítható, de a szabályszerű azonnali hatályú felmondást a munkavállaló e-mail-ben 

által sem vitatottan megkapta. A konkrét eseti döntés szerint az elektronikus dokumentum elfogadását 

- beleértve a bizonyítási eszközként történő alkalmazást - megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve 

joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt, hogy a 

dokumentum elektronikus formában létezik. Ebből következően a beszkennelt formában megküldött 

munkaviszony megszüntetési nyilatkozat joghatás kiváltására alkalmas volt. Az eljáró bíróságok 

jogszabálysértés nélkül állapították meg, hogy a munkáltató próbaidő alatt azonnali hatállyal, hatályos 

közléssel szüntette meg elektronikus formában megküldött irattal a felperes munkaviszonyát. Nem 



162 
 

volt szükséges, hogy közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történjen a 

megszüntetés.[7] 

[1] Lásd: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

[2] BH 2005.441. 

[3] Lásd: A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának 5/2017. (XI. 28.) KMK véleménye a joggal 

való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes 

kérdésekről). 

[4] Mfv. II. 10.010/2015.) 

[5] EBH 2001.2. 

[6] Mfv.I.10.837/2016/12 

[7] Mfv. I. 10.547/2012.) 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

2020. július 29. 

Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítési 

határidejének módosítása merült fel az építési területtel határos 

ingatlan állagromlása miatt. Jogszerűen módosíthatjuk-e a 

szerződésben rögzített 4 hónapos teljesítési határidőt további két és 

fél hónappal meghosszabbítva azt? 

Jóllehet a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetén is a felek egymás közötti 

jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket elsősorban a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, a szerződés 

módosításának kérdésében a közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

a továbbiakban: Kbt.) speciális szabályai szerint kell eljárni. 
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A kérdés megválaszolásához mindenek előtt a Kbt.-nek a szerződés módosítására vonatkozó előírásait 

kell megvizsgálnunk. A Kbt. a 141. § körében tartalmazza – taxatív jelleggel – a szerződésmódosítás 

esetköreit. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az itt felsorolt esetek valamelyikében foglalt feltételek 

maradéktalan teljesülésekor kerülhet sor a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli 

módosítására. 

Annak előre bocsátásával, hogy a szerződésmódosítás megalapozottságáról minden esetben kizárólag 

az eset valamennyi releváns körülményének ismeretében lehet dönteni, a kérdés kapcsán az alábbiak 

rögzíthetőek. 

1. Semelyik, a Kbt. 141. §-ában szereplő esetkör nem tartalmaz olyan lehetőséget, amely 

önmagában a teljesítési határidő módosítására szolgálna. Mindezen túl, a teljesítési (vállalási) 

határidő sok kiírás esetében a bírálati szempontrendszer részét képezi, ezért a módosítása 

különösen érzékeny téma. 

2. A teljesítési határidő meghosszabbításának szükségessége azonban jellemzően valamilyen – 

az ajánlatkérők által előszeretettel hivatkozott ún. előre nem látható – esemény 

következményeként merül fel. Jóllehet a kérdés nem tartalmaz részleteket a teljesítési határidő 

meghosszabbításának indokaként szolgáló szomszédos épület állagromlásának hátteréről, az 

ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megfelelő alaposságú, körültekintő előkészítésére 

vonatkozó kötelességébe beletartozik, hogy a munkavégzést, az építkezés helyszínét érintő 

körülményekről átfogó képpel rendelkezzen, azokról megfelelő információkat biztosítson az 

ajánlattevők. 
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3. Fentiek figyelembe vétele mellett két szerződésmódosítási esetkörre kívánunk utalni. A Kbt. 

141. § (4) bekezdés c) pontja a következő kritériumokat támasztja a szerződés 

módosíthatóságához: 

 a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

 a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

 az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A 2. pontban vázoltak miatt külön felhívjuk a figyelmet a feltételrendszer azon elemére, mely szerint a 

módosítás csak akkor indokolt, ha az ajánlatkérő kellő gondosság és előrelátás mellett nem 

számíthatott a módosítás okaként hivatkozott esemény bekövetkezésére. Ez még a rövid tényvázlat 

alapján sem tűnik reálisnak. 

4. A Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezik az ún. nem lényeges szerződésmódosítás esetköréről. 

E szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a 

módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses 

feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A továbbiakban rögzíti a 

jogszabály [lásd 141. § (6) bek. a)-c) pontok], hogy mely esetekben kell a módosítást mindig 

lényegesnek tekinteni. 

5. A lényegesség kérdésében hivatkozunk a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 96/8/2020. számú 

határozatában foglalt érvelésre, melyben a Döntőbizottság rámutatott arra, hogy a 

joggyakorlata egységes abban, hogy a teljesítési határidő eredeti időtartamának több, mint a 

felével való meghosszabbítása lényeges feltételnek minősül, így a Kbt. 141. § (6) bekezdés 

szerinti jogalap jogszerűen nem alkalmazható. 

6. Előzőeket összegezve: a kérdésben foglalt feltételek mellett a szerződés közbeszerzési eljárás 

nélküli módosítását nem javasoljuk. 

írta: Dr. Kothencz Éva 

 

2020. augusztus 3. 

A saját tőke emelése 

A saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a 

vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. Kötelező tőkeemelésre veszteséges gazdálkodás során 

kerül sor, ugyanis ez esetben csökken a vállalkozássaját tőkéje (rosszabb esetben negatívvá is válhat). 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése szerint: „Ha egymást 

követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt 

jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül 

a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül 

a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód 

nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”  A törvény egyik megoldásként egyértelműen a 

tőkeemelést írja elő. A Ptk külön szabályozza a kft-k és az rt-k szabályait: 

 

A tőkeemelés megvalósulhat a jegyzett tőke emelésével, de lehetséges az ún. ázsiós tőkeemelés is. Ez 

utóbbi esetben a tőkenövelés egy része a tőketartalékot növeli. Ezt szabályozza a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 36.§ (1) bekezdése is: „A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: 

1. a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) 

ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, 

2. b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az 

alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési 

érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét.” 

A tőketartalékként elszámolt összeget eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni, így a 

veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalékot, lekötött 

tartalékot. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. augusztus 10. 
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A saját tőke emelése, ha nem kötelező 

A saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a 

vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. A kötelező tőkeemelésről korábbi cikkünkben már írtunk. 

A vállalkozás tőkehelyzetének javítása érdekében dönthet a saját tőke növeléséről. Ez esetben tehát 

nem veszteséges gazdálkodás miatt kell tőkét növelni, hanem valamiféle üzleti megfontolás hatására 

(például a tevékenységi kör bővítése érdekében) emelik a tulajdonosok a saját tőkét. 

 

A saját döntés alapján történő tőkeemelés megvalósulhat – a már korábban is említett – a jegyzett 

tőke emelése, illetve ázsiós tőkeemelés alapján. Azt azonban szükséges kiemelni, hogy a 

tőketartalékba csak jegyzett tőkeemeléssel egyidejűleg helyezhet vagyont tulajdonos, így, ha a 

tulajdonos nem emeli meg a jegyzett tőkét, akkor a tőketartalékba sem adhat vagyont. Arra 

vonatkozóan nincs előírás, hogy az ázsió mértékének milyennek kell lennie, így e kérdéskörben a 

tulajdonosok dönthetnek. Ezt a szabályt erősíti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. (1) 

bekezdésének elírása is: 

 

„(1)  A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: 

1. a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) 

ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, 

2. b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az 

alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési 

érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét,” 

https://perfekt.blog.hu/2020/08/03/a_sajat_toke_emelese
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Számlaösszefüggések magyarázata: 

1. Tőkeemeléskor átvett pénzeszközök nyilvántartásba vétele a teljesítéskor 

2. A cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg a jegyzett tőke nyilvántartásba vétele 

3. A tulajdonosok által a cégbejegyzésig rendelkezésre bocsátott pénzeszközok értékének 

átvezetése 

4. A tőketartalék elszámolása a cégbírósági bejegyzéskor (a jegyzett tőke emelésétől nem lehet 

a gazdasági eseményt elválasztani) 

A jegyzett tőke emelését a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg lehet elszámolni. De ez vonatkozik a 

tőketartalék elszámolására is, ugyanis (kivéve külön jogszabályi előírást) erre csak a jegyzett tőke 

emelésekor kerülhet sor. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. augusztus 12. 

Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban 

Az új Tbj. (2019. évi CXXII.) törvény hatályba lépésével valamennyi munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban megszűnt a nyugdíjasok biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége, ami egyben azt is 

jelenti, hogy okafogyottá vált a korhatár be nem töltött (nők éve!)  nyugdíjasok kereseti korlátja, és 
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hatályát veszítette a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény ezt 

taglaló 83/B. szakasza, 

Ugyanakkor a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők tekintetében – 

változatlan formában (minimálbér 18-szorosa) – élnek a kereseti korlát szabályai. 

És továbbra is hatályos a Tny. törvény 83/C. szakasza, amely arról rendelkezik, hogy szüneteltetni kell 

annak a személynek az öregségi nyugdíja folyósítását, aki 

 közalkalmazotti jogviszonyban, 

 rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, 

 honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, 

 kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, 

 köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, 

 bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati 

viszonyban, 

 rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy 

 a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban 

áll. 

Tehát, ha egy nyugdíjas személy közalkalmazotti jogviszonyban végez munkát, akkor július hónaptól e 

jogviszonyában sem terjed ki rá a biztosítás, nem terheli egyéni járulék (ami azt is jelenti nettó fizetése 

17 százalékkal nő), ugyanakkor elveszíti e jogviszonyban fennálló biztosítotti státuszát. 

Az egészségügyi szolgáltatás – nyugdíjas jogállására tekintettel – természetesen továbbra is megilleti 

(tehát nem kell magánszemélyként egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie!), de 

keresőképtelensége esetén nem lesz jogosult táppénzre, mint ezt megelőzően. Így például, egy 

hosszabb betegség esetén – a betegszabadság lejártát követően – ellátás nélkül marad, és adott 

esetben rákényszerülhet a jogviszonya megszüntetésére annak érdekében, hogy nyugellátása ismét 

folyósításra kerüljön a számára.   

Nem közszolgálati jogviszony (legyen szó pl. munkaviszonyról, megbízásról) alkalmazása esetén viszont 

szóba sem jön a nyugellátás szüneteltetése. 

 írta: Széles Imre 
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2020. augusztus 19. 

A KATA 2021. évi változásairól röviden 

Már többször terítéken volt a kisadózó vállalkozások tételes adójának, azaz a KATA-nak a módosítása, 

azonban érdemben nem nyúltak hozzá eddig. Most azonban igen jelentős módosításokkal igyekszik a 

jogalkotó, az adónem adta visszaéléseket korlátozni. 

 

 

2021. január 1-jétől több fontos változás lép életbe, ezek azonban nem kizárólag a kisadózókat, hanem 

azok üzleti partnereit is hátrányosan érintheti. 

Pontokba szedjük a leglényegesebb szigorításokat: 

 1) január 1-jétől egy magánszemély kizárólag egyetlen jogviszonyával jelenthető be 

kisadózóként. Az adóhatóság a bejelentkezéskor vizsgálja, hogy az adózó a nyilvántartásban 

szerepel-e már kisadózóként, ha igen, akkor az újabb bejelentkezést elutasítja. Amennyiben a 

magánszemély már 2021. január 1—jét megelőzően is több jogviszonyában is kisadózóként 

szerepel, a NAV határozatban fogja jelezni, hogy az elsőként bejelentett jogviszonyában 

maradhat csak kisadózó, a többi jogviszonyában pedig törli. 

7.§ (1a) A magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. 

(1b) Az állami adó- és vámhatóság a kisadózó vállalkozás által tett, a magánszemély kisadózóként 

történő bejelentését visszautasítja, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már 

szerepel. 
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 2) Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió Ft-ot 

meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a kifizető 

40 % mértékű adót fizet. 

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet 

megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő 

hónap 12. napjáig, amelyben a KATA adóalany részére bevételt juttat. 

8.§ (6c) Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év 

elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot 

meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának 

meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget, 

a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni, 

 3) Ha a kifizető olyan KATA alanynak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban 

áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 % mértékű adót állapít meg, 

vall be és fizet meg. A bevallásában pedig köteles feltüntetni a kisadózó vállalkozás adószámát, 

nevét és címét. 

8.§ (6a)Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel 

kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. 

napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető 

feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. 

 4) A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany a szerződés   megkötésekor 

írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó 

tájékoztatja továbbá a vele szerződésben álló kifizetőt a KATA alanyiság megszűnéséről vagy 

újrakeletkezéséről. 

13.§ (1) Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő 

magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év 

március 31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás 

nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a 

kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az 

adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan 

bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas 

bizonylatot állított ki. 
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(2) A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a 

kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás 

kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a 

kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről. 

(3) A 8. § (6a) és (6c) bekezdésében említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a 

kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

  

2020. augusztus 24. 

E-learning I. – Az e-learning/e-tanulás előnyei 

Az otthon, saját ütemben történő tanulás, az utazással töltött idő, valamint az útiköltség és a 

tankönyvek árának megspórolása csak néhány az online tanulási forma nyilvánvaló előnyei közül. 

Az e-learningnek számos fogalmi 

megközelítése létezik. Tágabb értelemben 

olyan tanulási módszert jelent, amely eszköz 

által segített, egyéni igényekhez szabott és 

folyamatos oktatói jelenlét nélkül zajlik, 

ebből kifolyólag tehát nem feltétlenül web 

alapú képzésről van szó. Egy másik 

megközelítés szerint (és ma már inkább ez a 

jellemzőbb) az e-learning (e-tanulás, e-

tanítás) olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a képzési-tanulási folyamatot 

hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot, 

mind a tutor-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes 

keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a képzésben résztvevők számára. Ide sorolható minden 

olyan képzési és tanulási forma, ami a tananyag feldolgozásához, bemutatásához, a szemléltetéshez 

vagy akár a kommunikációhoz digitális médiumokat használ. Az e-learning szinonimájaként az online 

tanulás, távtanulás, számítógéppel támogatott tanulás (Computer Based Training), multimédia alapú 

tanulás stb. kifejezések is használatosak. 
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Az e-learning rendszerek nagy előnye, hogy az oktatási rendszer részeire nem korlátozódnak, így 

nagyon sokszínűen használhatóak a közoktatásban, a felsőoktatásban, a szakképzésben és nem 

utolsósorban a felnőttképzésben, illetve bármely más oktatáshoz kapcsolódó területen. 

Az e-learning rendszerek funkcióját tekintve az egyik típus a képzésmenedzsment- vagy keretrendszer 

(LMS), ami web-alapú rendszert jelent, mellyel a tananyagok, segédanyagok és bármilyen, az 

oktatáshoz köthető „objektumok” (például kurzusok, tesztek) rendszerezésre, tárolásra kerülhetnek, a 

rendszer összességében képes kurzusszervezésre és -adminisztrációra, valamint biztosítja a tananyag 

megtekinthetőségét.A tartalom- (tananyag)menedzsment (LCMS) ugyanakkor a tananyagkészítők és 

a képzésben résztvevők közös felülete, segítségével lehetőség van a tananyagok előállítására, 

tárolására, rendezésére, a tanulási folyamathoz az optimális alkotóelemek létrehozására, 

újratervezésére, illetve csoportosítására. 

Az e-learning rendszereknek a képzési/tanítási folyamatban a tanár/oktató és a 

tanuló/hallgató/képzésben résztvevő tevékenységének időbelisége szempontjából is két fő típusa 

különíthető el. A szinkron képzés során egy időben van jelen a a tanár/oktató és a 

tanuló/hallgató/képzésben résztvevő, ami lehetővé teszi az azonnali interakciót, kérdésfeltevést, 

hátránya azonban az, hogy időben kötött és a résztvevőknek alkalmazkodniuk kell az oktató/képző 

intézmény által rögzített időpontokhoz. Az aszinkron képzés ezzel ellentétben azt az e-learning képzési 

módszert jelenti, amikor a az oktató és a képzésben résztvevő időben és térben is teljesen elkülönül, 

tehát a résztvevő saját ütemében önállóan és egyedül tanul. 

Az e-learning típusai a felek közötti információáramlás és kommunikáció irányai alapján is 

megkülönböztethetők. Az egyirányú információáramlással jellemezhető típus esetében minden 

információ elérhetővé válik valamilyen adathordozón, teljes egészében kivitelezhető internet 

hozzáférés nélkül. Előnye a rugalmasságában rejlik, hátránya hogy a képzésben résztvevő ha elakad, 

nem tud segítséget kérni. A személyes kapcsolat nélküli, de kommunikációt lehetővé tevő e-learning 

során már lehetőség nyílik (e-mailen, virtuális osztályteremben, chat szobában) az oktatóval történő 

kommunikációra. A személyes kapcsolatot biztosító e-learning keretében a hagyományos 

tanár/oktató-tanuló/hallgató/képzésben résztvevő kapcsolat ötvöződik az egyéni, számítógéppel 

támogatott tanulással. Az önálló tanulás időszaka lehetővé teszi, hogy a képzésben résztvevő egyedül 

ossza be az idejét, a hagyományos képzési módszertan alkalmazása  segíti az önálló tanulásban rejlő 

félreértés veszélyének csökkentését, az elsajátított tudás adott téma szakértőjének támogatásával 

történő elmélyítését. 

Az e-learningnek, mint képzési formának, vitathatatlanul sok előnye sorolható fel. Elsőként szokás 

kiemelni, hogy a tanulás bárhol, bármikor saját ütemben folytatható. Az e-learning során a képző a 
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tanuló/képzésben résztvevő számára (időben és térben) globális hozzáférést biztosít a tudáshoz. Az 

oktatási tartalom folyamatos bővíthetősége, az egyéni tanulási módszerekhez és képzési 

szükségletekhez igazíthatósága következtében egyrészt a tudásátadás testreszabottabbá, másrészt a 

képzés hatékonyabbá és eredményesebbé válik. Ezen túl a tananyag – ami egy-egy, a folyamatosan 

változó jogszabályok által befolyásolt szakterület esetében igen fontos szempont – könnyen 

karbantartható (aktualizálható), illetve felújítható. Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó 

járulékos költségek, a képzésben résztvevők, illetve az oktatók az utazási, a képzők az adminisztrációs 

költségeik terén érzékelhetnek pozitív hatást. A keretrendszer biztosítja a tanulási folyamat nyomon 

követhetőségét, a megszerzett tudás számon kérhetőségét. 

A képzési forma hátrányai között talán a leghangsúlyosabban az oktatás személytelensége, a tanulók 

közötti interakció, szociális kapcsolat és informális kommunikáció hiánya jelennek meg. Mindezek 

kezelése egy új típusú képzési szolgáltatás kialakítását, a fejlesztésben, tutorálásban és a szervezésben, 

ügyfélszolgálati tevékenységben résztvevő munkatársak felkészítését igénylik. A képzők szemszögéből 

kiemelendő még a kezdeti beruházási, valamint a folyamatos karbantartási költségek nagyságrendje. 

Végül, de nem utolsósorban hangsúlyoznunk kell, hogy minden érintettnek figyelemmel kell arra is 

lennie, hogy az önálló tanulás kultúrája még tanulandó. 

Az e-learning és a hagyományos oktatási forma összevetése szerte a világban komoly vitákat okoz, 

viszont az összehasonlításokban, a témában készülő tanulmányokban a mérleg nyelve érzékelhetően 

egyre inkább az előbbi felé billen, azaz a piac (mind a résztvevők, mind a munkáltatók) részéről 

érzékelhetően folyamatosan növekszik az igény az e-learning forma iránt, a szolgáltatók pedig 

értelemszerűen igyekeznek megfelelni a változó elvárásoknak. Fontos azonban leszögeznünk, hogy az 

e-tanítás nem alkalmazható minden típusú képzésnél, ahogy mindenkire egységesen megfelelő 

módszer sem létezik. A fentiekben bemutatott szempontok egyéni értékelésével dönthető el, hogy 

kinek mennyire jó, hasznos és szükséges az e-learning. Azonban kétség nem fér hozzá, hogy ez a 

módszer felel meg leginkább a jövő munkáltatóinak a dinamikus, gyorsan tanuló és fejlődő 

munkatársak iránti igényeinek, illetve az egyén személyes fejlődését is elősegíti, mivel a résztvevők 

ezáltal az élet számos területén bekövetkező változásra korszerűen, hatékonyan tudnak felkészülni. 

  

A következő cikkünkben bemutatjuk a távoktatásos képzési forma felnőttképzési lehetőségeit és 

szervezésének jogszabályi kereteit, kitérünk a módszertani kérdésekre és bemutatjuk a Perfekt Zrt. e-

learning eszközökkel támogatott távoktatásos képzései által biztosított lehetőséget. 

írta: Csuka Mária Tünde, 

Perfekt Zrt. oktatási igazgató-helyettes, megyei igazgató  

https://www.perfekt.hu/kepzesek-listaja
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2020. augusztus 26. 

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 1. 

Társaságalapítás, egyesület vagy alapítvány létrehozása esetén az egyik leggyakrabban felmerülő 

kérdés az alapítók részéről, hogy az alapításban való részvétel milyen kockázatokkal járhat, terhelheti-

e felelősség, helytállási kötelezettség a hitelezők (főként a köztartozások miatt az adóhatóság) felé az 

alapítót (tagot), illetve a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt, igazgatósági tagot, elnököt, kurátort a 

létrehozott szervezet esetleges tartozásai kapcsán. A vezető tisztségviselők körében további kérdés, 

hogy az általuk irányított, vezetett szervezet irányában milyen felelősséggel tartoznak. 

 

A (volt) vezető tisztségviselőkkel az ítélkezési gyakorlat elemzésének adatai alapján[1] elsősorban az 

adóhatóság, a felszámolók, de más hitelezők is gyakran indítanak pert a társaságok megszűnésével 

(felszámolásával, kényszertörlésével összefüggésben) a megszűnt társaságokkal szembeni kielégítetlen 

hitelezői igények, köztük kiemelkedően adótartozások miatt. A legtöbb esetben a tagok korlátolt 

felelősségével működő gazdasági társaságok, ezen belül is elsődlegesen a legnépszerűbb társasági 

formában működú kft-t tagjai és vezető tisztségviselői érintettek az ilyen jogvitákban, de társaságnak 

nem minősülő cégek, pl. szövetkezetek, vagy az egyesületek, alapítványok is érintettek lehetnek. 

Igen gyakran hitelezői oldalról merül fel kérdés, hogy lehetséges vagy érdemes-e egy felszámolt, 

kényszertörléssel megszűnt cég vagy más jogi személy esetében a volt tagokkal, vezető 

tisztségviselőkkel szemben peres úton fellépni, és ha igen, milyen esélyekkel. 

A tartozásokért való felelősség nemcsak a bírósági nyilvántartásokba bejegyzett vezető tisztségviselők 

esetében merülhet fel, hanem az ún. árnyék-tisztségviselők esetében is, akik ugyan nem tagjai, vezető 
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tisztségviselői az adósnak, de a vezető tisztségviselőre, az adós tagjára üzleti vagy egyéb kapcsolatok 

folytán az adós döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást tudnak gyakorolni. 

Számos kérdés merül fel a vezető tisztségviselők részéről, hogy milyen tartalmú üzleti döntések 

ítélhetők kockázatosnak a hitelezők felé fennálló felelősségük tekintetében. 

A cikksorozatban a Ptk[2]., a Ctv[3]., a Cstv[4], valamint a blog jellegére tekintettel kiemelten az 

adóeljárási jogszabályok vonatkozó rendelkezései és a kialakult bírói gyakorlat alapján kívánunk, 

elsősorban a nem hivatásos jogalkalmazók számára eligazítást nyújtani. 

A cikksorozat első részében a tagok, vezető tisztségviselők felelősségét, helytállási kötelezettségét 

megalapozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket – áttekintő jelleggel - összegezzük azzal, hogy a 

blog műfajára tekintettel a velük kapcsolatos értelmezési és alkalmazási problémák feldolgozására a 

sorozathoz tartozó következő cikkekben kerülhet sor. 

Ptk. 3:2. § szerint a jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; a jogi személy 

tagjai és alapítója a jogi személy tartozásaiért nem felelnek. Ha a jogi személy tagja vagy alapítója 

korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen 

hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni. 

A vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelőssége a gazdasági társaság, az egyesület, a 

szövetkezet és az egyesülés esetén szintén közvetlenül jogszabályi rendelkezésen, a felsorolt 

szervezettípusokra egyaránt alkalmazandó Ptk. 3:118. §-án alapul, amely kimondja, hogy ha gazdasági 

társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 

érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért 

való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével 

fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés 

végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

A cégek (a gazdasági társaságoknál tágabb kör esetében) kényszertörlése esetére a Ctv. 18/A. § (1) 

bekezdése kimondja, hogy ha a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság 

kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég - a cég törlésének időpontjában a 

cégjegyzékbe bejegyzett - volt tagja korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése 

erejéig, ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt. Több tag felelőssége egyetemleges. 

A korlátozott felelősségükkel visszaéltek azok a tagok, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, 

a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről 

tudták vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes 

működésével nyilvánvalóan ellentétes. 
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Ha a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság a kényszertörlési eljárásban törölte a 

cégjegyzékből, az a volt tag, aki a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül 

ruházta át részesedését, korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a 

korlátolt felelősségével tagsági jogviszony alatt visszaélt vagy a részesedésének átruházásakor 

rosszhiszemű volt. Mentesül a tag a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen 

és a hitelezői érdekek figyelembevételével járt el. Több tag felelőssége egyetemleges. 

A Ctv. 118/B. § (1) bekezdése szerint, ha a cégbíróság a céget kényszertörlési eljárásban törölte a 

cégjegyzékből, a cég vezető tisztségviselője - ideértve a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből 

törölt vezető tisztségviselőt is - az okozott hátrány erejéig felel a kielégítetlenül maradt hitelezői 

követelésekért, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően ügyvezetési 

feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembe vételével látta el, és ezáltal a cég vagyona csökkent, 

illetve a hitelezők követeléseinek kielégítése meghiúsult. Több vezető tisztségviselő esetén 

felelősségük egyetemleges. A Ctv. 118!B.§ szempontjából a cég által megválasztott végelszámoló és az 

a személy is vezető tisztségviselőnek minősül, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen 

meghatározó befolyást gyakorolt. 

A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői 

előre látták vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kellett, hogy 

a cég nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. 

Mentesül a felelősség alól a vezető tisztségviselő, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető 

helyzet nem a vezető tisztségviselői jogviszonya alatt vagy ügyvezetési tevékenysége miatt következett 

be, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően pedig az adott helyzetben az 

ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek 

elkerülése, csökkentése, továbbá a cég legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. 

Ha a vezető tisztségviselő a kényszertörlés elrendelését megelőzően vagy a kényszertörlési eljárás alatt 

neki felróhatóan nem tett eleget a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi 

kötelezettségének, bizonyítania kell azt is, hogy a vezető tisztségviselői jogviszonya, illetve a 

végelszámolói tevékenysége alatt nem következett be vagyonvesztés. 

Egyesületek, szövetkezetek kényszertörlése, valamint a környezetvédelmi károkkal kapcsolatos vezető 

tisztségviselői felelősség körében is az előbbiekben ismertetett szabályok az irányadók. 

A Ctv. 118/C. § (1) bekezdése szerint hitelező az a személy, aki követelését a kényszertörlési eljárásban 

bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható 

okiraton alapul vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. 
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A hitelező a keresetét a cég törlését elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételét 

követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül a cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes 

törvényszéken nyújthatja be. 

A felszámolási eljárásról rendelkező „csődtörvény” (Cstv.) 33/A. § (1) bekezdése szerint a hitelező vagy 

- az adós nevében - a felszámoló a felszámolási eljárás alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak 

megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját 

megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői 

feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati összefüggésben 

a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő 

kielégítése más okból meghiúsulhat. E bekezdés alkalmazásában a hitelezői érdekeket figyelmen kívül 

hagyó tevékenységnek minősül az is, ha a vezető elmulasztotta a környezetkárosodás megelőzésére, a 

környezetkárosítás abbahagyására, illetve a kármentesítésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott 

kötelezettségeket, és ennek következtében a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő 

kielégítése meghiúsulhat. Ha többen közösen okoztak kárt, felelősségük egyetemleges. 

A gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül az a személy is, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek 

meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt. 

A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó 

szervezet vezetői előre látták vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett 

látniuk kellett, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben 

fennálló követeléseket. 

Mentesül a felelősség alól a vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 

bekövetkeztét követően nem vállalt az adós pénzügyi helyzetéhez képest indokolatlan üzleti 

kockázatot, illetve az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi 

intézkedést megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó 

szervezet legfőbb szerve (döntéshozó szerve) intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. 

Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően neki felróhatóan nem vagy nem 

megfelelően tett eleget a gazdálkodó szervezet éves beszámolója [összevont (konszolidált) éves 

beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, 

vagy nem teljesíti a jogszabály szerinti beszámolókészítési, irat- és vagyonátadási, továbbá 

tájékoztatási kötelezettségét, neki kell bizonyítania, hogy a vezetői tisztségének időtartama alatt nem 

következett be fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, vagy ha ilyen körülmény fennállt, a vezetési 

feladatai ellátása során a hitelezők érdekeit is figyelembe vette. 
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A Cstv. 38/A.§ (1) bekezdés szerinti eljárásban biztosíték nyújtása is kérhető a hitelezők követelésének 

kielégítése céljából. A biztosíték nyújtására irányuló kérelemben a biztosítéknyújtás indokoltságát 

alátámasztó körülményeket valószínűsíteni kell. A biztosíték formája a bíróság gazdasági hivatalában 

letéti számlára forintban befizetendő pénzösszeg lehet. 

A felszámolási eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való közzétételét követően 

bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól, hogy a Cstv. 38/A.§ (1) bekezdés szerinti perben 

jogerősen megállapított felelősség alapján, az okozott vagyoni hátrány mértékéig kötelezze az adós 

volt vezetőjét a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett, de ott meg nem térült követelésének 

kifizetésére. 

Ha a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig a Cstv. 38/A.§ (1) bekezdés szerinti ún. megállapítási perben 

még nincs jogerős határozat, a 90 napos jogvesztő határidő kezdő napja a bírósági határozat jogerőre 

emelkedésének napját követő nap. 

Ha több hitelező terjeszt elő marasztalási keresetet, a bíróság a pereket egyesíti, és a hitelezők 

pernyertessége esetén a hitelezői követelések arányos kielégítéséről rendelkezik és a biztosítékot is e 

bekezdésnek megfelelően kell a hitelezők követelésére felosztani. 

A kényszertörléssel analóg módon az egyesületek, szövetkezetek felszámolása, illetve a felszámolás 

során a környezeti károk miatti vezetői tisztségviselői felelősség érvényesítése esetén is az előzőek 

szerinti Cstv-rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Cstv. 63. § (2)  bekezdése szerint  a minősített többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint az 

egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá az egyéni cég felszámolása esetében a befolyással 

rendelkező, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan felelősséggel tartozik a társaság minden olyan 

kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha 

a hitelezőnek a felszámolási eljárás során, vagy annak jogerős lezárásáról hozott határozat 

Cégközlönyben való közzétételét követő 90 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott keresete 

alapján a bíróság a tagot (részvényest) - az adós társasággal összefüggő tartósan hátrányos 

üzletpolitikája miatt fennálló helytállási kötelezettségére tekintettel - a hitelező azon felszámolási 

eljárásban nyilvántartásba vett követelésének megfizetésére kötelezi, amelynek kielégítésére a 

felszámolási eljárásban nincs fedezet. A felszámoló a keresetindítást megalapozó körülményekről és 

információkról köteles a hitelezői választmányt, a hitelezői képviselőt vagy a hozzá forduló hitelezőket 

tájékoztatni. 

A Cstv. 63/A. §  szerint, amennyiben az adósnak - a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg 

(egyszerűsített eljárás esetén pedig a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat) szerint - a 

jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladó mértékű tartozása van, a hitelező kereseti kérelmére a bíróság 
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megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését 

átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem 

elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a részesedését átruházó volt tag bizonyítja, hogy az átruházás 

időpontjában az adós még fizetőképes volt, és a fenyegető fizetésképtelenség vagy a 

fizetésképtelenség csak ezt követően következett be, vagy az adós ugyan fizetésképtelenséggel 

fenyegető helyzetben volt vagy már fizetésképtelen volt, de a tag (részvényes) az átruházás során 

jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el. A felszámoló az e bekezdés szerinti 

felelősséget megalapozó, társasági részesedést átruházó jogügyletre vonatkozó információkról köteles 

a hitelezői választmányt, a hitelezői képviselőt és a nyilvántartásba vett hitelezőket tájékoztatni. A 

keresetet legkésőbb a felszámolási eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való 

közzétételét követő 90 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani. 

Az új Ptk, a Ctv. és a Cstv. hivatkozott rendelkezései alapján nem teljesen egyértelmű, hogy van-e 

lehetőség közvetlenül a Ptk. hivatkozott rendelkezéseire alapozott igényérvényesítésre (kereset 

benyújtásra), vagy a Ptk. ismertetett szabályai szerinti kereseteket minden esetben a Cstv. illetve a 

Ctv. szabályai szerinti hivatkozásokkal lehet benyújtani.[5] 

[1] Lásd: A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-elemző Csoport2016.El.II.JGY.G.2.összefoglaló 

jelentése 

https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_6.pdf 

[2] Ptk:  2013. évi V. törvény, l. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 

[3] Ctv.: 2006. évi  V. törvény l. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.tv 

[4] Cstv.:1991. év XLIX. tv. l. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.tv 

[5] Az igen eltérő szakirodalmi álláspontokat ezzel kapcsolatban a hivatkozott kúriai joggyakorlat-

elemző csoport számára készített, az 1. lábjegyzetben megjelölt elérhetőségi helyről lehet megismerni. 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.tv
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2020. augusztus 31. 

E-learning II. – A távoktatásos képzési forma lehetőségei 

felnőttképzésben, a Perfekt Zrt. e-learninges kínálata 

Cikksorozatunk előző részében az e-learning fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és 

hátrányaival foglalkoztunk, most a felnőttképzés 

keretein belül (az e-learning eszközökkel 

megvalósuló) távoktatásos képzési forma jogszabályi 

hátterét, illetve a felnőttképzés ebből a szempontból 

releváns további kérdéseit érintjük, valamint 

bemutatjuk a Perfekt Zrt. ezen elvek alapján 

fejlesztett új képzéseit. 

A felnőttképzés jogi szabályozásában a távoktatás fogalma létezik, mely a 2013. évi LXXVII. törvény a 

felnőttképzésről (Fktv.) 2. §-a alapján „az oktatásnak az a formája, amelynél a képzésben részt vevő 

személy a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített 

iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a 

távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás 

módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt”. A fogalmi 

meghatározás alapján „az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, 

felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a felnőttképző bocsátja rendelkezésére”. 

A hivatkozott pont kitér arra is, hogy „a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely 

formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a képzésben 

részt vevő személy önállóan szerzett ismereteit pontosítják, illetve elmélyítik, a távoktatás minden 

fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti”. 

A jogszabály „az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt vevő 

személy és az oktató, tutor közötti” konzultáció formáját nem korlátozza, a felek közötti megbeszélés 

„elektronikus úton is megvalósulhat”. 

A felnőttképzésben alkalmazandó keretrendszerre vonatkozóan további elvárás nem került 

megfogalmazásra, de a távoktatásra is kötelezően vonatkozik minden egyéb felnőttképzési szervezési, 

dokumentálási, adatszolgáltatási előírás. Ebből fakadóan a képzőnek értelemszerűen olyan felületet, 

környezetet és eljárásrendet kell kialakítani, mely garantálja a jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelést. A jogszabályi környezet mellett a felnőttképzőknek nem csak kötelezettsége, elemi 

érdeke is, hogy a piac sajátosságait figyelembe vevő és az igényekhez alkalmazkodó, ezen túl a 

https://perfekt.blog.hu/2020/08/24/e-learning_i_az_e-learning_e-tanulas_elonyei#more16173870
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résztvevőket önálló tanulásukban maximálisan támogató komplex távoktatási szolgáltatáscsomagot 

kínáljon (melyekbe itt és itt tekinthet bele), hiszen az ilyen formájú képzések – végeredményüket 

tekintve – a hagyományos képzési formával azonos szakmai tudást és végzettséget kell, hogy 

nyújtsanak. Elengedhetetlen továbbá a tartalomszolgáltatási és technikai feltételek biztosítása mellett 

az oktatók (tutorok) és a saját munkatársak – távoktatásos képzési forma által igényelt – szolgáltatásra 

felkészítése és folyamatos fejlesztése. 

A Perfekt Zrt. (e-learning eszközökkel támogatott) távoktatásos OKJ-s (a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

a Bérügyintéző és Társadalombiztosítási ügyintéző, valamint a kidolgozás alatt álló Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő) képzéseinek fejlesztése a fenti elvek szerint zajlott. Cégünk az országos 

hálózatának köszönhetően, több helyszínen, a képzések szakmai és vizsgakövetelményeinek 

figyelembevételével központilag fejlesztett tananyagoknak köszönhetően egységes tartalmú és 

minőségű szolgáltatással áll a képzési formát választók rendelkezésére. 

Az egyes távoktatásos OKJ-s képzések össz-óraszámának 80%-ában a résztvevők a képzés időtartama 

alatt ütemezetten kapnak korlátlan hozzáférést az önálló tanulást támogató távoktatási 

tananyagcsomaghoz, az órák fennmaradó 20%-ában elsősorban online, másodsorban tantermi 

konzultáció keretében az oktatók segítségével a megszerzett ismeretek pontosítása, a tudás 

elmélyítése, a vizsgákra felkészítés zajlik. A modulzáró vizsgák minden alkalommal személyesen 

történnek, ahogy a komplex szakmai vizsga is. A távoktatásos OKJ-s képzések résztvevői a képzés 

kezdetét megelőzően megismerhetik a tervezett ütemezést, a konzultációk formáját és tervezett 

helyszínét, ennek köszönhetően tervezhetővé válik számukra is, hogy a képzés során milyen 

időpontokban lesz lehetőségük konzultáción, illetve vizsgán részt venni. 

A tananyagcsomagok az új ismeretek átadását szolgáló, prezentációval támogatott videós rögzített 

előadásokból, elméleti anyagokból és levezetést is tartalmazó gyakorlati példákból állnak. Az egyes 

képzések tananyagának részét képezik a Perfekt Zrt. saját kiadású szakkönyvei. 

A képzések moduljaihoz/tananyagegységeihez kapcsolódó tananyagok a Perfekt Zrt. e-learning 

keretrendszerén keresztül az ütemezéssel összhangban, modulonként/tananyagegységenként 

válnak elérhetővé, a résztvevők a már elérhető anyagokhoz a képzés ideje alatt globális hozzáférési 

jogosultságot kapnak, az egyes tananyagokat a vizsga időpontjáig korlátlan számban megtekinthetik. 

Az önálló tanulás ütemezéséhez a képzésre és adott csoportra készített órarend nyújt segítséget, a 

tanulási folyamatot az oktatásszervező kollégák figyelemmel kísérik és támogatják. 

A tananyagkészítésbe bevont, az oktatói és könyvszerzői szakmai gyakorlati tapasztalattal is rendelkező 

oktatók, szerzők a fejlesztés során alapvetően a képzések szakmai és vizsgakövetelményei alapján 

tervezték meg a tananyagok felépítését és a témák által igényelt tananyagtípusok körét. A fejlesztés 

https://drive.google.com/file/d/1Na24UndjtWa_o2QqN19kev3Zh_V30bee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJoG-kKjbZsJ-WlWPV0naz_SeP13g0tP/view?usp=sharing
https://www.perfekt.hu/penzugyi-szamviteli-ugyintezo-elearning-kepzes
https://www.perfekt.hu/ber-tarsadalombiztositasi-ugyintezo-elearning-kepzes
https://www.perfekt.hu/szakkonyvek
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során figyelemmel voltak mind a célközönség jellemzőire és összetételére, mind a távoktatás során 

alkalmazandó oktatásmódszertani szempontokra. Az elkészült tananyagok képzési időszakokra 

bontása és órarendbe rendezése egyrészt a szakmai követelmények mentén, másrészt a felnőttek 

élethelyzetére is tekintettel, az önálló tanuláshoz igényelt időtartamok figyelembevételével történik. 

A képzések tananyagai a képzés adott csoportjához kapcsolódó kurzusban érhetők el, a csoport testre 

szabott (központi modulzáró vizsgák és komplex szakmai vizsga időpontjához is igazodó) órarendje 

irányt mutat a résztvevő számára az önálló tanulási tevékenység tervezéséhez. 

Az időszakokra ütemezett tananyagok feldolgozásához igazodóan, az ismeretek pontosítása, 

elmélyítése, a felmerülő kérdések megválaszolása, a vizsgára felkészítés, az egyéb oktatói 

iránymutatás és támogatás rendszeres online, illetve személyes konzultációk keretében történik. A 

konzultációk regionális szervezése lehetővé teszi a formájának célpiachoz és igényekhez igazítását. A 

konzultációk a szakmai támogatás mellett – az e-learning keretrendszeren belüli chat-funkción, 

valamint az egyéb kommunikációs csatornákon túli – lehetőséget biztosítanak a csoport tagjai és 

oktatója számára a szociális kapcsolatok kialakítására és az interakcióra. 

A csoport tagjainak haladását a Perfekt Zrt. munkatársai figyelemmel kísérik, amellett, hogy minden 

további, oktatásszervezéssel, technikai típusú megkereséssel kapcsolatosan – elsősorban elektronikus 

kommunikációs csatornákon, online platformokon keresztül – rendelkezésre állnak, szervezőként 

folyamatosan támogatják a résztvevőket az önálló felkészülésben. 

Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a felnőttképzési jogi szabályozás alapján a távoktatásra is 

kötelező az az előírás, mely szerint a képzésben résztvevők hiányzása az össz-óraszám képzési 

programban rögzített hányadát nem lépheti túl. A Perfekt Zrt. távoktatásos OKJ-s képzései esetében 

ez az arány 20%. Az önálló tanulás óraszáma tekintetében az e-learning keretrendszer naplózza a 

részvételt (a résztvevők aktivitását), a konzultációk során a hagyományos jelenlétellenőrzés és -

rögzítés történik. 

A Perfekt Zrt. eddigi felmérései alapján egyértelműen folyamatosan erősödik az e-learning iránti igény. 

A fotográfus és fotótermék kereskedő OKJ-s képzés résztvevőinek például– a számukra elérhetővé tett 

videós oktatási anyaggal kapcsolatosan végzett elégedettségmérés eredménye alapján – átlagosan 

mintegy háromnegyede a jövőben is biztosan választaná ezt a képzési formát. Ahogy cikksorozatunk 

előző részében kiemeltük, mindenki számára egységesen jó módszer nem létezik és az önálló tanulás 

tanulandó. A cégünk távoktatásos képzéseinek fejlesztési folyamata, valamint kidolgozott 

oktatásszervezési eljárásrendje, a munkatársak folyamatos képzése megadják mindazt a támogatást, 

amelynek segítségével egy szakma otthonról, saját ütemben is megszerezhetővé válik. 

https://perfekt.blog.hu/2020/08/24/e-learning_i_az_e-learning_e-tanulas_elonyei#more16173870
https://perfekt.blog.hu/2020/08/24/e-learning_i_az_e-learning_e-tanulas_elonyei#more16173870
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A cikkünk következő részében tanulási ajánlásokat fogalmazunk meg (az e-learning eszközökkel 

megvalósuló) távoktatásos képzési forma iránt érdeklődők számára annak céljából, hogy eldönthessék, 

számukra ez a képzési típus a leginkább megfelelő módszer az egyéni céljaik elérése érdekében. 

írta: Csuka Mária Tünde, 

Perfekt Zrt. oktatási igazgató-helyettes, megyei igazgató  

 

2020. szeptember 2. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási 

kötelezettségről 

A közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) 

döntően ugyan a szerződéskötéshez vezető eljárásra irányadó rendelkezéseket, illetve a közbeszerzési 

jogviszony szereplőinek magatartásait rögzítő normákat tartalmaz, a szerződés módosítására és 

teljesítésére vonatkozó előírások is helyet kaptak a Kbt.-ben. Az e mögött meghúzódó jogpolitikai 

megfontolás az, hogy jóllehet a szerződés megkötésével lezárul a versenyeztetési eljárás, de a 

versenyeztetés és különösen az átláthatóság elveinek az felel meg, ha a szerződéskötő feleknek a 

szerződés teljesítése során tanúsított magatartása is átlátható és a nyilvánosság által ellenőrizhető. 

Ennek jegyében a szerződések módosításáról és teljesítéséről is szabályozott formában tájékoztatást 

kell adniuk a kiíróknak. 

Jelen bejegyzésből a szerződés teljesítéséhez kötődő tájékoztatási kötelezettségről informálódhatnak. 
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A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) – valamint ha azt 

jogszabály egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is – közzétenni a 

szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat. A Kbt. alapján a közzéteendő adatok az alábbiak: 

(1) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások 

esetében felhívásra), 

(2) a szerződő felek megnevezését, 

(3) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, 

(4) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint 

(5) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. 

Fenti adatokat a szerződés mindegyik fél által történt teljesítését követő harminc napon belül kell 

közzétenni az elektronikus szerződéstárban. (https://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff200/init.do) 

Mindemellett a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 

közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: Közzétételi rendelet) 

39. § (1) bekezdése akként fogalmaz, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerződés 

teljesítésére vonatkozó adatok közzététele esetén a 16. mellékletben foglalt mintát kell alkalmazni. A 

Közzétételi rendeletnek a szerződés teljesítése esetén irányadó 16. számú melléklete a fentiekben 

felsorolt adatokon túl információt tartalmaz a beszerzés tárgyára és mennyiségére, illetve a lefolytatott 

eljárásra vonatkozóan is. 

Fontos a fenti kötelezettségek teljesítése az ajánlatkérők részéről, ugyanis az előírások betartását a 

Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi. 

A Kbt. külön bejelentési (tájékoztatási) kötelezettséget kapcsol a szerződéses kötelezettségek nyertes 

ajánlattevő részéről történő súlyos megszegéséhez [lásd Kbt. 142. § (5) bek.]. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint 

azon dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 

a szerződésszegést nem vitatta, vagy, hogy sor került-e a szerződésszegés vonatkozásában 

perindításra. 

írta: Dr. Kothencz Éva 

 

 2020. szeptember 7. 
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Figyelem, változtak a kiküldetés szabályai! 

A külföldi kiküldetéssel valamint a külföldi munkavállalással kapcsolatos szabályozás mindig több 

figyelmet igényel, mint egy belföldi munkavégzés és annak szabályozása. 

Egyrészről azért, mert nem csak a hazai  szabályokat kell ismerni, hanem tudni kell, azokat a nemzetközi 

szabályokat is, hogy az adott országgal kapcsolatosan van-e Magyarországnak a kettős adózástatás 

elkerülésére egyezménye. 

Most viszont figyelembe kell venni, hogy 2020. július 1-től változott a társadalombiztosítási törvény is. 

Így most megpróbáljuk összefoglalni a változás hatását a külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan. 

 

Külföldi kiküldetések tekintetében két dologra kell feltétlen oda figyelni. 

Az egyik, amikor a dolgozó rövid távú 

kiküldetésben vesz részt: 

Általában ezekre a kiküldetésre a magyar 

szabályok kellő eligazítást adnak, így elég 

ezeknek a jogszabályoknak a helyes 

alkalmazása. 

A másik amikor a dolgozó hosszabb távú 183 

napot meghaladó kiküldetésben vesz részt. 

Az 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj törvény). nem fogalmaz meg átmeneti szabályokat, 

így a külföldi kiküldetésben dolgozók esetén az első félévben 06.30.-ig a régi TBJ szabályokat kellet 

alkalmazni, míg 2020. július 1-től már az új szabályoknak megfelelően kell a járulékot megfizetni. Így a 

folyamatban lévő kiküldetések esetén mindkét szabályt alkalmazni kell. 

A külföldi kiküldetések esetében a járulék alapjának a változása attól függ, hogy a jövedelem 

Magyarországon adóztatható vagy nem. 

Amennyiben a jövedelem Magyarországon adóztatható, akkor nem változik a kiküldetés 

járulékalapjának számítása. 

Azokban az esetekben, amelyeknél Magyarországon nem adóztatható a jövedelem, és nem keletkezik 

szja szerinti előleg, akkor a járulékokat a megelőző 12 havi átlag alapján kellett számítani. 

A régi szabályozás szerint  a szochó alapjának kiküldetés esetén a megelőző 12 havi alapbért kellett 

figyelembe venni. 
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Az új TBJ törvény szerint viszont a járulék alapja az alapbér, de legalább   a tárgyévet megelőző év a 

KSH adatai alapján számított bruttó átlagkereset. A jelenlegi adatok szerint ez 362 600.- Ft. 

 Természetesen azon kiküldetésben dolgozóknál, akiknek az átlagkeresete nem éri el a statisztikai 

átlagot, azokban az esetekben a tényleges a tárgyhónapban megszerzett jövedelmet kell alapul venni. 

írta: Magyar Miklósné 

 

 

2020. szeptember 9. 

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 2. 

A cikksorozat első részében áttekintettük a tagok, vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni 

felelősségének legfontosabb eseteit, a felelősséget megalapozó jogszabályi rendelkezéseket. 

A gazdasági társaságokra, az egyesületekre, a szövetkezetekre és az egyesülésekre egyaránt irányadó 

felelősségi szabályt a Ptk. 3:118. §-a tartalmazza, amely kimondja, hogy ha a társaság (adós) jogutód 

nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a 

vezető tisztségviselőkkel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai 

szerint, ha a vezető tisztségviselők a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 

érdekeket nem vették figyelembe. 

A továbbiakban a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megállapíthatóságára vonatkozó 

szabályokat tekintjük át, ennek keretében ismételten hivatkozunk a Kúria Polgári Kollégiuma 

Joggyakorlat-elemző Csoportjának elemzésére.[1] 

 

https://perfekt.blog.hu/2020/08/26/a_tagok_vezeto_tisztsegviselok_tartozasokert_valo_felelossege
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A bíróságok elé kerülő, a vezető tisztségviselők ellen indított perek keretében a Ptk. 3:118.§ szerinti 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megállapításához objektív, illetve szubjektív feltételek 

bizonyítására kerül sor. Az objektív feltétele akkor teljesül, amikor az adós esedékes tartozásainak 

összege meghaladja a likvid vagy likviddé tehető vagyonát, és ezt a helyzetet a  tartozások 

átütemezésével, hitelfelvétellel vagy más lehetséges intézkedéssel nem orvosolták. 

A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet szubjektív feltételeként a jogvitában az érdekelt félnek azt 

is bizonyítania kell, hogy az objektív feltétel bekövetkezéséről a vezető tisztségviselő tudomást 

szerzett, vagy gondos eljárás esetén tudomást kellett volna szereznie. 

A vezető tisztségviselőtől – gondos eljárás esetén – elvárható ugyanis, hogy figyelemmel kísérje a 

gazdálkodó szervezet lejárt tartozásait, cash-flow kimutatását. Amennyiben fennállnak számviteli 

bizonylatokkal igazolhatóan rövid lejáratú tartozások, akkor a vezető tisztségviselőnek legkésőbb az 

éves beszámoló adataiból mindenképpen értesülnie kellett arról, hogy a gazdálkodó szervezet a rövid 

lejáratú kötelezettségeinek teljesítésére nem képes. Mindebből az következik, hogy a 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének szubjektív feltétele akkor is teljesül, ha a 

vezető tisztségviselő hanyagsága folytán a likviditási helyzettel nem szembesül. 

A szubjektív feltétel megvalósulásának időpontja a felelősség érvényesítése szempontjából 

meghatározó, mivel a vezető tisztségviselő felelőssége a hitekezők felé ettől az időponttól kezdve 

állhat be. 

Fizetésképtelenségi helyzet akkor is megállapítható, ha az adós könyv szerinti vagyona meghaladja 

esedékes tartozásait, azonban nem rendelkezik a tartozások rendezéséhez szükséges likvid vagyonnal, 

és a vezető tisztségviselő nem tette meg a szükséges egyéb intézkedéseket sem a likviditási probléma 

kezelésére, a tartozások rendezésére (pl. a már említett tartozás-átütemezés, kölcsönfelvétel, 

tárgyieszköz-értékesítés, a tagok pótbefizetése útján). 

Előfordul, hogy az adós ugyan képes lenne tartozásait rendezni, de fizetési kötelezettségeit gazdasági 

előnyszerzés érdekében vagy más indokok alapján nem teljesíti. Mivel az adós objektív 

teljesítőképessége fennáll, a fizetésképtelenségi helyzet nem állapítható meg. 

Ha az időlegesen korábban fennállt fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megszűnt akár a vezető 

tisztségviselő tevékenysége következtében, akár attól függetlenül, a vezető tisztségviselőnek az 

átmenetileg fizetésképtelenséggel fenyegető időszak alatt tanúsított magatartása felelősségi 

szempontból nem értékelhető. 

2. A vezető tisztségviselők hitelező felé fennálló felelősségének érvényesítésére leggyakrabban 

felszámolási eljárások kapcsán kerül sor. Ezekben az esetekben a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése 

szerint a hitelező vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási eljárás alatt keresettel 
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kérheti az illetékes bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet 

vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel 

fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők 

érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati összefüggésben 

a) a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy 

b) a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat. 

Az ítélkezési gyakorlat szerint a legjellemzőbb felróható, a hitelezői érdekeket sértő, szándékos vagy 

gondatlan, illetve cselekvéssel vagy mulasztással megvalósítható) vagyont csökkentő vezető 

tisztségviselői magatartások a következők: 

 piaci értéken aluli vagyonátruházások, 

 nem megfelelően biztosított ügyletek (nem folyik be az ellenérték gondatlan szerződéskötés 

miatt, nem körültekintő kölcsön-nyújtás), 

 kirívóan ésszerűtlen kockázatvállalás az ügyletkötések során, 

 osztalékfizetés fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben; 

 a számviteli törvény által előírt beszámolókészítési, beszámoló letétbe helyezési kötelezettség 

nem teljesítése, a beszámolókészítés során az előírt céltartalékképzés elmulasztása; 

 a felszámolási eljárásokkal összefüggésben a vezető tisztségviselők részére előírt tájékoztatási, 

iratmegőrzési és iratátadási kötelezettségek teljesítésének elmulasztása 

 egyes tulajdonosok vagy hitelezők indokolatlan előnyben részesítése; 

 a környezetkárosodás megelőzésére, a környezetkárosítás abbahagyására, illetve a 

kármentesítésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése, ha 

ennek következtében a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése 

meghiúsulhat. 

A felelősség megállapíthatóságához szükséges az is, hogy az adott magatartás jogellenesnek 

minősüljön. 

A bírói gyakorlat szerint vagyoncsökkentő magatartásnak minősül, ha a bekövetkezett 

fizetésképtelenségi helyzetben az ügyvezető a társaság székhelyhasználatáért járó bérleti díjat 

önmagának, illetve más családtagjának, más hitelezőket és követeléseket megelőzően, soron kívül 

megfizeti, vagy az érdekeltségébe tartozó más vállalkozás érdekeit szem előtt tartva jár el.[2] 
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Egy másik ügyben az adóhatóság felperesként szintén sikerrel érvényesített követelés olyan társaság 

volt ügyvezetője ellen, aki a fizetésképtelenségi helyzetben az általa nyújtott, le nem járt határidejű 

tagi kölcsönt visszafizette, a „a kivitelezők, a könyvelő látogatása, piackutatás” érdekében kisbuszt 

bérelt, vagy megfelelően igazolt teljesítés nélküli számlát kifizetett.[3] 

  

3. A vezető tisztségviselő a felelősség megállapítására irányuló peres eljárások során nem 

hivatkozhat sikerrel a következő kimentési indokokra: 

 a bejegyzett vezető tisztségviselő csak névlegesen látta el a tisztséget; 

 nem megfelelő adminisztráció miatt a likviditási problémáról nem értesült időben; 

 az adós könyvelője, könyvvizsgálója vagy más, a vezető tisztségviselő közvetlen ellenőrzése alá 

tartozó munkavállalója, megbízottja nem látta el a feladatát a jogszabályban meghatározott 

módon; 

 a vezető tisztségviselő nem rendelkezett a tisztség ellátásához szükséges szakismerettel, 

képzettséggel. 

A vezető tisztségviselő kimentheti magát, ha bizonyítja pl., hogy az éves beszámoló letétbe 

helyezésének elmaradása nem az ő mulasztása miatt következett be, ugyanis mindent megtett a 

beszámoló elfogadása érdekében, de a legfőbb szerv nem hozott döntést vagy nem fogadta el a 

beszámolót. 

Amennyiben a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet elkerülése érdekében tagi kölcsön nyújtására 

került sor, erre kimentési indokként akkor lehet sikerrel hivatkozni, ha a tagi kölcsönt valójában nem 

kölcsönként nyújtották, vagy a későbbiekben a kölcsön visszakövetelésének jogáról a kölcsönadó 

véglegesen és visszavonhatatlanul lemondott. 

Egy felszámolás alá került társaság volt ügyvezetője ellen indított indított perben az adóhatóság 

felperesként például sikerrel érvényesítette a társasággal szemben fennálló, adótartozás jogcímén 

fennálló követelését a volt ügyvezetővel szemben, mivel az alperes ügyvezető a felszámolási eljárás 

megindítását követően nem teljesítette a felszámoló felé előírt tájékoztatási, beszámolókészítési, 

irat-átadási kötelezettségét, ezzel összefüggésben a felszámolást nem lehetett rendben lefolytatni, 

és az adóhatóság követelésének kielégítése a társasággal szemben a felszámolási eljárásban teljes 

egészében meghiúsult.[4] 
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A Ptk. idézett rendelkezése (Ptk.3:118.§) szerinti fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 

bekövetkezésének feltételei nem azonosak a felszámolási eljárásokban az adós fizetésképtelenségének 

bíróság által történő megállapításához szükséges Cstv.[5] 27.§ (2) bekezdésben írt feltételekkel. 

A felszámolási eljárás kezdeményezése körében a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja 

meg, ha 

1. a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát 

követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli 

fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy 

2. b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési 

határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy 

3. c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy 

4. d) az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött 

egyezség ellenére nem teljesítette, vagy 

5. e) a korábbi csődeljárást megszüntette, vagy 

6. f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a 

vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy 

előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós 

gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy 

kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges 

források biztosítására. 

  

Gyakran előfordul, hogy a bíróság a Cstv. 27.§ (2) bekezdés szerint megállapítja az adós 

fizetésképtelenségét, és elrendeli a felszámolását olyan esetekben is, amikor az adós képes lett volna 

az akár csekély összegű tartozás megfizetésére, azonban elmulasztotta az adott számlát vitatni, és a 

hitelezői felszólítást is figyelmen kívül hagyta. (Ezekben az esetekben a megfelelő likviditással 

rendelkező adós a hitelező kérelmére indult felszámolási eljárásokban még élhet azzal a lehetőséggel, 

hogy a felszámolás kezdő időpontját megelőzően rendezi a teljes tartozását, és kéri a bíróságtól az 

eljárás megszüntetését). 

[1] A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-elemző Csoport2016.El.II.JGY.G.2.összefoglaló jelentése 

https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_6.pdf 

[2] Szegedi Ítélőtábla Gf.30219/2019/6. 
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[3]Szegedi Ítélőtábla Pf.20527/2018/4. 

[4] Győri Ítélőtábla Pf.II.20.237/2018/11/I. 

[5] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.tv 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

  2020. szeptember 14. 

E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) 

távoktatásos OKJ-s képzést választóknak 

Cikk sorozatunk első részében az e-learning képzés fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és 

hátrányaival foglalkoztunk, a második írásunkban a felnőttképzés keretein belül a távoktatásos képzési 

forma jogszabályi hátterét érintettük és bemutattuk a Perfekt Zrt. (e-learning módszerekkel 

megvalósuló) távoktatási képzési szolgáltatásának legfontosabb jellemzőit. Most sorra vesszük az 

ajánlásokat, melyek ismerete nélkülözhetetlen – annak, aki még nem döntött, azért, hogy ezek 

birtokában hozhassa meg döntését, annak pedig, aki már választott, azért, hogy már most támogatást 

nyújthassunk az új szakmája megszerzésében. 

 

 

 

https://perfekt.blog.hu/2020/08/24/e-learning_i_az_e-learning_e-tanulas_elonyei
https://perfekt.blog.hu/2020/08/31/e-learning_ii_a_tavoktatasos_kepzesi_forma_lehetosegei_felnottkepzesben_a_perfekt_zrt_e-learninges_k
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Ne feledje! Az önálló tanulás kultúrája tanulandó! 

A felnőttképzést választók motivációja különböző lehet, de az biztos, hogy mindenkinek céljai között 

szerepel az ismeret- és tudásszerzés, illetve – jellemzően – a végzettség megszerzése. Ezért, ha már az 

elhatározás megszületett, mindenképpen érdemes kitartani és az óraszámhoz, ütemezéshez igazodó, 

valamint a végső célhoz, a végzettség megszerzéséhez vezető tanulási tervet készíteni. A tervezésnél 

a tananyag mennyisége mellett nem árt figyelembe venni az egyéni jellemzőket is (például milyen 

egyéb elfoglaltságok mellett, melyik napszakban, gyakrabban rövidebb vagy ritkábban hosszabb ideig 

van-e lehetőség tanulni) és az eltervezett tanulást a napi, heti tevékenységek közé ennek megfelelően 

beiktatni. Ez esetben a rendszeres elfoglaltság elsősorban a tananyagok (rendszerezett és ütemezett) 

önálló feldolgozását jelenti, amihez a Perfekt Zrt. a résztvevők számára elérhető órarenddel, valamint 

az ezzel összehangoltan felépített kurzussal, a kurzuson belül a szakmai tartalom által leginkább 

igényelt tananyagtípusokkal nyújt támogatást. 

A távoktatásos képzési forma velejárója, hogy a résztvevők időt és pénzt spórolnak az utazási terhek 

csökkenésének következtében. Érdemes az így felszabaduló idő egy részét is a tanulásra fordítani. 

Mivel a már elérhetővé tett tananyagok a képzés végéig korlátlan számban megtekinthetők, 

mindenképpen ajánlott az egyes előadások akár többszöri megtekintése. 

Mire lesz szüksége, ha ezt a megoldást választja? 

Először is és leginkább: kitartásra, következetességre, szorgalomra – ahogy mindenkinek, aki 

felnőttként a továbbképzés vagy egy új szakma megszerzése mellett dönt. Másodsorban, a digitális 

eszközökkel támogatott képzési forma okán elengedhetetlen az internet-hozzáférés, illetve valamilyen 

böngészésre, videó megtekintésére, egyéb tananyagok olvasására alkalmas infokommunikációs 

eszköz. Érdemes arra is gondolni, hogy ha munkába menet, illetve onnan jövetben is tervezi a tanulást 

beiktatni, nem árt valamilyen fülhallgatót is magával vinnie. Komolyabb informatikai ismeret viszont 

nem szükséges, a Perfekt Zrt. által alkalmazott platformok használata egyszerű, a felület a felhasználók 

számára könnyen átlátható, elakadás esetén az oktatásszervezők segítséget nyújtanak. Ezen túl – az 

előre megismert órarend alapján – mindenképpen ajánlott a konzultációkon való részvétel. 

Mit nyújtunk a komplex távoktatási tananyagcsomag részeként? 

A csomag része gyakorlatilag minden olyan tudásanyag, ami szükséges a szakma elsajátításához és a 

vizsgára felkészüléshez. A tananyagcsomag fő vázát az OKJ-s képzés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek megfelelő tartalommal elkészített – de a hagyományos képzési formához 

képest sokkal több és részletesebb magyarázatot tartalmazó – rögzített videós órai anyagok képezik. 

A videókhoz – a téma által igényelt mélységben és felépítésben – kiegészítő egyéb tananyagok, 

gyakorló feladatok érhetőek el. Mind a videók, mind a kiegészítő tananyagok ütemezéshez igazodóan 
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elérhetővé tett részei a komplex szakmai vizsgáig korlátlanul megtekinthetők. A képzési díj részeként 

a résztvevők a felkészülést segítő, otthoni gyakorlást támogató saját kiadású szakkönyveket is kapnak. 

Nem érti? Kérdezzen! Lemaradt? Jelezze! 

Az önálló tanulás során elsajátított ismeretek pontosítására, elmélyítésére a konzultációk során nyílik 

lehetőség. Minden résztvevőnek ajánlott az előre meghirdetett időpontokban mind az online 

platformon, mind a személyesen szervezett alkalmakon való jelenlét. A konzultációk időpontját, 

módját és helyszínét szintén tartalmazzák a résztvevőkkel megosztott órarendek. 

A Perfekt Zrt. által alkalmazott online platform(ok) használata nem jelent többletköltséget, a funkciók 

könnyen áttekinthető(k), felhasználóbarát felületük lehetővé teszi az interakciót. A személyes 

konzultációk az előre közzétett időpontokban és helyszíneken kerülnek megszervezésre (a helyszín 

könnyebb megközelíthetőségét támogatja az, hogy a távoktatásos képzéseinket regionális szinten 

hirdetjük). A konzultációkra felkért oktatók – szakmai és oktatói tapasztalatuk mellett – a csoport 

haladásának ismeretében az éppen aktuális témakörökből felkészülten biztosítanak gyakorlási 

lehetőséget, fogadják a kérdéseket és nyújtanak támogatást a vizsgára felkészüléshez. 

Egyedül érzi magát? Kommunikáljon! 

Az e-learning sajátosságából fakadóan a hagyományosnál kevesebb lehetőség nyílik a résztvevők, 

illetve az oktató, oktatásszervező közötti személyes kapcsolatok kialakítására. Ez az esetlegesen 

hátrányként számba vehető jellemző ellensúlyozható egyrészt a csoport egésze számára szervezett 

rendszeres konzultációkkal, másrészt a konzultációk közötti időszakokra biztosított egyéb 

kommunikációs csatornák bevonásával. A Perfekt Zrt. által biztosított e-learning keretrendszerben 

lehetőség van chat csoportok kialakítására, lehetővé téve a résztvevők közötti azonnali 

információcserét, és visszajelzést a felmerülő kérdések kapcsán. Ezen kívül bármilyen kérdés esetén az 

oktatásszervezők elérhetőek a telefonon és e-mailen, illetve igény esetén lehetőség van online 

platform(ok)on történő kapcsolatfelvételre. 

+ 1 Óvjuk a környezetünket! 

A már említetteken felül az e-learning további jelentős előnye (a saját ütemű tanulás mellett) az utazási 

terhekkel járó költség- és időráfordítás, valamint a papírfelhasználás csökkenése. 

írta: Csuka Mária Tünde, 

Perfekt Zrt. oktatási igazgató-helyettes, megyei igazgató  
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 2020. szeptember 16. 

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1. 

A számlaszintű adatszolgáltatás szigorítása két lépcsőben valósul(t) meg, első lépésként 2020. július 1-

jétől az adatszolgáltatásra irányadó 100 ezer Ft-os értékhatár eltörlésre került, így a belföldön 

nyilvántartásba vett adóalanyok részére kibocsátott valamennyi számla adatszolgáltatási kötelezettség 

alá tartozik. 

Második lépésként 2021. január 01-jétől fog az adatszolgáltatási kötelezettség változni, ezt a két 

lépcsőfokot fejtjük ki részletesebben. 

 

Aktualitását most abban ragadjuk meg, hogy 2020. szeptember 30-ig tart az ún. szankciómentes 

időszak, azaz 2020. július 1. és 2020. szeptember 30-a között az adóhivatal nem szab ki mulasztási 

bírságot abban az esetben, ha az adózó elmulasztja a számlaadat szolgáltatási kötelezettségét (azaz 

nem szolgáltat róla adatokat az adóhivatal felé), illetve ha szolgáltat ugyan adatot, de az nem 

megfelelően teljesített az alábbi esetkörökben: 

I. adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról, 

II. adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról, 

III. a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, 

de az 500 ezer forintot el nem érő áfa tartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a 

kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik. 

Mivel ez a határidő hamarosan lejár, nézzük milyen nagyon fontos előírásoknak kell megfelelni: 

 1) Megszűnt a 100 ezer forint áfa tartalomra vonatkozó korábbi értékhatár. Minden olyan 

számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi 
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adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, a számla áthárított áfa tartalmától 

függetlenül. Ebbe az adatszolgáltatási körbe ebben az évben nem tartoznak bele a közösségen 

belüli termékértékesítések, illetve a magánszemélyek részére kiállított számlák. 

 2) A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben, terheli az adóalanyt, 

ha az ügylet teljesítését vagy előleg fizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot 

gyakorol. 

 3) Abban az áfa megállapítási időszakban kell a számla alapján az áfa bevallás M lapján adatot 

szolgáltatni, amelyik bevallásban az adólevonási jogot gyakorolja (pl.: pénzforgalmi 

elszámolású adózók) 

 4) Továbbra is az áfa bevallás M lapján a következő adatokat kell szerepeltetni:  

o I. Partner adószámának első 8 számjegye 

o II. számla sorszáma 

o III. számla teljesítési időpontja 

o IV. számlában szereplő adóalap és adó összege (nem a levont) 

 5) Áfa törvény 163. §-a alatt a számlakibocsátásra rendelkezésre álló ész szerű idő a korábbi 

15 napról 8 napra csökkent. 

 6) Valamennyi számlán kötelező az igénybevevő, vagy termékbeszerző adóalany adószámának 

első 8 számjegyét feltüntetni, függetlenül az áfa összegétől, kivéve az áfa törvény 142. §-a alá 

tartozó fordított adózású ügyleteket, ahol a teljes adószám (11 számjegy) feltüntetés kötelező. 

 7) Amennyiben az adószám nem szerepel a kiállított számlán sérül a beszerző levonási joga, 

hiszen a számla az adólevonás tárgyi feltételének nem felel meg maradéktalanul. 

 8) Előleg fizetése esetén mind a számlakiállítónak, mind a számlabefogadónak csak az előleg 

figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni a teljesítéskor, erről az áfa 

törvény 10. számú mellékletének 5. és 11. pontja szól. Ugyanerről az áfa bevallás kitöltési 

útmutatója ekként rendelkezik: "Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás 

igénybevételekor az Áfa tv. 59. § szerint előleget fizetett, akkor az ügylet teljesítéséről 

kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról (a teljesített ügylet teljes 

adóalap- és adóösszegéről) és azzal egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó 

különbözetről (szintén adóalap- és adóösszegről) is adatot kell, hogy szolgáltasson. Ha az 

adóalany a részére teljesített ügylet ellenértékét teljes egészében előlegként fizette meg, az 

adóalany csak az előleg megfizetését tanúsító számláról, számlával egy tekintet alá eső 
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okiratról szolgáltat adatot abban az adó-megállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, 

amelyben a számla alapján adólevonási jogot gyakorol." (Forrás: 2065 kitöltési útmutató) 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

2020. szeptember 21. 

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 2. 

Folytatjuk cikksorozatunkat (első rész) a számlaszintű adatszolgáltatás változásaival ebben a cikkben a 

2021. január 1-jétől hatályba lépő változásokat vesszük sorra. 

 

2021. január 1-jétől az adatszolgáltatás kiterjed a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről 

kibocsátott számlára, illetve ugyanezen időponttól kezdődően a nem adóalanyok részére teljesített 

ügyletek is adatszolgáltatási kötelezettség alá kerülnek a jövő év januárjától. Az adatszolgáltatás alól 

kivételt csak az ún. távolról is nyújtható szolgáltatások képeznek majd, amelyek esetében az adóalany 

az ún. egyablakos rendszeren belül teljesíti az adókötelezettségét. (MOSS) 

A nem adóalanyok felé kiállított számlák esetében, - azaz a magánszemélyek részére készült számlák 

esetében – a magánszemélyek személyes adataira nem lesz szükség, hiszen ezek az adatok csak a 

fizetendő áfa megállapításához lesznek szükségesek. 

Ezen információk teljes körűsége már előkészíti az adóhivatal következő szolgáltatását is, azaz indul az 

áfa-bevallás (eÁFA) kiajánlása az adóhivatal részéről, amely a jelenleg működő eSZJA bevallás 

tervezetéhez hasonlóan fog működni. 

https://perfekt.blog.hu/2020/09/16/a_szamlaszintu_adatszolgaltatas_valtozasai
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Izer Norbert szeptember 7-én megjelent sajtónyilatkozata szerint azonban nem ez lesz az adóhivatal 

egyetlen új szolgáltatása, hanem az új online számlarendszer a papírszámlákat is kiválthatja majd a 

jövőben. 

Ez úgy történhet, hogy az eladó a meghatározott számlaadatokat beküldi az adóhivatalhoz, a vevő 

pedig egyszerűen letölti a szükséges adatokat, így az adatszolgáltatás lehet maga az elektronikus 

számla (e-számla). A gazdaságban leggyakrabban használt azonosítók, például a szerződésszám, 

megrendelésszám is opcionálisan kitölthetők majd az adatstruktúrában, ezzel a számlák 

automatikusan és könnyen feldolgozhatóvá válnak vevői oldalon - részletezte az államtitkár. Ezzel a 

szolgáltatással már a számlatömb kitöltését sem kell magára vállalnia az adózónak, hiszen ezzel a 

vállalkozók az ún. digitális számlázásra térhetnek át a jövőben. 

A jövőre esedékes fejlesztések teljesítéséhez az adózóknak mindenképp át kell térniük – legkésőbb 

2021. április 1-ig (szankciómentes időszak vége) – a NAV online számla 3.0 séma alkalmazására. Ennek 

részleteit már a napokban közzétette az adóhivatal a https://github.com/nav-gov-hu/ oldalon. 

A fejlesztéssel tehát zökkenőmentesen térhetnek át az adózók az e-számlázásra, amellyel egyidejűleg 

az áfa törvény számlázási szabályai is változnak majd vélhetőleg. A magánszemélyek felé kiállított 

számlák adatvédelmi szempontok miatt azonban nem minősülhetnek e-számlának. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/nav-gov-hu/
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2020. szeptember 23. 

Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban 

Ajándékozással, illetve örökléssel történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon ajándékozási, vagy öröklési illetéket kell 

fizetni. Az Itv. 17. § (1) bekezdés w) pontja alapján azonban az ajándékozási mentességek köre 2020. 

július 8-i hatállyal kibővült, míg az öröklési illeték alóli mentességek köre a Itv. 16. § (1) bekezdés j) 

pontja szerint módosult. 

 

 

Összességében az állapítható meg, hogy ezentúl testvérek is örökölhetnek, illetve ajándékozhatnak 

egymásnak illeték fizetése nélkül, lássuk ennek a törvényi hátterét. 

Abban az esetben, ha az adott vagyonszerzés alapján az ajándékozási vagy öröklési illeték hatálya alá 

esik, még nem feltétlenül jár együtt illetékfizetési kötelezettséggel. 

Figyelemmel kell ugyanis lenni az illetékmentességekre is. 

Az illetékmentességnek két fajtája van a tárgyi illetékmentesség, valamint a személyes 

illetékmentesség. 

2020. július 8-i hatállyal a tárgyi illetékmentesség köre bővült ki, az alábbiak szerint: 

Mentes az ajándékozási illeték alól:  

Az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék. 

Mentes az öröklési illeték alól:  

Az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész. 

A testvér az a személy, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az 

örökhagyó/megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával). 
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Ennek megfelelően az illetékmentesség vonatkozik a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az 

örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is.   

Fontos megjegyezni, hogy Az Itv. 99/V. § alapján a mentességet azon ügyekben is alkalmazni kell, 

amelyet a hatálybalépés napján véglegesen még nem bíráltak el. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

2020. szeptember 28. 

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai 

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek 

részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 

ismerteti. 

Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, 

hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során. 

 

 

A jogkövetési vizsgálat egyik legfontosabb ismérve, hogy ellenőrzéssel lezárt időszakot nem teremt. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Legelsőként említhetjük, hogy míg az adóellenőrzéssel lezárt időszak esetében ismételt ellenőrzésre 

csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség, úgy jogkövetési vizsgálat 

esetében a vizsgálat során, vagy a vizsgálatot követően is van lehetősége az adózónak önellenőrzés 

benyújtására. 
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Másik fontos különbség, hogy az adóhivatalnak van lehetősége ugyanazon időszakra, ugyanazon 

adónemre is akár többször is vizsgálatot elrendelnie. 

Lényegi eltérés továbbá, hogy amennyiben a jogkövetési vizsgálat során az adóhivatal mulasztást tár 

fel az adózó részére, ezt a jegyzőkönyvben rögzíti, de az adózónak lehetősége van az önellenőrzés 

benyújtására, így az adózót adóbírság nem, legfeljebb mulasztási bírság terhelheti. A feltárt 

mulasztásokkal kapcsolatban a NAV adóellenőrzést indíthat el, mely már alapot adhat a adókülönbözet 

megállapítására, és adóbírság kiszabására is. 

Nézzük meg, hogy az adózónak az eljárás során milyen jogai vannak, illetve milyen kötelezettségek 

terhelik! 

Az adózónak joga van az adóhatósággal történt előzetes egyeztetést követően az eljárás során 

keletkezett iratokba, anyagokba betekinteni, tehát azokhoz az iratokhoz hozzáférhet az adózó, 

amelyek a jogai érvvényesítéséhez, vagy a kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a 

vizsgálat során az adóhivatal kapcsolódó vizsgálatot rendel el, a jogkövetési vizsgálat alá vont adózót 

erről értesíti, ill. a kapcsolódó vizsgálat eredményéről szintén tájékoztatást kaphat az adózó. 

Az adózónak ugyanakkor kötelessége az adóhivatallal együttműködni, az adóhivatal felhívására 

nyilatkozatot tenni, a helyszíni vizsgálathoz a helyszínt biztosítani. Kötelezettsége a rendelkezésre álló 

iratokat teljes körűen átadni, ill. a vizsgálat lefolytatásához szükséges anyagokat olyan formátumban 

átadni az adóhivatal részére, amilyen formátumban azt a vizsgálat során megkövetelik tőle. 

Nem kötelezhető azonban az adózó olyan nyilvántartás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő, 

tehát ezzel összefüggésben többletkötelezettség nem írható elő az adózó számára. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. szeptember 30. 

Megérkezett az első őszi adócsomag 

A jogszabály pontos szövege még nem ismert, de mindenképp érdemes szót ejteni arról, hogy a 2021. 

évre vonatkozó adótörvény javaslatok, módosítások megkezdődtek. 

 

Első a sorban az a javaslat, amelyet a Varga Mihály jelentett be, a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs 

terve alapján lép életbe, ezek az alábbiak: 

 1) 2021. januárjától a KIVA bevételi értékhatára megduplázódik, azaz 3 Mrd Ft-ra emelkedik, 

amellett, hogy a KIVA kulcsa a korábban elfogadott törvénymódosítás értelmében a jelenlegi 

12%-ról 11%-ra csökken. 

 2) Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2021 júliusától az adóhivatal készíti el a 

vállalkozások E-Áfa tervezetét, amelyet a jelenlegi és később megvalósításra kerülő online 

számlaadat szolgáltatás alapoz meg. 

 3) A családok megsegítése érdekében 2021-től az államigazgatási ügyek intézésének nagy 

része ingyenessé válik. 

 4) A magánszemélyeknek a cégek által biztosított járványügyi szűrővizsgálat mint 

juttatás adómentes lesz, így ez kb. 7 ezer FT megtakarítást eredményez a foglalkoztatónak. 

 5) Varga Mihály végezetül bejelentette, hogy beruházások ösztönzése érdekében döntöttek a 

fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső értékhatárának eltörléséről is. 

Mindezek mellet érdemes kiemelni az MNB által készített 50 pontos javaslatot, amely többek között 

az alábbiakat tartalmazza: 

 6) Munkahelyvédelmi bértámogatás 

 7) Szociális hozzájárulási adókedvezmények kiterjesztése 

 8) Átképzési járadék, álláskeresési járadék újragondolása 
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 9) Családi adókedvezmények összegének növelése 

 10) Háromgyermekes anyák, részmunkaidőben dolgozó anyák SZJA mentessége 

 11) A kiszállításra kerülő ételek 5%-os adómértékének a bevezetése 

Természetesen a kihirdetett és a Magyar Közlönyben megjelent törvényekről a későbbiekben részletes 

tájékoztatást adunk. 

(Forrás: Varga Mihály MTI közleménye, 

MNB 50 pontos javaslatcsomagja) 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 2020. október 5. 

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 20 § (2) bekezdése szerint: „Az éves beszámolóban az adatokat 

– a törvényben foglalt esetek kivétellel – ezer forintban (illetve adott mérlegfőösszeg értékhatárok 

felett millió forintban) kell megadni.”  A törvény szerinti egyértelmű szabály mellett is felvetődnek 

kérdések. Így például egy olyan kérdés is felmerült, hogy amennyiben a társaság forintalapú 

könyvvezetés mellett euróban tartja nyilván a jegyzett tőkéjét, akkor jogosult-e arra, hogy a 

beszámolóját is euróban állítsa össze? 

 

 

Abból kell kiindulni, hogy a társaság jegyzett tőkéje milyen pénznemben van bejegyezve. A 20. § (5b) 

bekezdése nagyon egyértelműen fogalmaz: „ A beszámoló készítés és a könyvvezetés pénznemének 

a létesítő okiratban rögzített pénznemmel kell megegyeznie.” E szabályból következik: 
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Ha a jegyzett tőkét a létesítő okiratban 

forintban határozták meg, akkor a 

könyvvezetés és a beszámolókészítés 

forintban történik 

Ha a jegyzett tőkét a létesítő okiratban 

forinttól eltérő pénznemben határozták 

meg, akkor a könyvvezetés és a 

beszámolókészítés pénznemben 

történik 

Visszatérve a kérdésre! Ha a forintalapú könyvvezetés esetén a jegyzett tőkét euróban (is) nyilvántartja 

a társaság, akkor a szokásos átértékelési szabályokat is figyelembe kellene venni az üzleti év végén (a 

fordulónapra vonatkozóan). Erre azonban nincs lehetőség! A 60. § (2) kezdése szerint az érintett 

mérlegtételeket az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított 

forintértéken kell kimutatni. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a törvény itt nem említi a jegyzett tőke 

átértékelését. Mi a megoldás? Ha a jegyzett tőke pénzneme euró (és ezt így is jegyezték be!), akkor 

célszerűnek tűnik az euróban történő könyvvezetés és beszámolókészítés is. 

Ha pedig mindenképpen forintalapú könyvvezetést szeretne a társaság, akkor a létesítő okiratban is 

forintban kell szerepeltetni a jegyzett tőkét, s így bejegyeztetni a cégbíróságon. 

Ha nincs szinkron a pénznemek között, akkor azt rendezni kell. Figyelembe kell azonban venni, hogy a 

társaság legkorábban a döntést követő harmadik üzleti évre vonatkozóan változtathatja azt meg, 

amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja. /20.§ (4) 

bekezdése/ 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

  

2020. október 7. 

Miben különbözik a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum 

járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozók 

minimum járulékfizetésétől? 

Ahogy az minden érintett számára már ismert, szeptember 1-jétől a munkaviszonyban álló dolgozók 

esetében is bevezetésre került a minimum járulékfizetési kötelezettség. Mivel ez többnyire a 

kisvállalkozásokat érinti (akik tagjai társas vállalkozóként hosszú-hosszú ideje minimum 

járulékfizetésére kötelezettek), talán nem haszontalan, ha a két rendszer néhány alapvető eltérésére 

hívjuk fel a figyelmet. 
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A társas vállalkozó esetében teljes hónapra számítva a minimális járulékalap a minimálbér vagy a 

garantált bérminimum, míg a szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér vagy garantált 

bérminimum 112,5 százaléka. 

A munkaviszonyban álló dolgozó esetében a minimális járulékalap minden esetben (szintén teljes 

hónapot figyelembe véve) a minimálbér 30 százaléka, tehát az idei évben 48.300 forint, függetlenül a 

munkakörtől, tehát a garantált bérminimummal nem kell számolnunk és a szociális hozzájárulási adó 

minimum alapja pedig nem tér el a minimum járulékalaptól. 

A társas vállalkozó mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben: 

 párhuzamosan fennálló munkaviszonyában foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, 

 nappali tagozatos diák, vagy 

 egyéni vagy más társas vállalkozásában eleget tesz a minimális járulékfizetési 

kötelezettségének. 

A munkaviszonyban álló dolgozó esetében e felsorolásból csak a nappali diákstátusz vehető figyelembe 

(ekkor nincs tehát  nincs minimum járulékfizetés), ugyanakkor többes munkaviszony esetén 

valamennyi jogviszonyában eleget kell tenni a vele kapcsolatos minimum kötelezettségnek, illetve e 

tekintetben, a más jogviszonyában (jogviszonyaiban) történő járulékfizetésnek nincs jelentősége. 

A társas vállalkozó esetében a minimumjárulék nem a foglalkoztatót (tehát a társas vállalkozást) 

terheli, azt a vállalkozás csak megelőlegezi, ám a későbbiekben a társas vállalkozóval elszámolja. 

Ugyanakkor a munkaiszonyban álló dolgozó tényleges munkabére és minimális járulékalapja közötti 

különbözet utáni társadalombiztosítási járulék a foglalkoztató kötelezettsége, és azt a későbbiekben 

sem számolhatja el a munkavállalóval. „Olyannyira”, hogy foglalkoztatónak a külön adónemkódra, 
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illetve beszedési számlára kell megfizetni a kifizetőt terhelő társadalombiztosítási járulékot. (406-os 

adónemkód és 10032000-06055802 számlaszám.)  

Ennek ellenére a minimum járulékalap teljes egészében ellátási alapként vehető figyelembe a dolgozó 

szempontjából. 

  

És végül, egy fontos egyezőség: a minimum járulékfizetési kötelezettségnek mindkét esetben havi 

szinten kell eleget tenni. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb összegű tényleges jövedelem nem mentesít 

a következő havi minimális járulékfizetési kötelezettség alól.    

írta: Széles Imre 

 

2020. október 12. 

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 

Bár a szociális hozzájárulási adóból igényelhető kedvezmények rendszere alapvetően az utóbbi időben 

nem változott, nem árt mégis sorra venni, különös tekintettel a törvényben foglalt részletszabályokra. 

 

1) A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 

után érvényesíthető adókedvezmény 

A kedvezményt a FEOR 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban: 

szakképzettséget nem igénylő munkakör), illetve a 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport 

7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. 

főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági 

munkakör) munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető veheti igénybe. A 

kedvezmény mértéke: levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér 

utáni szociális hozzájárulási adó 50%-a 
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2) A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény 

Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a 

kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig 

rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói 

jogviszonnyal. E szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási kötelezettséggel járó 

munkaviszonyba, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonyba a csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, 

a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás 

folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell 

beszámítani. A kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az anyasági ellátásban részesült, 

illetve részesülő természetes személynek a korábbi kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának 

kezdete is. 

Kedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér utáni szociális hozzájárulási adó 

100 %-a a foglalkoztatás első két évében, és a foglalkoztatás harmadik évében 50%. A kedvezmény 

igénybevételéhez NAV igazolás szükséges, amelyet az adóhatóság küld meg a foglalkoztató részére. 

3) A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető 

adókedvezmény 

A családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra 

szülőként jogosult munkaerőpiacra lépő nőkre az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni, a 

foglalkoztatás első három évében a bruttó bér, de maximum a minimálbér 100%-a a kedvezmény, a 4-

5 évben pedig 50%. Ennek a kedvezménynek az igénybevételéhez szintén az adóhivatal küldi meg az 

igazolást. 

4) A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény 

A kedvezmény érvényesítésének szempontjából megváltozott munkaképességű személynek minősül 

az, 

1. a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, vagy 

2. b) aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 

megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult 

és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján 

rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül. 



207 
 

A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában 

érvényesítheti. Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, 

akkor az adókedvezmény a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe. A 

kedvezmény mértéke a munkabér, de maximum a minimálbér kétszerese utáni szociális hozzájárulási 

adó 100 %-a. 

5) A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási 

jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére részkedvezmény illeti meg, melynek mértéke a 

közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után 50%. 

6) Kutatók, doktoranduszok foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény 

A doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező 

kutató, fejlesztő, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő 

hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhelynek 

minősülő - kifizető, az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. 

A kedvezmény mértéke kutatók foglalkoztatása esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer 

forint jövedelemig a szociális hozzájárulási adó teljes mértéke, míg doktoranduszok esetében 200 ezer 

Ft jövedelemig a szociális hozzájárulási adó 50%-a. 

7) A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény 

Munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő saját 

tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek 

minősülő - kifizető, az őt e munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, 

mértéke a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség utáni szociális 

hozzájárulási adó 50 százalékával megállapított összeg. A kedvezmény igénybevétele esetén még 

figyelemmel kell lenni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) 

bekezdés t) pontjára. Az említett jogszabályhely alapján ugyanis a saját tevékenységi körben végzett 

kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként nem vonhatja le a kutató-fejlesztő 

munkavállaló azon munkabérének a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóval és szakképzési 

hozzájárulással növelt összegét, amelyre a kedvezményt érvényesít. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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 2020. október 14. 

2021. évi adójogszabály változások 

Szeptember 30-án publikált cikkünkben („Megérkezett az első őszi adócsomag") még a törvényjavaslat 

pontos szövege ismeretlen volt, azonban 2020. október 13-án felkerült a javaslatról szóló 

jogszabálytervezet, - a T/13258. számú törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról – így a 

változásokról részletes tájékoztatást adunk Olvasóinknak. Az egyes adónemek és módosítások 

vonatkozásában részletesen írunk majd a törvény kihirdetését követően. 

 

Személyi jövedelemadó: 

Átalakul a személyi kedvezmény szabályozása. A kedvezmény 2021-től az összevont adóalapot 

csökkentő tételként lesz érvényesíthető, nem pedig a személyi jövedelemadóból. A súlyosan 

fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény 

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de az első házasok kedvezményét 

és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Mértéke is változik, a jelenlegi 5%-ról 

jövőre a minimálbér harmada vehető figyelembe száz Ft-ra kerekítve. 

Megszűnik a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás 

adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbség, 

vagyis 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben 

adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak. 

Az Szja tv. 70. § (8) bekezdése helyébe tehát 2021-től a következő rendelkezés lép: 

„(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg 

1. a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; 

https://perfekt.blog.hu/2020/09/30/megerkezett_az_elso_oszi_adocsomag
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2. b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás 

alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló 

munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; 

3. c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik 

meg.” 

Társasági adó: 

Személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat 

szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét nem lehet igénybe venni jövőre. 

Általános jelleggel szigorodnak a telephely keletkezésének szabályai, a nyújtott szolgáltatások 

telephelyet keletkeztetnek, ha a magyar jelenlétet – fizikai dologhoz kötődő hely hiányában – csak a 

munkavállalók vagy természetes személyek általi szolgáltatásnyújtás jelenti, feltéve, hogy a 

szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. A kapcsolódó projekteket együttesen kell vizsgálni. 

2021. január 1-jétől a fejlesztési tartalékképzés alapján igénybe vehető társasági adóalap-csökkentő 

tétel az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe. A 10 milliárd forintos korlát megszűnik 

Kisvállalati adó: 

A KIVA árbevételi korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik. 

Ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra 

emelkedik. 

Általános forgalmi adó: 

Jövőre a számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét az adóhatóság 

készíti el, (eÁfa) ezzel tovább csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit. 

Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet 

bevallásnak, az adózóknak a levonható adóról minden egyes számla vonatkozásában dönteniük 

szükséges. Az áfa bevallás tervezetének adóhatóság általi elkészítése elsősorban a kisadózók számára 

eredményez jelentősebb adminisztráció csökkentést, a javaslat indokolása szerint. 

Adóigazgatás: 

Jövő év elejétől a megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi 

automatikus részletfizetési lehetőséget a jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás 

helyett legfeljebb 3 millió forintos tartozás esetén vehetik igénybe. A természetes személyek 500 ezer 

forint összegű adótartozás helyett 1 millió forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal legfeljebb 

tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést. 
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2020. január 1-jével átalakításra került az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői 

kreditpontos továbbképzési rendszer, a korábbi 5 éves időszak helyett 1 éves időszak került 

bevezetésre, időarányosan teljesítendő kreditpontokkal, azaz a korábbi öt év alatt teljesítendő 100 

kreditpont helyett évi 20 kreditponttal, és azzal, hogy a jövőben a továbbképzésre kötelezettek helyett 

a továbbképző szervezetek feladata az erre a célra kialakított elektronikus felületen a képzésekről az 

adatszolgáltatás. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

2020. október 14. 

Hogyan változik a számviteli törvény 2021. évben? 

Közzétételre kerül a T13258. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények módosításáról. Szokásos 

módon az adótörvények változása között szerepel a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény módosítása 

is. 

 

E cikk keretében most csak a legfontosabb változásokat foglaljuk össze. Ezek a következők: 

 a tőketartalék változásának könyvelési időpontja, 

 az osztalék miatt követelés elengedésének elszámolása, 

 a gazdasági események nettó módon történő elszámolásának bővítése az egyéb tételek és 

pénzügyi tételek között, 

 az átalakulással összefüggésben lekötött tartalék képzési kötelezettség előírása, 

 fogalmi pontosítás az átlagos létszám meghatározására, 

 az éves beszámoló közzétételi kötelezettség a tőzsdei kibocsátok esetében, 
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 a törvény gyakorlati végrehajtását segítő pontosító, kiegészítő rendelkezések. 

A felsorolásból érzékelhető, hogy alapvető változások nem érintik a számviteli szabályokat, de a 

módosítások, korrekciók mégis fontosak lehetnek a gyakorlati alkalmazás során. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a módosítások egy részét először a 2021. évben induló üzleti évről 

készített beszámolóra kell alkalmazni. Lesznek olyan módosítások, amelyeket a 2020. évben induló 

üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni. 

  

A következőkben a számviteli törvény 2021.évi változásairól még részletesebben is tájékoztatjuk az 

olvasókat. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

 2020. október 21. 

Nem főállású kisadózói státusz 

Hogy a kisadózót mikor kell nem főállásúnak tekinteni, azt a Kiva (2012. évi CXLVII.) törvény 2. § 8. 

pontjában találjuk. E szerint nem főállású az a kisadózó, aki 

 legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás 

foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt 

össze kell számítani, 

 a Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, 

 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül, 

 a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak 

minősül, 

 olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én a Tny. (1997. évi LXXXI.) törvény alapján 

megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és és az Mm. (2011. évi 

CXCI. törvény) 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 

 rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű, 
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 a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban 

fennálló főállású kisadózó jogállást is. 

  

A felsorolás egyértelmű, a napi gyakorlatban az utolsó pontban említett körülmények szoktak csak 

problémát okozni. 

A megfogalmazás első része azt rögzíti, hogy kisadózóként nem minősül főállásúnak az a vállalkozó, aki 

egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított. Tehát mennyiben valaki egyidejűleg egyéni vagy társas 

vállalkozói tevékenységet, illetve kisadózói tevékenységet folytat, akkor mindig az egyéni vagy társas 

vállalkozói tevékenység tekintendő „főállásnak”, (e jogviszonyában kell minimális adó- és 

járulékfizetési kötelezettséget kell teljesítenie), míg kisadózóként nem terjed ki rá a biztosítás és csak 

havi 25 ezer forintos KATA terheli. 

Másként fogalmazva: a vázolt esetben nincs a vállalkozónak döntési lehetősége arra vonatkozóan, 

hogy melyik tevékenységét tekinti főállásnak. 

Ezzel számos vállalkozó csak a nyugdíj megállapításra irányuló eljárás során szembesül: mikor például 

azzal szembesül, hogy az „alvó” betéti társaságában társas vállalkozóként minimum járulékfizetésre 

lett volna kötelezett (ahol tagi jövedelem híján nem fizetett járulékot), míg a kisadózóként nem volt 

biztosított és ennek megfelelően évekre visszamenőleg önellenőrzést kell végeznie… 

Ugyanakkor néha előnyös is ez a felállás. Amennyiben a CSED-ben részesülő kisadózó rendelkezik 

egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal (amelyben a CSED-re tekintettel mentesül a minimum 

járulék alól), akkor emellett kisadózóként a CSED tartama alatt is szabadon folytathatja a 

tevékenységét, mert a biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszony a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény vonatkozásában nem minősül keresőtevékenységnek. 

           írta: Széles Imre 

 

 

 

 

 

 



213 
 

2020. október 22. 

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége - 3. 

A cikksorozat második részében a Cstv. 33/A[1].§-a alapján történő igényérvényesítéssel foglalkoztunk, 

azaz olyan esetekkel, amikor a hitelezők vagy a felszámoló bírósági úton kéri annak megállapítását, 

hogy az adós korábbi vezetői (ideértve az ún. árnyéktisztségviselőket is), a felszámolás kezdő 

időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően 

a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati 

összefüggésben az adós vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő 

kielégítése más okból meghiúsulhat. 

 

Az igényérvényesítés két lépcsőben történhet: először ún. felelősség megállapítási keresetet kell 

benyújtani a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése esetén, majd ennek eredményessége után - a felszámolási 

eljárás lezárását követően - külön marasztalási kereset előterjesztésével lehet a volt vezető 

tisztségviselő fizetési kötelezettségét ténylegesen érvényesíteni a Cstv. 33/A. § (11) bekezdése szerint. 

Az első perben meg kell állapítani a cikksorozat második részében részletezett fizetésképtelenséggel 

fenyegető helyzet fennállását, annak időpontját, a hitelezői érdekekkel ellentétes vezetői 

magatartásokat, és azokkal okozati összefüggésben az adósnál bekövetkezett vagyoncsökkenés 

mértékét, majd ezt követően lehet a 33/A. § (11) bekezdése szerinti feltételekkel marasztalást kérni. A 

marasztalást a felszámolási eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való 

közzétételét követően bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól, hogy a Cstv. 33/A (1) bekezdés 

szerinti perben már jogerősen megállapított felelősség alapján, az okozott vagyoni hátrány mértékéig 

https://perfekt.blog.hu/2020/09/09/a_tagok_vezeto_tisztsegviselok_tartozasokert_valo_felelossege_295
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kötelezze az adós volt vezetőjét a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett, de ott meg nem térült 

követelésének kifizetésére. 

Ha a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig a Cstv. 33/A.§ (1) bekezdés szerinti megállapítási perben 

még nincs jogerős határozat, a 90 napos jogvesztő határidő kezdő napja a bírósági határozat jogerőre 

emelkedésének napját követő nap. 

Ha több hitelező terjeszt elő marasztalási keresetet, a bíróság a pereket egyesíti, és a hitelezők 

pernyertessége esetén a hitelezői követelések arányos kielégítéséről rendelkezik. 

  

A Ptk. 3:86. § (2) bekezdésében, 3:118. §-ában, 3:347. § (3) bekezdésében, valamint a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben a vezető tisztségviselők polgári jogi 

felelősségének megállapítására és velük szemben a szerződésen kívüli kártérítési igény érvényesítésére 

is az előzőekben foglalt eljárásrendben kerülhet sor, ha a jogi személy jogutód nélküli megszüntetésére 

felszámolási eljárásban kerül sor. Mivel a fizetésképtelen helyzet következményeként a gyakorlatban 

legtöbbször felszámolási eljárás (vagy azzal analóg) eljárás indul az adós szervezet ellen, az 

igényérvényesítés leggyakoribb módja a Cstv. 33/A.§ szerinti eljárások lefolytatása. Egyéb esetekben, 

mivel az adós vagyona várhatóan fedezi a hitelezői igényeket, és nem kerül szóba a működés 

megszüntetése, a volt vezető tisztségviselőkkel szembeni igények egy lépcsőben, felszámolási eljárás 

nélkül, polgári perben érvényesíthetők. 

  

A felelősség megállapítási perben felperesként a hitelezőnek vagy a felszámoló által képviselt adós vesz 

részt, a per alperese a volt vezető tisztségviselő. 

A felelősség megállapítási perben a felperesnek kell bizonyítania, hogy 

 - az adós felszámolás alatt áll, 

-  a felperes az adós elleni felszámolásban hitelező vagy felszámoló; 

- az alperes a felszámolás kezdő időpontja előtti három évben az adós vezető tisztségviselője volt, 

- a fenyegető fizetésképtelenség a felperes által meghatározott időpontban bekövetkezett, 

 - az alperes magatartása (intézkedése vagy mulasztása) az adós vagyonát csökkentette, vagy a 

hitelezők követeléseinek teljes kielégítését meghiúsította; 

- vagy az alperes elmulasztotta a környezeti terhek rendezését. 
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Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően neki felróhatóan nem vagy nem 

megfelelően tett eleget az adós éves beszámolója letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, 

vagy nem teljesítette a Cstv.31. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti beszámolókészítési, irat- és 

vagyonátadási, továbbá tájékoztatási kötelezettségét, a bizonyítási teher megfordul. A volt vezető 

tisztségviselőnek kell bizonyítania, hogy a vezetői tisztségének időtartama alatt az adósnál nem 

következett be fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, vagy ha ilyen körülmény fennállt, a vezetési 

feladatai ellátása során a hitelezők érdekeit is figyelembe vette. Ha a volt vezető tisztségviselő a rá 

háruló bizonyítási kötelezettségnek nem tesz eleget (pl. iratok hiányában), úgy kell tekinteni, hogy a 

vezető a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése után olyan, nem a hitelezői érdekek 

elsődlegességének megfelelő magatartást tanúsított, amely a törvényben megjelölt következményt 

(vagyoncsökkenést, vagy a hitelezői követelések teljes kielégítésének meghiúsítását) okozta. 

A felelősség megállapítási perben – a felszámolási eljárás elhúzódására is figyelemmel - a felperes 

hitelező indítványozhatja a bíróságnál, hogy az alperes volt vezetőt kötelezze biztosíték nyújtására a 

felperesi követelés kielégítése céljából. A biztosíték nyújtására irányuló kérelemben a biztosítéknyújtás 

indokoltságát alátámasztó körülményeket valószínűsíteni kell. A biztosíték formája a bíróság gazdasági 

hivatalában letéti számlára forintban befizetendő pénzösszeg lehet. A biztosítéknyújtás indokoltságát 

alátámasztó körülmények valószínűsítésén a bírói gyakorlat a vezető tisztségviselő felelősségét 

megalapozó körülmények valószínúsítését érti. Nem szükséges tehát annak valószínűsítése, hogy a 

követelés kielégítése veszélybe kerülhet.[2] 

A marasztalási perben – a felszámolási eljárás lezárulását követően – a vezetői felelősség ténye, illetve 

az okozott vagyoncsökkenés, környezeti terhek, illetve azon összeg, amelyért a vezető tisztségviselő 

jogellenes magatartása miatt az adós gazdálkodó szervezet nem tud helytállni a hitelezők felé, már 

nem tehető vitássá, a hozott döntés jogerős ítéletnek minősül. 

A marasztalási per a felszámolási eljárás befejeződését követően zajlik, így a hitelezők, illetve a 

felszámolók már tisztában vannak azzal, hogy a felszámolás alá került adóssal szembeni hitelezői 

követelések milyen arányban térültek meg a felszámolás eredményeként. 

 A marasztalási perben már kizárólag az vizsgálandó, hogy az adós vagyonából ki nem elégíthető és a 

marasztalási per tárgyává is tett felperesi hitelezői igények együttes összege meghaladja-e a 

megállapítási perben meghatározott összeget. 

Amennyiben igen, úgy a megállapítási perben meghatározott összegben kerül sor a marasztalásra (ez 

a marasztalás felső határa) és a marasztalási összegen belül a konkrét hitelező igénye arányosan - a 

hitelező marasztalási kereset tárgyává tett ki nem elégített igénye és valamennyi felperes együttes, 

per tárgyává tett ki nem elégített hitelezői igényének arányában - nyerhet kielégítést. 
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Amennyiben azonban a ki nem elégíthető felperesi hitelezői igények nem haladják meg a megállapítási 

perben meghatározott marasztalási összeget, úgy csak a felszámolás során ki nem elégíthető és 

peresített felperesi hitelezői igények együttes összegéig terjedhet a marasztalás. Értelemszerűen itt 

arányosításra nincs szükség, valamennyi hitelező hozzájut a teljes fennmaradt követeléséhez.”[3] 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.tv 

[2] Pécsi Ítélőtábla Pkf. IV. 25.059/2018.) 

[3] Győri Ítélőtábla Gf.20085/2015/5. számú határozata 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

2020. október 26. 

A számviteli törvény 2021. évi változásai. (1. rész) 

Előző cikkünkben – a 13238. sz. törvényjavaslat alapján – összefoglaltuk a számvitelről szóló 2000.évi 

C. törvény várható változásait. A következőkben a változásokat részletesebben is bemutatjuk. 

 

1. a) A tőketartalék változásának könyvelési időpontja 

  

Ismert, hogy 2019. október 1-jei hatálybalépéssel módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. A törvény új előírása alapján a cég a 

https://perfekt.blog.hu/2020/10/14/hogyan_valtozik_a_szamviteli_torveny_2021_evben
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változásbejegyzési kérelemben – a tőkeleszállítás kivételével – meghatározhatja a cégadat 

változásának időpontját, ideértve a tőkeemelést is.   

  

Természetesen a cégadat változásának időpontja határozza meg a könyvviteli elszámolás időpontját 

is. A megváltozott szabályoknak megfelelően 2019. év végével módosult a számviteli törvénynek a 

jegyzett tőke változásának könyvelési időpontjára vonatkozó előírása, de nem változott a tőketartalék 

változásának könyvelési időpontjára vonatkozó előírás. Az ázsiós tőkeemelés azonosan kezelendő a 

jegyzett tőke változásának könyvelésével. Mindez azt jelenti, hogy a törvény változása az ázsiós 

tőkeemeléshez kapcsolódóan a jegyzett tőke és a tőketartalék könyvelése közötti összhang 

megteremtését szolgálja.  

  

A változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (3) bekezdését érinti, mely szerint: 

„(3) A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, 

annak módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a 

tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe 

történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a 

változás időpontjával történik, 

1. a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszköz átvétele a 

cégbejegyzésig, illetve a változás időpontjáig megtörtént, 

2. b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, 

3. c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve 

a cégbejegyzést, illetve a változás időpontját követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a)-b) 

pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés, illetve a változás 

időpontjáig nem történt meg.” 

  

1. b) Az osztalék miatti követelés elengedésének elszámolása 

  

A gazdasági társaság tulajdonosa számára jóváhagyott osztalékot a társaságnál (mint kötelezettséget) 

a számviteli törvény előírása alapján – a jóváhagyás időpontjával – az eredménytartalék terhére kell 

elszámolni. 
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A gyakorlatban előfordulhat, hogy társaság tulajdonosa az osztalék miatti követelését - a kifizetése 

előtt - különböző üzletpolitikai megfontolásokból elengedheti. A jóváhagyott osztalékot tehát az 

eredménytartalék terhére kell elszámolni, ezért ha a tulajdonos a gazdasági társaság ilyen jogcímen 

fennálló tartozását elengedi, akkor azt az eredménytartalék – mint eredeti forrás – javára kell 

elszámolni.  

  

A változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdését érinti, mely szerint a törvény 

kiegészül. 

Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni: 

„h) az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó 

követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.” 

  

Pontosítás érdekében módosul a 77.§ (3) bekezdése is: a bekezdés „l) pontjában az „által elengedett” 

szövegrész helyébe az „által –osztaléktartozásnak nem minősülő – elengedett” szöveg lép. 

A következőkben folytatjuk a változások ismertetését! 

2020. október 28. 
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Osztalék és osztalékelőleg szabályai - I. rész 

Túl vagyunk ugyan a beszámolók tényleges közzétételén, mégis gyakran felmerül a kérdés, hogy ha 

nem szavaztak osztalék felvételről a tagok, mégis hogy tudnak osztalékot felvenni. 

Ennek a kérdésnek a körbejárásához először is el kell indulnunk az osztalék szabályaitól. 

 

Az első kérdés, ami ilyenkor fel szokott merülni: 

 Ki az a tag, aki osztalékra jogosult? 

Az osztalék és osztalék előleget a számviteli törvényen kívül a PTK szabályozza. 

Első sorban a PTK.  3. könyv XXVI. fejezet foglalkozik a Társaságok által teljesített kifizetésekkel: 

PTK.3:185 §. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának 

időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. 

A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. 

A taggyűlésnek minden esetben az osztalékról a beszámoló elfogadásakor kell határozni. A döntésről 

szóló határozat a beszámolóval együtt letétbe helyezésre kerül. 

A második felmerülő kérdés, 

 Mikor és hogyan fizethető ki az osztalék? 

Erre a kérdésre a számviteli törvény adja meg a választ. 

Sztv. 39 § (3 ) bek. Az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor 

fizethető ki osztalékként, részesedésként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési 
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tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának 

figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke alá. 

Az eredménytartalék és a saját tőke meghatározásánál növelő tételként figyelembe lehet venni az 

előző üzleti év beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig 

elszámolt kapott (járó) osztalék részesedés összegét. 

Az osztalék jóváhagyásának időpontjában le is kell könyvelni a jóváhagyott osztalékot. 

Ennek könyvelési tétele: T 413 Eredménytartalék -- K 47 Rövid lejáratú kötelezettség. 

A harmadik gyakran felmerülő kérdés, 

 Mikor kell kifizetni a jóváhagyott osztalékot? 

A kifizetés időpontjára  konkrét meghatározást a törvények között nem találunk. Az elfogadáskor meg 

lehet határozni azt az időpontot, amikor szeretnénk, ha az osztalék kifizetésre kerüljön. 

Amennyiben nincs meghatározva a kifizetés, akkor azt bármikor meg lehet tenni.  Ennek kifizetése 

történhet pénzeszközzel, illetve átadott eszközzel is. 

Amennyiben a juttatás nem pénzeszközzel történik, akkor a teljesítésként átadott eszközt az 

értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Természetesen ebben az esetben az áfa törvény szabályait 

is figyelembe kell venni. 

A következő részben az osztalék előleg és annak szabályival fogunk foglalkozni. 

írta: Magyar Miklósné 

 

2020. november 2. 

A számviteli törvény 2021. évi változásai. (2. rész) 

Előző cikkünkben – a 13238. sz. 

törvényjavaslat alapján – összefoglaltuk a 

számvitelről szóló 2000.évi C. törvény várható 

változásait. A következőkben a változásokat 

részletesebben is bemutatjuk. 

C) A gazdasági események nettó módon 

történő elszámolásának bővítése az egyéb 

tételek és pénzügyi tételek között  

https://perfekt.blog.hu/2020/10/26/a_szamviteli_torveny_2021_evi_valtozasai_1_resz
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A számviteli törvény 15.§ (9) bekezdése fogalmazza meg a bruttó elszámolás elvét: „ A bevételek és a 

költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az e 

törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.” A törvényi előírások alapján egyes, 

elsősorban az egyéb tételek, illetve a pénzügyi tételek között figyelembe veendő gazdasági események 

nettó módon kerülnek elszámolásra. E megoldással a beszámolóban az ügyletek nyeresége vagy 

vesztesége jelenik meg egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként, illetve pénzügyi műveletek 

bevételeként vagy ráfordításaként. 

  

A törvény módosítása bővíti azon gazdasági események körét, amelyek elszámolására, és a 

beszámolóban történő bemutatására a jövőben nettó módon kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy az 

érintett gazdasági eseményeknél a felmerülő költség/ráfordítás tételeket, illetve a kapcsolódó bevétel 

tételeket nem kell külön-külön könyvelni és bemutatni az eredménykimutatásban, hanem csak azok 

egyenlegét (nyereségét vagy veszteségét) kell szerepeltetni az egyéb bevételek vagy az egyéb 

ráfordítások között. 

  

A változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdését, valamint 81.§ (3) bekezdését 

érinti, mely szerint: 

Az egyéb bevételek között kell kimutatni: 

„d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) - 

forgóeszközök között kimutatott - követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti 

értékének a különbözetét, amennyiben az elismert érték meghaladja a könyv szerinti értéket, a 

követelés átruházásakor; 

72. e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ide értve azt is, ha az immateriális 

jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális 

jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása 

esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, 

amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékesítéskor, az átadáskor;” 

Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni: 

„c) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ide értve azt is, ha az immateriális jószág, 

a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi 

eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az 
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értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a 

könyv szerinti érték meghaladja a bevételt, az értékesítéskor, az átadáskor;” 

  

„f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) - forgóeszközök 

között kimutatott - követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a 

különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja az elismert értéket, a követelés 

átruházásakor.” 

  

A következőkben folytatjuk a változások ismertetését! 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

2020. november 4. 

Fontos változások a helyi adóban 2021-től 

A 2021. évi adójogszabály változásokkal kapcsolatban benyújtott T/13258-as törvényjavaslattal 

kapcsolatban a Gazdasági Bizottság a részletes vitát lefolytatta és lezárta. A közeljövőben várható a 

törvényjavaslat elfogadása és kihirdetése.  

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk egy-két várható módosítással, 

https://perfekt.blog.hu/2020/10/14/2021_evi_adojogszabaly_valtozasok, azonban a helyi adókkal 

kapcsolatos változásokra ebben a cikkben térünk ki. 

 

A változások a helyi adókkal kapcsolatban 3 pontban foglalhatók össze: 

https://perfekt.blog.hu/2020/10/14/2021_evi_adojogszabaly_valtozasok
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 1) Gépjárműadó:  

A hatályos szabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati 

adóhatóság látja  el.  2021. évről szóló költségvetési törvény értelmében azonban a gépjárműadóból, 

mint központi adóból származó bevétel a jövő évtől kezdődően teljes egészében a központi 

költségvetést illeti meg. 

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak ezen adónemből bevételük nem lesz, viszont az adóztatás 

költségét az önkormányzatok viselik majd. Ennek megfelelően tehát a törvényjavaslat az adóhatósági 

jogkört az állami adóhatósághoz telepíti át szemben az eddigiekkel, vagyis a gépjármű tulajdonos vagy 

üzembentartó szerinti illetékes önkormányzat. 

 2) Iparűzési adó: 

 Szokásos piaci ár korrekciója 

A társasági adóhoz hasonlóan 2021-től a helyi iparűzési adóalap megállapítása során is szükséges lenne 

alkalmazni a szokásos piaci ár miatti kiigazítást a kapcsolt vállalkozásoknál. Az olyan transzferár 

kiigazítás, amely adóalap csökkentést eredményez, kizárólag nyilatkozat függvényében lenne 

alkalmazható, vagyis csak akkor, ha a másik fél nyilatkozik róla, hogy a kérdéses összeggel megemeli 

az adóalapját. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. §-a a következő (11)-(12) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint szokásos piaci ár alkalmazására 

kötelezett jogalany a kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó nettó árbevételt vagy nettó 

árbevétel-csökkentő költséget, ráfordítást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

szokásos piaci ár alapulvételével állapítja meg. A nettó árbevétel csökkentésének vagy a nettó 

árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összege növelésének feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen 

a vele szerződő fél azon nyilatkozatával miszerint az ugyanakkora összeggel növelte a nettó árbevételt 

vagy csökkentette a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összegét az őt terhelő iparűzési adó 

alapjának megállapítása során. Ha a szerződő fél nem alanya a helyi iparűzési adónak, akkor a 

nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy e korrekciót az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő 

külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának 

megállapítása során figyelembe vette. (12) A (11) bekezdés szerinti korrekciók úgy is elvégezhetők, 

hogy a vállalkozó az iparűzési adó alapját egy összegben növeli vagy csökkenti.” 

 Adóalap-megosztás 
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2021. január 1-től módosulnak az iparűzési adóalap megosztásának szabályai. A jelenleg 

hatályos szabályok alapján a gépkocsik eszközértékét annál a településnél kell figyelembe 

venni, ahol a járműveket jellemzően tárolják. 

Ettől a szabálytól eltérően a gépkocsit tartós bérletbe vagy lízingbe adók esetében a gépkocsik 

eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kellene majd 

figyelembe venni. 

  

 Ideiglenes tevékenység mentessége 

  

A 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet jövőre már nem terheli az ideiglenes 

tevékenység utáni iparűzési adó 

  

 3) Bevallások rendje: 

Lényegében módosul és egyszerűsödik a helyi iparűzési bevallások rendje, hiszen a jövő évtől 

kezdődően a NAV felé kell a helyi iparűzési adóbevallásokat benyújtani. A törvényjavaslat egyúttal 

gondoskodik arról is, (a Htv.-be illesztendő 42/I. §-sal) – hogy a bevallási, adatbejelentési, 

bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványok ne legyenek önkormányzatonként különbözőek. 

Ezért e nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd megtalálni. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. november 9. 

A számviteli törvény 2021. évi változásai. (3. rész) 

Előző cikkünkben – a 13238. sz. törvényjavaslat alapján – összefoglaltuk a számvitelről szóló 2000.évi 

C. törvény várható változásait. A következőkben a változásokat részletesebben is bemutatjuk. 

 

d) az átalakulással összefüggésben lekötött tartalék képzési kötelezettség előírása 

A hitelezői érdekek megkövetelik, hogy az átalakulással (egyesüléssel, szétválással) létrejövő gazdasági 

társaság jegyzett tőkéje a vagyonmérlegben olyan összegben kerüljön meghatározásra, amely 

ténylegesen a jogutód gazdasági társaság rendelkezésére áll. Ehhez az szükséges, hogy a lekötött 

tartalékban fedezetet kell teremteni az átalakulással közvetlenül összefüggően keletkező olyan 

adófizetési kötelezettségekre is, amelyek a jogutódot terhelik. Ilyen lehet például, ha kiválás során a 

kivált gazdasági társaság az eszközeit – nem kedvezményezett átalakulás esetén – felértékeli, akkor a 

kivált gazdasági társaságnak társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyre a 

vagyonmérlegben, a saját tőkében – lekötött tartalék képzésével – fedezetet kell biztosítani.  

A változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 140. § (6) bekezdését érinti, mely szerint a törvény 

kiegészül: „(6) A lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az átalakulással közvetlenül összefüggően 

keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli és arra más 

módon nem képeztek fedezetet.” 

 e) Fogalmi pontosítás az átlagos létszám meghatározására 

A számviteli törvény hatályos előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő 

létszámfogalmakat (átlagos létszám, átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) 

használnak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében indokolt egységesen az „átlagos 

létszám” fogalmat használni. 

A változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 91 §, 96.§, 116.§ és 133. §-ait érinti, mely szerint a 

törvény: „91. § a) pontjában, 96. § (4) bekezdésében, valamint a 133. § (4) bekezdés c) pontjában az 

„átlagos statisztikai létszámát” szövegrész helyébe az „átlagos létszámát” szöveg, 

https://perfekt.blog.hu/2020/11/02/a_szamviteli_torveny_2021_evi_valtozasai_2_resz
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116. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatottjai átlagos állományi létszámának” szövegrész helyébe a 

„foglalkoztatott munkavállalói átlagos létszámának” szöveg lép 

 f) Az éves beszámoló közzétételi kötelezettség a tőzsdei kibocsátok esetében 

A számviteli törvény az éves beszámoló közzétételi kötelezettségét a beszámoló mérlegfordulónapját 

követő ötödik hónap utolsó napjáig, míg az összevont (konszolidált) éves beszámoló közzétételi 

kötelezettségét a beszámoló mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig írja elő. 

Figyelembe kell venni, hogy a tőzsdei kibocsátók esetében az érintettekre vonatkozó tőkepiaci 

jogszabályok, uniós előírásoknak megfelelve a közzététel tekintetében a mérlegfordulónapot követő 

negyedik hónap utolsó napjáig terjedő határidőt írnak elő, a kozzetetelek.hu internetes felületen. 

A változás a számvitelről szóló 2000. évi törvény 153. §-át érinti, mely szerint a törvény kiegészül: 

„(3) Az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának 

szabályozott piacán forgalmazzák, az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló 

(1) és (2) bekezdés szerinti letétbe helyezési kötelezettségének az adott üzleti év mérlegfordulónapját 

követő negyedik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.” 

  

A következőkben folytatjuk a változások ismertetését! 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. november 11. 

Osztalék és az osztalékelőleg szabályai II. rész. 

Az osztalékelőleg boncolgatásánál szintén a PTK és a számviteli törvény iránymutatásait kell követni. 

Most a két törvény összevetése kapcsán nézzük először a számviteli törvény ide vonatkozó 

rendelkezéseit. 
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Sztv. 39 § (4) bekezdés „ Osztalékelőlegként – más jogszabályban előírt feltételek mellett – csak akkor 

fizethető ki a 21 §. szerint közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló 

mérlegében) kimutatott adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék, ha a lekötött tartalékkal, 

továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett – közbenső mérlegben ( illetve egyéb, az alapul 

szolgáló beszámoló mérlegében ) kimutatott – saját tőke összege az osztalékelőleg megállapított 

összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá. 

A más jogszabályban előírt feltételeket pedig a PTK 3:186 §-a határozza meg. 

( Osztalékelőleg) 

(1) A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg 

fizetéséről határozhat, ha 

1. a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez 

szükséges fedezettel; 

2. b)* a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel 

kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és 

3. c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege 

alá. 

Természetesen amennyiben az osztalékelőleg kifizetését követően a beszámolóban az állapítható meg, 

hogy az osztalék kifizetésének nincs fedezete, akkor az osztalékelőleget vissza kell fizetni. 

A számviteli törvény 21 §-a szerint a közbenső mérleget a vállalkozó által meghatározott fordulónapra 

kell elkészíteni, mégpedig a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérleg fordulónapját követő nap, 

és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembe vételével. 

E két törvényi szakasz értelmezése után rögtön két kérdés vetődik fel.1.) 

 1.) A közbenső mérleget illetve a beszámolóval lezárt üzleti év mérlegét hányszor lehet 

felhasználni? 

 2.) A legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegét fel lehet-e használni osztalékelőleg 

kifizetéséhez. 

Az 1.) kérdés megválaszolása sokkal egyszerűbb, hiszen a számviteli törvény 40 §. (3) bekezdése 

világosan kimondja, hogy az üzleti év mérlegét, és a közbenső mérleget a jogszabályban meghatározott 

időtartamon (6 hónap) belül több kifizetés, ügylet alátámasztására fel lehet használni. A feltételek 

vizsgálata során azokat együttesen ( egybe számítva) kell figyelembe venni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv#lbj41ida3ce
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A 2.) kérdés értelmezése már sokkal több körültekintést igényel. A szakma véleménye ebben az 

esetben az, hogy az üzleti év mérlege osztalékelőleg kifizetéséhez nem használható fel. 

 Ugyan a számviteli törvényben erre tiltást nem találunk, mégis a 39 §.(4) bekezdésben történő utalás 

(-  a más jogszabályban előírt feltételek mellett – )  a PTK  rendelkezései szerint az osztalékelőleg 

kifizetéséhez közbenső mérleg készítési kötelezettséget ír elő. 

írta: Magyar Miklósné 

 

2020. november 12. 

Korlátozó intézkedések a gazdaságban, a veszélyhelyzetre 

vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedések részletei I. 

2020. november 10.-én éjszaka jelent meg a Magyar Közlöny 242-i számában a 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, illetve 

a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi 

intézkedésekről”. 

A jogszabályok a következő időszak fontos tudnivalóit tartalmazzák a vállalkozások számára. 

 

A tényleges főtevékenységeként 

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet, 

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet, 

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet, 

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet, 

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet, 
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7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet, 

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet, 

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet, 

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet, 

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet, 

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet, 

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet, 

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet, 

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy 

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) 

folytató vállalkozások 2020. november hónapra a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes 

személy foglalkoztatása tekintetében szociális hozzájárulási adó, ill. szakképzési hozzájárulás adó alóli 

mentességet kapnak. 

Szintén mentességet kapnak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre 

kötelezettek 5. § (1) bekezdése szerinti kifizetők egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési 

kötelezettség alól, azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben 

további előleget nem fizet. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti 

kisvállalati adóalany, e  tevékenységével összefüggésben az  5.  § (4)  bekezdése szerinti időszakra 

történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi 

jellegű kifizetések összegét. 

A kedvezmények igénybevétele feltételekhez kötött, azaz a  kifizető az  e  rendelet hatálybalépésekor 

már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget kell tennie, és 

a  munkaszerződéseket a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.  § (1)  bekezdése 

szerinti felmondással nem szüntetheti meg a vonatkozó időszakban. 

  

A mentesség igénybevételének feltétele, hogy 
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1. a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, 

2. b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz. 

  

Következő cikkünkben a bértámogatás igénybevételeinek, feltételeinek részletszabályairól írunk majd. 

 írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

 2020. november 13. 

Bértámogatás a veszélyeztetett ágazatok számára II. 

November 12-én publikált cikkünkben az egyes ágazatokra vonatkozó mentességeket, egyéb 

rendelkezéseket tekintettük át. 

A kihirdetett kormányrendeletben (485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet ideje alatt 

egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről”) azonban jogalkotó intézkedik az egyes különösen nehéz 

helyzetbe került ágazatok számára bértámogatásokról is, melynek részleteit az alábbi cikkünkben 

közöljük. 

 

Először is nézzük a legfontosabb tennivalókat! 

A kérelem már elérhető, november 11-től december 11-ig nyújtható be, a munkaadó székhelye, illetve 

telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. Ezt követően a kormányhivatal nyolc 

munkanapon belül határozatban dönt a támogatásról, fontos tudni, hogy a támogatást csak akkor 

kapja meg a foglalkoztató, ha az érintett munkavállaló jogviszonya 2020. november 30. napján fennáll. 

Ez vissza nem térítendő támogatás. 

https://perfekt.blog.hu/2020/11/12/korlatozo_intezkedesek_a_gazdasagban_a_veszelyhelyzetre_vonatkozo_gazdasagvedelmi_intezkedesek_reszl


231 
 

A kérelem letölthető a https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program oldalról, de 

a linkre kattintva innen is elérhető. 

A támogatás a 2020. november havi bruttó bér alapján kerül megállapításra. 

A kérelemhez mindenképp szükséges csatolni az alábbiakat: 

 Érintett munkavállalók munkaszerződését (azon munkavállalókét, akiket a munkáltató a 

kérelemben megjelölt) 

 NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez 

 Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító 

okirat melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon 

nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

 Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi 

igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya. 

 NAV által kiadott köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által 

elektronikusan kiadott formában is elfogadható, ha a kérelmező nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

A kérelem pozitív elbírálását követően az alábbiakat szükséges a folyósító szervnek benyújtani: 

1. I. Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő/bérelszámoló lap 

2. II. A bér kifizetést igazoló bizonylatok:  

1. a. – átutalás esetében: terhelést igazoló bankszámlakivonat 

2. b. – készpénzes kifizetés esetében: a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott 

kiadási pénztárbizonylat vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat 

alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját 

kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” 

megjegyzéssel 

3. III. A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív). 

A támogatás mértéke munkavállalónként a november hónapra munkaviszony alapján, munkabér 

jogcímen kifizetett bruttó munkabére 50%-nak megfelelő összeg. Tehát a tagi jogviszonyban lévőkre, 

vagy egyéb más jogviszonyra nem terjed ki, kizárólag a munkajogviszonyban foglalkoztatottak 

esetében jöhet szóba a támogatás. 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program
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A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett bér és 

munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra. 

A támogatás mértéke munkavállalónként – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározottak szerint – nem haladhatja meg a kötelező 

legkisebb munkabér 150 százalékát. 

  

A támogatás a  tényleges főtevékenységként 

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet, 

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet, 

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet, 

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet, 

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet, 

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet, 

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet, 

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet, 

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet, 

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet, 

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet, 

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet, 

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet, 

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy 

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) 

végző vállalkozásokra vonatkozik, azzal a kikötéssel, hogy tényleges főtevékenységnek azt a 

tevékenységet kell érteni, amelyből a munkaadónak a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
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gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) hatálybalépését megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább az összes 

bevételének 30 %-a származott. 

A kérelmet az https://epapir.gov.hu/ oldalon kell benyújtani, az alábbiak szerint: 

Témacsoport:             Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus:                    Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási 

feladatok 

Címzett:                      Illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztály 

Tárgy:                          Bérköltség támogatás 

Mindenképp fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a támogatás odaítélése esetében a kapott támogatás 

a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással összhangban de minimis 

támogatásnak minősül. 

(Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 

 

 

 

2020. november 16. 

Kormányrendelet a távmunkáról 

A Magyar Közlöny 2020. évi  244. számában jelent meg az előzetesen a sajtóban beharangozott 

kormányrendeleti szintű szabályozás a távmunkáról.[1] 
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A távmunka szabályait a veszélyhelyzeti időszakon kívül a Munka Törvénykönyve[2] 196-a tartalmazza. 

Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan 

tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan 

továbbítják. A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében 

történő foglalkoztatásában. 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége távmunka esetén kiterjed a távmunka munkáltató általi 

ellenőrzésére, a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályaira, 

továbbá arra a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik. A munkáltató a 

távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más 

munkavállalónak biztosít. A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és 

más munkavállalóval kapcsolatot tartson. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A.§-a[3] rendelkezik a távmunka esetén 

alkalmazandó munkavédelmi szabályokról. 

 Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, 

ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a 

munkáját végzi. 

A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított 

munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése 

során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról. A munkaeszköz biztonságos állapotának 

fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik. A munkahelyen a munkavállaló a 

munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a 

szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni; 

köteles továbbá rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 

Az Mt. alkalmazásában indokolt esetnek minősül a munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése, ha az 

a munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos munkáltatói feladatok teljesítése érdekében történik. A 

munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés, az ellenőrzés elvégzése, balesetvizsgálat 

lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a 

munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén. 

A munkáltató a távmunka keretében foglalkoztatott munkavállalót köteles tájékoztatja a munkahelyi 

munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel 

összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként 
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szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és 

tartózkodhat. 

A munkavédelmi hatóság kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti a távmunka ellenőrzését. 

A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 

munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan 

területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés 

megkezdéséig beszerzi. 

A távmunka munkavédelmi szabályainak betartása és az ellenőrzés lehetővé tétele körében a 

munkavállalót együttműködési kötelezettség terheli. Az ellenőrzéstől való indokolatlan elzárkózás a 

munkaviszonyból adódó lényeges kötelezettség megszegésének minősülhet, amely súlyos esetben 

akár rendkívüli munkáltatói felmondáshoz is vezethet. 

A veszélyhelyzet időszakában a távmunkára vonatkozóan az előzőekben idézett szabályoktól a 

munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-á 

megállapodásban eltérhetnek (egyoldalú eltérés munkáltatói vagy munkavállalói oldalról továbbra 

sem lehetséges). 

 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 

(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

előzőekben részletezett rendelkezéseit (86/A. §-át) sem kell alkalmazni. 

Távmunkavégzés esetén a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez 

szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a 

munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja 

meg. 

A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka 

törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a 

munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a 

távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen 

meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának 

megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a 

távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a 

távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 

számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget 

nem számol el. 



236 
 

A különleges rendelkezések a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig hatályban maradnak.[4] 

 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000487.KOR&dbnum=1 

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 

[3] lásd: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.tv 

[4] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000109.TV&dbnum=1 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 

 

 

 

2020. november 16. 

Lényeges változás a helyben készített étel- és ital elvitelre történő 

értékesítésében 

2020. november 14-i hatállyal a Magyar Közlöny 246. számában az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletben kihirdette a 

jogalkotó, hogy az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalom a veszélyhelyzet 

idejére 5%-os adómértékkel adózik. 

A november 11-én elrendelt védelmi intézkedések értelmében a vendéglátóhelyek helyben 

fogyasztásra vendégeket nem fogadhatnak, azonban a házhoz szállítás vagy elvitelre történő 

értékesítés számukra megengedett. Ezt 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben találjuk, 

amely törvénybe iktatta, hogy a vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével másnak tilos 

tartózkodni. Az üzletben az ott foglalkoztatottakon kívül másoknak kizárólag az elvitelre alkalmas 

ételek kiadása és szállítása érdekében és csak az ehhez szükséges időtartamig megengedett a 

tartózkodás. Ennek a szabályozásnak a könnyítéseként érkezett a 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet, 

amely rögzíti, hogy november 14-étől ezen védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános 

forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 %-a azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- 

és italforgalomra, amely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén az Áfa törvény 

szerint 5%-os áfa mérték alá esne. Ezek az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, 

nem alkoholtartalmú italforgalom. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000484.KOR&dbnum=1
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Nem alkalmazható viszont a kedvezményes adómérték az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített 

étel- és italforgalom ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra, azaz a szállítás és az étel vagy 

ital értékesítését a számlában meg kell bontani, hiszen eltérő adómértékkel adóznak. 

Az alábbiakban a rendelet pontos szövegét tesszük közzé: 

1. 1. §             (1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés hatályának 

időtartama alatt az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre 

vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás 

keretében történő értékesítés esetén az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján 

az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna. 

(2)       Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben 

a termékértékesítőnél az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti 

szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi 

intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában 

fennállnának. 

(3)       Az  (1)  bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti ügylettel 

összefüggő szállítással kapcsolatos díjra. 

  írta: Dr. Magyar Zsuzsanna 
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2020. november 18. 

A számviteli törvény 2021. évi változásai. (4. rész) 

Előző cikkünkben – a 13238. sz. törvényjavaslat alapján – összefoglaltuk a számvitelről szóló 2000.évi 

C. törvény várható változásait. A következőkben a változásokat részletesebben is bemutatjuk. 

 

1. g) a törvény gyakorlati végrehajtását segítő pontosító, kiegészítő rendelkezések 

Néhány jogtechnikai és nyelvhelyességi módosítást is tartalmaz a tervezet, melyek alapvetően a 

törvény gyakorlati végrehajtását segítik és kiegészítő, pontosító jellegűek. Ilyen változások például: 

 77. § (3) bekezdés l) pontjában az „által elengedett” szövegrész helyébe az „által –

osztaléktartozásnak nem minősülő – elengedett” szöveg, 

 84. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, 85. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „különbözetét” 

szövegrész helyébe a „különbözetét az átalakulás napját követő nappal” szöveg, 

 84. § (7) bekezdés n) pontjában a „vásárolt követelés” szövegrész helyébe a „forgóeszközök 

között kimutatott vásárolt követelés” szöveg, 

 85. § (3) bekezdés m) pontjában a „továbbá a vásárolt követelés” szövegrész helyébe a 

„továbbá a forgóeszközök között kimutatott vásárolt követelés” szöveg kerül 

  

A következő táblázatban összefoglaljuk a tervezett váltásokat, módosítások a törvényhelyek szerint: 

36.§ (3) bekezdése 

helyébe kerül 

84.§ (2) bekezdés d) és e) 

pontjában szövegcsere 

116. § (4) bekezdésében 

szövegcsere 

37.§ (1) h) ponttal egészül 

ki 

85. § (1) bekezdés d) és e) 

pontjában szövegcsere 

133. § (4) bekezdés c) 

pontjában szövegcsere 

https://perfekt.blog.hu/2020/11/09/a_szamviteli_torveny_2021_evi_valtozasai_3_resz
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59/D § (8) bekezdésében 

szövegcsere 

84.§ (7) n) pontjában 

szövegcsere 

140.§ (6) bekezdéssel 

egészül ki 

77.§ (3) bekezdés l) 

pontjában szövegcsere 

85.§ (3) m) pontjában 

szövegcsere 

151/A § (2) bekezdésében 

szövegcsere 

77.§ (3) bekezdés d) és e) 

pontja helyébe kerül 

91.§ a) pontjában 

szövegcsere 

153. § (3) bekezdéssel 

egészül ki 

81.§ (3) bekezdés c) és f) 

pontja helyébe kerül 

96.§ (4) bekezdésében 

szövegcsere 
  

  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a módosításokat először a 2021. évben induló üzleti évről 

készített beszámolóra kell alkalmazni. Ugyanakkor a tervezett módosításokat már a 2020. évben 

induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

 

2020. november 25. 

Hogyan változott a könyvvizsgálatról szóló törvény? 

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta az őszi adócsomagot, mely tartalmazza a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítását is.   
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A módosítások közül csak néhányat emelünk 

itt ki. Ismert, hogy a hivatkozott törvény 

korlátozta mindeddig a 70 év feletti kamarai 

tagok tisztségviselővé választását. Lényegében 

ezt a korlátot semmi sem indokolta eddig sem. 

Már csak azért sem, mert a kamarai tagok 

átlagéletkora jelenleg 59 év, a tagság 13 %-a 

70 éven felüli, így a 70 év alatti megkötés 

számos olyan könyvvizsgáló megválasztását kizárná, akik kiemelkedő szakmai tudással és/vagy 

tisztségviselői tapasztalattal rendelkeznek. Egyébként az életkor önmagában nem képezi akadályát a 

jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének, így nem is volt logikus 

eddig sem a választhatóságnál életkori korlát állítása. A demokratikus keretek között a megválasztásra 

jogosult szervek el tudják dönteni, hogy arra alkalmas könyvvizsgálót válasszanak kamarai 

tisztségviselőnek, életkortól függetlenül. 

Hatályát veszti az az előírás is, hogy „A kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alkalommal töltheti 

be ugyanazt a tisztséget.” 

Változik a kamarai tagok képviselete is. A Kamara fővárosi és pest megyei területi szervezete arányos 

képviselete eddig nem volt biztosítva. A megfelelő  képviselet biztosítása érdekében az említett két 

szervezet (a jelenlegi 50 helyett 25 aktív tagonként 1 küldött) több küldöttet választhat, így 

természetesen nő a küldöttgyűlés létszáma is. 

Az ismételt kamarai tagfelvétel és a könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolás 

érdekében szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a kamarai tag könyvvizsgáló, akit fegyelmi 

eljárás keretében kizártak a Kamarából vagy minőségellenőrzési, kamarai minőségellenőrzési eljárás 

során a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától eltiltottak. Ez azt 

jelenti, hogy  - a kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése céljából - szakmai kompetencia vizsgát 

köteles tenni az a természetes személy is, akinek kamarai tagsága két évnél régebben szűnt meg, 

valamint az, akinek kamarai tagsága a korábbiakban már legalább két alkalommal megszűnt. Az 

ismételt kamarai tagfelvétel kezdeményezése esetén a szükséges igazolás megszerzése érdekében 

szakmai kompetencia vizsgát köteles továbbá tenni az a természetes személy, akinek a kamarai tagsága 

a fegyelmi eljárás keretében történő kizárásával, vagy a közfelügyeleti hatóságnak, a kamara 

minőségellenőrzési bizottságának jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 

gyakorlásától történő eltiltásról szóló határozata alapján szűnt meg. 
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A törvény módosítása kiegészíti a rendkívüli kamarai minőségellenőrzések kezdeményezésére 

jogosultak körét − hasonlóan a rendkívüli közfelügyeleti minőségellenőrzés közfelügyeleti hatósági 

kezdeményezésének a lehetőségéhez – a Kamara minőségellenőrzési bizottságával, valamint a Kamara 

elnökével. 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

 

 

2020. november 30. 

Összefoglalás az adótörvények változásairól 

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában – 2020. november 26-

án – megjelent a „2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények 

módosításáról”. szóló törvény. A kihirdetett több törvényt is 

módosított. Ezek a következők: 

 

I.fejezet 

Jövedelemadózást 

érintő törvények 

módosítása 

1.      A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

2.      A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény 

3.      A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 

4.      Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény 

II. fejezet 

Közvetett adózást 

érintő törvények 

módosítása 

5.      A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 

6.      Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

7.      A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 

8.      Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez 

kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 

módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 
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9.      A Versenyképesebb Magyarországért program egyes 

adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 

módosításáról szóló 2019. évi C. törvény 

III. fejezet 
Helyi adók és 

gépjárműadó 

10.   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

11.   A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

IV. fejezet Egyes ágazati adók 

12.   Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 

járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 

13.    Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 

14.   Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány 

gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 

módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény 

V. fejezet Illetékek 15.   Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

VI. fejezet 

Társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjait 

megillető egyes 

befizetéseket érintő 

módosítások 

16.   A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint 

ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

  

VII. fejezet 
Eljárásrendet érintő 

törvények 

17.   Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 

közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi 

XXXVII. törvény 

18.   Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

19.   Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

20.   Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

VIII. fejezet Vámigaztatás 21.   Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 
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IX. fejezet 

Számvitelt és 

könyvvizsgálatot 

érintő módosítások 

22.   A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

23.   A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 

tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 

2007. évi LXXV. törvény 

X. fejezet 
Egyéb törvények 

módosítása 

24.   A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus 

cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú 

Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 

25.   Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes 

hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről 

szóló 2017. évi XCI. törvény 

26.   Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló 2019. évi CXV. törvény. Az egyes törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény 

XI. fejezet Záró rendelkezések 
27.   Hatályba léptető rendelkezések 

28.   Az Európai Unió jogának való megfelelés 

  1-12. melléklet   

  írta: Dr. Sztanó Imre 
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 2020. december 5. 

Egy jogorvoslati fórummal kevesebb, avagy mi lesz a próbaidő alatt 

elbocsátott, várandós könyvelővel… 

Az Országgyűlés 2020. december 1. napján a munka világa szempontjából is fontos, éppen 15 éve 

alapított állami szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megszüntetéséről döntött. A kihirdetés 

előtt álló törvényjavaslat[1] az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítésével 

indokolja az EBH megszüntetését és a hatósági funkciók alapvető jogok biztosának jogkörbe utalását, 

azonban a hatékonyság várható növekedését alátámasztó érvek a törvényjavaslat indoklásában nem 

szerepelnek (azon túl, hogy a Független Rendészeti Panasztestület is idén megszűnt, és beolvadt az 

alapvető jogok biztosának hivatalába). 

 

Bár az egyenlő bánásmód sérelme, a diszkrimináció valamilyen formája egyáltalán nem csak a 

foglalkoztatással összefüggésben merülhet fel, és a most megszűnő önálló hatóság tevékenysége a 

munkajogi, foglalkoztatási ügyeknél jóval szélesebb területre terjedt ki, a munkavállalói érdekvédelem, 

különösen a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók fontos, peren kívüli 

jogorvoslati fórumot veszíthetnek el. 

Az EBH még elérhető honlapján[2] évekre visszatekintve elolvashatók a tevékenységre vonatkozó 

beszámolók, amelyek gerincét szakmai szempontból az évente kezelt, közel ezres nagyságrendű ügyből 

a kiemelt figyelmet érdemlő konkrét hatósági döntések, és az azokkal kapcsolatos bírósági 

felülvizsgálati határozatok képezik. 

A munkavállalók anyaság, illetve a terhesség miatti diszkriminációjának megállapítása és 

szankcionálása az elmúlt években számos határozatban megjelent. Így pl. a terhességére tekintettel a 

béremelésből kihagyott munkavállaló[3], a veszélyeztetett terhesség miatt az éves jutalmazásból 



245 
 

kihagyott munkavállaló ügye[4], vagy a próbaidő alatti indoklás nélküli azonnali hatályú munkáltatói 

felmondásokkal kapcsolatos olyan esetek, amelyekben a munkáltatói azonnali hatályú felmondás valós 

indoka a próbaidő alatt ismertté vált terhesség volt.[5] 

Az egyik közzétett eset szenvedő alanya pénzügyi, számviteli területen alkalmazott kismama volt 2016-

ban. Az ügy munkajogi és esélyegyenlőségi szempontból mai is időszerű. A Perfekt-blog olvasóinak 

figyelmét azzal szeretnénk felhívni az EBH sajnálatos megszűnésére, hogy némileg rövidítve felidézzük 

az EBH-honlapon közzétett (még elérhető) egyik ilyen esetleírást.[6] 

A kérelmező azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a bepanaszolt munkáltató a munkaviszonyát 

várandóssága miatt a próbaidő alatt megszüntette, holott a munkájára panasz nem volt. A panaszos 

előadta, hogy korábban tájékoztatta a közvetlen főnökét a várandósságáról, arról is, hogy 

lombikprogramban vett részt, és a 8. hetes a terhessége. A munkáltató biztosította arról, hogy nem 

fogja őt emiatt hátrány érni, és kérelmező munkájával maximálisan elégedett. 

A kérelmezőt az orvosa veszélyeztetett terhességgel betegállományba vette, ezért kérelmező 

tájékoztatta a munkáltatót, hogy előreláthatólag 2 hétig nem tud dolgozni. A táppénz második hetének 

végén, mikor még egy hét volt a próbaidőből, kérelmezőt telefonon tájékoztatta a főnöke, hogy úgy 

döntöttek, megválnak tőle. A felmondást azzal indokolta, hogy nincs megelégedve kérelmező 

munkájával, és az állásinterjún nem tájékoztatta a munkáltatót arról, hogy lombikprogramban vesz 

részt, bár nem ez a felmondás oka. 

Az eljárás alá vont munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőt „R2R specialista” munkakörben a 

társaság pénzügyi osztályára vették fel elsősorban könyveléshez, számlakezeléshez kapcsolódóan. A 

specialista munkakör emeltebb szintű képességeket és szakismeretet kíván meg a munkavállalótól. A 

munkaviszony a Munka törvénykönyve 79. § (1) a) pontja alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal 

szűnt meg, a jogszabály az intézkedéshez nem fűz indoklási kötelezettséget. Indoklásként előadta, a 

cég arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által ellátandó feladatok nem igénylik egy külön 

specialista munkakör fenntartását, azok a társaság számára költséghatékonyabb konstrukcióban is 

elvégezhetőek. Másfelől a kérelmező nem nyújtotta azt a teljesítményt, amely az adott munkakört 

betöltő munkatárstól megítélésük szerint elvárható lenne, erre a pénzügyi zárás, illetve a 

könyvvizsgálat során volt rálátásuk. A kérelmező szakmai felkészültsége több területen hiányosságokat 

mutatott, például szállítói folyószámla egyeztetésnél nem tudta, hogy mit tegyen a cég könyveiből 

hiányzó tétel esetében. Visszajelzésekből következtetni lehetett arra is, hogy a kérelmező nem 

törekszik kellőképpen a felmerült problémák önálló megoldására, ami a specialista munkakör esetén 

elvárható lenne. Felettese kifogásolta, hogy a kérelmező a feladatairól nem ad megfelelő visszajelzést, 

ami megnehezítette a megfelelő értékelést. A munkavégzés során a kérelmezőnek informális szóbeli 
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visszajelzéseket adtak, írásos panasz nem volt a munkájára, azonban a kérelmező által állított 

„maximális elégedettség” nem valós. A kérelmező terhességéről szóban tájékoztatta közvetlen 

felettesét, egyéb, írásos tájékoztatást nem adott. Kérelmező helyére más munkavállalót nem vettek 

fel. Jelenleg a feladatokat alacsonyabb munkakört betöltő munkavállaló látja el, aki a pozíciót belső 

átszervezéssel tölti be. Az eljárás alá vont nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kérelmező 

várandóssága a munkaviszony megszüntetésekor nem játszott szerepet. 

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont kimentését, hogy a kérelmező munkavégzésével 

szakmailag nem voltak megelégedve, hiszen a próbaidejét töltő kérelmezőt egyetlen egyszer sem 

figyelmeztették arra, hogy nem eléggé önálló, és hozzáállásán változtatni kellene, és más módon sem 

tették szóvá, hogy nem eléggé jó a teljesítménye, sőt, a kezdeti időszakban arról tájékoztatták, hogy 

„jól felvette a fonalat”. Az eljárás alá vont csupán két apróbb esetet tudott előadni, egy esetben a 

hiányzó bizonylatról a kérelmező nem kért másolatot, hanem arról a tanút kérdezte, másrészt egy 

rendszerrel kapcsolatos probléma esetén a kérelmező kollégájától kért segítséget. 

Az eljárás alá vont kimentését a hatóság nem találta alkalmasnak annak bizonyítására sem, hogy 

kérelmező terhessége az elbocsátásáról szóló döntés meghozatalában nem játszott szerepet. A 

hatóság úgy értékelte, hogy kérelmező terhessége és a munkaviszonyának a megszüntetése közötti 

ok-okozati összefüggést támasztja alá egyrészről az, hogy a tanú úgy nyilatkozott, csak a zárást 

követően tudott azzal foglalkozni, hogy mi legyen a kérelmezővel, és erre vonatkozó döntését úgy 

hozta meg, hogy a kérelmező már két hete táppénzes állományban volt veszélyeztetett terhesség 

miatt. A döntés tehát mindössze 5 napon belül, rövid idő alatt megszületett úgy, hogy a kérelmező 

munkáját a megelőző két hétben munkavégzés hiányában nem lehetett értékelni. 

A hatóság a döntés során figyelemmel volt arra is, hogy a kérelmező, miután a várandósságáról 

értesítette a munkáltatót, veszélyeztetett terhes lett, azaz terhességéből kifolyólag az egészségi 

állapota megrendült, és ez okozta munkaképtelenné válását, táppénzes állományba kerülését. A 

munkáltató a fentiek ismeretében döntött úgy, hogy nem foglalkoztatja tovább a kérelmezőt. 

Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a kérelmezőt a várandósságából eredő egészségi állapota 

miatt érte hátrányos megkülönböztetés. 

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkáltató kérelmező anyaságával 

(várandósságával) összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy 

munkaviszonyát a próbaidő letelte előtt egy héttel, azonnali hatállyal megszüntette. Az eljárás alá 

vont magatartásával kérelmezővel szemben várandóssága miatt közvetlen hátrányos 

megkülönböztetést valósított meg. 
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A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Elrendelte 

a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának nyilvános közzétételét 30 napra – 

a jogsértő nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon – az eljárás alá 

vont hivatalos honlapján, közvetlenül a nyitólapról elérhető módon, és a hatóság 

www.egyenlobanasmod.hu című honlapján, továbbá az eljárás alá vonttal szem 

  

[1] https://www.parlament.hu/irom41/13631/13631.pdf 

[2] https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/node 

[3] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/1602020 

[4] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/322020 

[5] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/ebh2892018; 

https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/jogeset/ebh4812016 

[6] https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/jogeset/ebh4152016 

írta: Dr. Rákosi Ferenc 
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2020. december 7. 

A családi gazdaságokról 

A Magyar Közlöny 2020. évi 264. számában megjelent a családi gazdaságokról szól 2020. évi CXXIII. 

törvény. A törvény szerint a vállalkozási formák a következő lehetnek: 

 mezőgazdasági őstermelő, 

 őstermelők családi gazdasága, 

 családi mezőgazdasági társaság. 

 

A  mezőgazdasági őstermelő az  a  16. életévét betöltött, a  mezőgazdasági őstermelői 

nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet 

folytat. Őstermelői tevékenység az  őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági 

tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység, továbbá e tevékenységből származó 

termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem 

haladja meg a  kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben 

meghatározott mennyiséget. Mezőgazdasági őstermelő az  őstermelői tevékenysége tekintetében 

nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet. 

Az  őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a  tagok vagyonától elkülönült 

vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági 

őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a  mezőgazdasági 

őstermelők az  őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes 

közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik. Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy 

őstermelők családi gazdaságának lehet tagja. 
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Fontos szabály, hogy az őstermelők családi gazdasága alapításának céljából a tagok írásbeli 

szerződést kötnek, az  őstermelők családi gazdasága a  nyilvántartásba vétellel jön létre. A közös 

tevékenység nyeresége és vesztesége – ha a  tagok eltérően nem állapodnak meg az  őstermelők 

családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben – a tagok közt egyenlő arányban oszlik meg. 

A családi mezőgazdasági társaság olyan, a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában 

szereplő, kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytató 

gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, amelynek legalább két tagja van, és 

tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak. Egy személy egyidejűleg csak egy családi 

mezőgazdasági társaságban lehet tag. Jogi személy a családi mezőgazdasági társaságnak – a saját 

üzletrész vagy a saját részvény megszerzése esetének kivételével – nem lehet tagja. 

  

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat 

a nyilvántartásba vételt követően működhet. Ehhez csatolni kell a létesítő okiratot, valamint a tagok 

hozzátartozói láncolatának igazolását. A létesítő okiratban rendelkezni kell 

 a tagok tulajdonában vagy használatában levő egyes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld 

használatának a társaság részére történő átengedéséről, 

 a  mezőgazdasági termelőeszközöknek és a  vagyoni értékű jogoknak a  társaság részére 

történő átengedéséről, 

 a személyes közreműködés formájáról, annak elszámolási rendjéről. 

  

A kihirdetett törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. A törvény több átmeneti intézkedést is 

tartalmaz. Fontos kiemelni, hogy akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. 

január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek, akkor is, ha 

nem felelnek meg az életkori feltételnek. (16 év alattiak) Aki 2020. december 31. napján családi 

gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. 

december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. 

A következőkben a családi gazdaságok adózásának kérdéseit tekintjük majd át! 

  

Forrás: 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról 

 írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. december 9. 

A családi gazdaságok adózása 1. rész 

A mezőgazdasági őstermelők adózásával összefüggésben lényeges változás, hogy „nem kell 

bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben 

kapott támogatás összegét”. Ilyen támogatás például a normatív támogatás és  a költségek 

fedezetére  vagy fejlesztési célból kapott  támogatás is. Ez azt jelenti tehát, hogy a mezőgazdasági 

őstermelő által a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján az őstermelői tevékenységével 

összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azaz adómentessé válnak, így 

azokat sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni. 

 

A mezőgazdasági őstermelőnek az  őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell 

jövedelmet megállapítania, ha az  e  tevékenységéből származó bevétele az  adóévben nem haladja 

meg az  éves minimálbér felét.(Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér havi összegének tizenkétszerese.) Ha a  bevétel az  éves minimálbér felét meghaladja, 

a  mezőgazdasági őstermelő a  teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni. Ha 

a jelenlegi minimál bér összegét vesszük alapul, akkor ez az összeg 966 000 Ft (161 000 Ft minimál bért 

feltételezve!) Ez az összeg jóval magasabb a jelenlegi (600 000 Ft) összegnél. Az új szabály egyrészt 

megnöveli az őstermelők adómentességének bevételi értékhatárát, másrészt annak a minimálbérhez 

kötésével megvalósul az értékhatár éves valorizációja. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha az 

őstermelő nem éri el a jelzett értékhatárt, akkor nem kell jövedelmet megállapítani és természetesen 

nem kell személyi jövedelemadó bevallást sem készíteni. 

  

Az értékhatár felett a mezőgazdasági őstermelők kétféle adózás közül választhatnak: 

 átalányadózás vagy 
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 tételes költségelszámolás. 

A mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazza, ha az e tevékenységéből származó 

bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg. Az őstermelő az átalányadózás 

alkalmazása helyett – választása szerint – adóévenként az  adóév egészében az SZJA törvény  második 

rész rendelkezései alapján állapíthatja meg a jövedelmét. Az átalányadózás nem tesz különbséget a 

növénytermesztés, az állattenyésztés és a kiegészítő tevékenység között,  hanem  egységesen 90 %-os 

költséghányadot  alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy 10%-os vélelmezett jövedelem alapján kerül az 

adófizetés meghatározásra. (átalányban megállapított jövedelem) 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

2020. december 14. 

Őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) adózása 2. rész 

Családi őstermelői tevékenység esetén 

az  őstermelők családi gazdasága tagjai 

az  őstermelői jövedelemre az általános forgalmi 

adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot 

alkalmaznak. A családi őstermelői tevékenység 

időszakában egymással munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 

állhatnak. 

Az alkalmazandó adózási módot az  őstermelők családi gazdaságának képviselője jelenti be 

a bejelentésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Ha az őstermelők családi gazdaságának tagjai 

az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés alapján 

 nem egyenlő arányban részesednek a  nyereségből és viselik a  veszteséget, akkor a  családi 

őstermelői tevékenységet folytató őstermelő e  tevékenységéből származó bevételét és – 

tételes költségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségét az őstermelők családi 

gazdaságát alapító szerződésben meghatározott módon állapítja meg azzal, hogy a bevételek 

és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat egyenértékű, 

 egyenlő arányban részesednek a  nyereségből és viselik a  veszteséget, akkor a  családi 

őstermelői tevékenységet folytató őstermelő e  tevékenységéből származó bevételét és – 

tételes költségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségét a  közösen elért összes 
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bevételnek, illetve összes költségnek a  tagok számával történő elosztásával állapítja meg azzal, 

hogy a  bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat 

egyenértékű. 

Átalányadózás abban az esetben alkalmazható, ha a családi őstermelői tevékenység keretében 

folytatott őstermelői tevékenység bevétele az adóévben nem haladja meg a tagok (ideértve 

a képviselőt is) adóév utolsó napja szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának 

összegét, de legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét. Figyelembe véve a jelenlegi minimál bér 

(161 000 Ft) összegét ez 19 320 000 Ft. A maximális összeg – támogatások nélkül - 77 280 000 Ft lehet. 

(1 932 000 x 40) Egy főre számított összeg alapján az őstermelői gazdaság létszáma így négy főben 

állapítható meg. (77 280 000/ 19 320 000) 

2021. évtől tehát az átalányadózás már nemcsak a 8 millió forintot, hanem az éves minimálbér 

tízszeresét el nem érő bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők számára is elérhetővé válik, 

mely intézkedéssel megvalósul az értékhatár éves valorizációja is. 

  

Ha felső értéket (19 320 000 Ft) meghaladja a bevétel, tételes költségelszámolást kell alkalmazni. A 

felső érték (adómentes sáv) túllépése esetén csak az a feletti összegre vetítve kell az adót megfizetni. 

  

A családi gazdaságokról szóló törvény alapján mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységet csak 

akkor folytathat, ha az éves bevétele nem haladja meg a teljes őstermelői tevékenységből származó 

bevétele negyedét. 

 írta: Dr. Sztanó Imre 
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2020. december 16. 

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) adózásáról 3. rész 

A családi mezőgazdasági társaság egy új jogintézmény. Ezek a vállalkozások kinőtték a helyi termelés 

kereteit és országos, sőt nemzetközi szinten is mérhető üzemmé fejlődtek. 

 

A családi mezőgazdasági társasági jogállás nem érinti e szervezetek adózását, melyek továbbra is 

alanyai a társasági adónak vagy – választásuk szerint – a kisadózó vállalkozások tételes adójára vagy 

a kisvállalati adóra vonatkozó előírások szerint fizetnek adót. Természetesen e vállalkozásoknak is 

alkalmazniuk kell az általános forgalmi adóról, a helyi adóról és más adózásról, társadalombiztosításról 

rendelkező törvény előírásait is. 

A földhasználat valamely érvényes jogcímen olyan családi mezőgazdasági társaság javára is 

átengedhető, amelyben a földtulajdonos tag. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény szerint a földnek haszonbérlet, szívességi földhasználat, erdőgazdálkodási 

haszonbérlet jogcímen megszerzett használati jogosultsága azt eredetileg átengedő fél 

hozzájárulásával szívességi földhasználat jogcímen továbbengedhető olyan családi mezőgazdasági 

társaság részére, amelyben a továbbengedő fél tag. A továbbengedés nem érinti a használati 

jogosultság eredeti átengedőjével szemben fennálló kötelezettségeket. 

A családi mezőgazdasági társaságok fejlődését segíti az az előírás, hogy a társas vállalkozás tagjai 

mentesülhetnek a személyi jövedelemadó alól a termőföld használati jogosultságának, valamint a 

mezőgazdasági támogatás átengedése, továbbá a termőföld-vásárlással kapcsolatos jelzáloghitel 

törlesztése címén, legfeljebb 50 millió forintig. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 1. melléklete szerint egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes támogatásként, 

termőföld vásárlásához, feltéve, hogy a termőföldet mező- erdőgazdasági hasznosítás céljára legalább 

15 évig ingyenesen a társas vállalkozás használatába adja, azzal, hogy a társas vállalkozás által a 

tagjainak juttatott adómentes összegek több tagnak történő juttatás esetén sem haladhatják meg az 

adóévben összesítve az 50 millió forintot. Amennyiben a társas vállalkozás által a tagjának, tagjainak 
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juttatott adómentes összegek az említett értékhatárt meghaladják, a meghaladó részt – több 

juttatásban részesülő tag esetében a juttatások értékének arányában – a magánszemély által a tárgyév 

utolsó napján megszerzett olyan egyéb jövedelemként kell figyelembe venni, amelyet adóelőleg 

fizetési kötelezettség nem terhel. 

A társas vállalkozás tagja által a  törvényben nevesített jogcímeken (például a termőföld 

használatának átengedése, a  társas vállalkozás által átengedett költség fedezetére vagy fejlesztési 

célra adott támogatásnak nem minősülő mezőgazdasági támogatás) a  tagoknak jutatott összegek után 

nem keletkezik adókötelezettség. A  különböző jogcímeken a  tagoknak adómentesen átadott tételek 

összértéke az  adóévben nem haladhatja meg az  50 millió forintot. Az  értékhatárt meghaladóan 

juttatott összeget a  magánszemély egyéb jövedelmének kell tekinteni, azonban – az általános 

szabályoktól eltérően – a jövedelem után adóelőleget nem kell fizetni. 

A családi mezőgazdasági társaság (CSMT) tagjai számára – ugyanúgy, mint az őstermelők családi 

gazdaságainak – a termőföld-adásvételeknél és –haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve 

előhaszonbérleti lehetőség biztosított. A földelővásárlásra jogosultak, illetve az elő-haszonbérletre 

jogosultak sorendjében az első helyen tehát a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők 

családi gazdaságának tagja áll. 

  írta: Dr. Sztanó Imre 

 

  

 


