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II. Tör vé nyek

2009. évi LXXVII.
tör vény

a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó
tör vénymódosításokról*

ELSÕ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, 
A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, 
AZ EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT 

ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI
HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról  szóló 
1995. évi CXVII. tör vény módosítása

1.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 1.  §-ának
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az adó alap ja az adó kö te les be vé tel bõl meg ál la pí tott,
e tör vény ren del ke zé sei sze rin ti le vo ná sok kal csök ken tett
jö ve de lem és az adó alap-nö ve lõ té te lek össze ge.”

(2) Az Szja tv. 1.  §-ának (7) és (8) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) Az ér vény te len szer zõ dés alap ján, vagy egyéb ként
jog alap nél kül meg szer zett be vé tel után meg fi ze tett adó
(adó elõ leg) az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát köve tõen, az
ön el len õr zés re irány adó ren del ke zé sek meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val igé nyel he tõ vissza. Ha az ere de ti ál la pot hely re -
ál lí tá sa már az adó kö te le zett ség tel je sí té si ha tár ide jé nek
le jár ta elõtt meg tör tént, ak kor az em lí tett be vé tel lel össze -
füg gés ben adó kö te le zett ség nem ke let ke zik.

(8) Az ér vény te len szer zõ dés, vagy egyéb ként jog alap
nél kü li ki adás alap ján ér vé nye sí tett költ ség gel, le vo nás sal
meg ál la pí tott jö ve del met és adót (adó elõ le get), vagy az
adót (adó elõ le get) csök ken tõ jo go sult sá got az ere de ti ál la -
pot hely re ál lí tá sát köve tõen az ön el len õr zés re irány adó
ren del ke zé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val he lyes bí te ni kell. 
Ha az ér vény te len ség vagy a jog alap hi á nya már a jö ve de -
lem és az adó (adó elõ leg) meg ál la pí tá sa elõtt fenn áll, ak -
kor a ki adás alap ján költ ség, le vo nás, az adót (adó elõ le get) 
csök ken tõ jo go sult ság nem ér vé nye sít he tõ.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

(3) Az Szja tv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az adó kö te le zett ség jog cí mét, va la mint az adó kö -
te le zett sé ge ket (ide ért ve a jö ve de lem meg ál la pí tá sát is)

a) el ma radt jö ve de lem re te kin tet tel ki fi ze tett, jut ta tott
kár té rí tés, kár ta la ní tás, kár pót lás cí mén meg szer zett be vé -
tel ese tén az el ma radt jö ve de lem re irány adó ren del ke zé sek 
sze rint kell meg ha tá roz ni;

b) ké se del mi ka mat vagy köt bér cí mén meg szer zett be -
vé tel ese tén azon be vé tel re irány adó ren del ke zé sek sze rint
kell meg ha tá roz ni, amely nek ké se del mes, il let ve nem
vagy nem szer zõ dés sze rû tel je sí té sé re te kin tet tel a ki fi ze -
té se, jut ta tá sa tör tént.”

2.  § (1) Az Szja tv. 3.  §-a 4. pont já nak n) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a pont egy ide jû leg a kö -
vet ke zõ o) al pont tal egé szül ki:

(Jö ve de lem szer zés he lye:)
„n) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör -

vény sze rin ti in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság ban lévõ ré -
sze se dés el len ér ték fe jé ben tör té nõ át ru há zá sa, köl csön be
adá sa vagy ilyen tár sa ság ból tör té nõ ki vo ná sa ré vén meg -
szer zett jö ve de lem ese té ben – az a), az i), a k) és az o) al -
pont ban fog lal tak tól füg get le nül – bel föld;

o) az a)–n) al pon tok ban nem em lí tett eset ben a ma gán -
sze mély il le tõ sé ge sze rin ti ál lam.”

(2) Az Szja tv. 3.  §-ának 72. pont ja a kö vet ke zõ t)–v) al -
pon tok kal egé szül ki:

(Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:)
„t) a mun kál ta tó ál tal la kás cé lú fel hasz ná lás ra a mun -

ka vál la ló nak hi tel in té zet út ján, an nak iga zo lá sa alap ján
nyúj tott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás (ide ért ve a mun -
kál ta tó ál tal la kás cé lú fel hasz ná lás ra nyúj tott köl csön el -
en ge dett össze gét is) a vé tel ár vagy a tel jes épí té si költ ség
30 szá za lé ká ig, de több mun kál ta tó ese tén is a fo lyó sí tás
évét meg elõ zõ négy év ben ilyen ként fo lyó sí tott össze gek -
kel együtt leg fel jebb 1 mil lió fo rin tig ter je dõ összeg ben,
fel té ve, hogy a la kás nem ha lad ja meg a la kás cé lú ál la mi
tá mo ga tá sok ról  szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
mél tá nyol ha tó la kás igényt (la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga -
tás);

u) a szép ko rú ak ju bi le u mi kö szön té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let alap ján fo lyó sí tott jut ta tás;

v) a ka to nai és a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ösz tön dí jas hall ga tó já nak il let mé nye (ösz tön dí ja) és
egyéb pénz be li jut ta tá sa.”

(3) Az Szja tv. 3.  §-ának 75. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„75. A ma gán sze mély összes jö ve del me az adó év ben: a
ma gán sze mély adó be val lá sa, il let ve a mun kál ta tói adó -
meg ál la pí tá sa sze rin ti össze vont adó alap és kü lön adó zó
va la mennyi jö ve de lem, il let ve be vé tel együt tes össze ge,
az zal, hogy

a) a vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó zást al kal ma zó
egyé ni vál lal ko zó nál az e te vé keny sé gé re te kin tet tel meg -
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ál la pí tott, az össze vont adó alap ba tar to zó adó ala pot és a
vál lal ko zói osz ta lék alap kü lön adó zó ré szét kell együt te -
sen figye lembe ven ni;

b) nem kell be szá mí ta ni az in gat lan át ru há zá sá ból szár -
ma zó, az össze vont adó alap ba nem tar to zó jö ve del met;

c) be kell szá mí ta ni az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si
hoz zá já ru lás alap já ul jog sze rû en figye lembe vett be vé telt
is.”

(4) Az Szja tv. 3.  §-a a kö vet ke zõ új 85–88. pon tok kal
egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„85. El len õr zött kül föl di tár sa ság: a tár sa sá gi adó ról és
az osz ta lék adó ról  szóló tör vény sze rin ti el len õr zött kül föl -
di tár sa ság.

86. A te vé keny ség re jel lem zõ ke re set: a ma gán sze mély
fõ te vé keny sé gé re jel lem zõ, a pi a ci vi szo nyok nak meg fe le -
lõ dí ja zás.

87. Üdü lé si csekk: a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít -
vány ál tal ki bo csá tott név re  szóló, ki zá ró lag üdü lé si és
mû ve lõ dé si szol gál ta tás ra be vált ha tó utal vány az zal, hogy
a ki bo csá tó az igény be ve he tõ szol gál ta tá sok kö rét az ala -
pí tói jo go kat gya kor ló mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel ha tá roz za meg.

88. Is ko la rend sze ren kí vü li kép zés: olyan kép zés,
amely nek részt ve või nem áll nak a kép zõ in téz ménnyel ta -
nu lói vagy hall ga tói jog vi szony ban.”

3.  § Az Szja tv. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A 3.  § 72. pont ja t) al pont já nak ren del ke zé se

ak kor al kal maz ha tó, ha a mun kál ta tó ál tal la kás cé lú fel -
hasz ná lás ra adott vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sa

a) a bel föl dön fek võ la kás tu laj don jo gá nak és a la kás -
hoz kap cso ló dó föld hasz ná la ti jog nak adás vé tel vagy más
vissz ter hes szer zõ dés ke re té ben tör té nõ meg szer zé sé re,

b) a bel föl dön fek võ la kás épí té sé re, épít te té sé re,
c) a bel föl dön fek võ la kás alap te rü le té nek leg alább egy 

la kó szo bá val tör té nõ bõ ví tést ered mé nye zõ nö ve lé sé re,
d) a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kor mány -

ren de let sze rint meg ha tá ro zott kor sze rû sí tés re
tör té nik.

(2) A mun kál ta tó ál tal nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás
(1) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sát a kö vet ke zõ ok ira tok,
bi zony la tok iga zol ják:

a) la kás tu laj don jo gá nak, és a la kás hoz kap cso ló dó
föld hasz ná la ti jog nak a meg szer zé se ese tén az ér vé nyes
szer zõ dés és az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tott be -
jegy zé si ké re lem, va la mint az összeg fel hasz ná lá sát iga zo -
ló ok irat;

b) la kás épí té se, épít te té se és la kás alap te rü le té nek nö -
ve lé se ese tén a jog erõs hasz ná lat ba vé te li en ge dély, va la -
mint az összeg fel hasz ná lá sát iga zo ló, a hasz ná lat ba vé te li
en ge dély kel te nap já ig, il let ve a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély ben meg je lölt fel té te lek tel je sí té se ha tár ide jé ig ki bo -

csá tott, az épí té si en ge dély jo go sult ja ne vé re ki ál lí tott
szám la;

c) la kás kor sze rû sí té se ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
meg elõ zõ en hat hó na pon be lül és azt köve tõen 12 hó na pon 
be lül ki ál lí tott, az épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé -
nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba 
ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló ren de let sze rin ti meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal ren del ke -
zõ – be épí tett – ter mé kek rõl  szóló szám la, va la mint a más
sze mély ál tal el vég zett mun ka el len ér té ké rõl ki ál lí tott bi -
zony lat;

(3) A 3.  § 72. pont já nak t) al pont ja sze rin ti adó ter het
nem vi se lõ já ran dó ság ese tén a hi tel in té zet az adó év ben a
köz ve tí té sé vel nyúj tott tá mo ga tás ról, a mun kál ta tó a köl -
csön ál ta la el en ge dett össze gé rõl az adó évet kö ve tõ ja nu ár
31-éig ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság nak.

(4) Ha az áta lány adó zást vá lasz tó ma gán sze mély kül -
föl dön is ren del ke zik te lep hellyel, ak kor a 3.  § 72. pont já -
nak l) al pont ja ren del ke zé sét a kül föl di te lep hely nek be -
tud ha tó be vé tel alap ján áta lány ban meg ál la pí tott jö ve de -
lem re kell al kal maz nia.”

4.  § Az Szja tv. 4.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Jö ve de lem a ma gán sze mély ál tal más sze mély tõl
meg szer zett adó kö te les be vé tel egé sze, vagy a be vé tel nek
az e tör vény sze rint té te le sen iga zolt, iga zo lás nél kül el is -
mert, áta lány ban meg ha tá ro zott költ sé gek kel csök ken tett
ré sze, vagy a be vé tel e tör vény ben meg ha tá ro zott há nya da.

(2) Be vé tel a ma gán sze mély ál tal bár mely jog cí men és
bár mely for má ban – pénz ben (a továb biak ban ide ért ve a
kész pénz-he lyet te sí tõ esz közt is), és/vagy nem pénz -
ben – más tól meg szer zett va gyo ni ér ték. Nem pénz ben
meg szer zett be vé tel nek mi nõ sül kü lö nö sen az utal vány
(ide ért ve kü lö nö sen a ke res ke del mi utal ványt és min den
más ha son ló je gyet, bónt, ku pont, va la mint egyéb ta nú sít -
ványt, amely egy vagy több sze mély áru já ra vagy szol gál -
ta tá sá ra cse rél he tõ, ille tõ leg egy vagy több sze mély ese té -
ben is al kal maz ha tó kö te le zett ség csök ken té sé re); do log,
szol gál ta tás, ér ték pa pír, ré sze se dés, for ga lom ké pes vagy
egyéb ként ér ték kel bíró jog; el en ge dett, át vál lalt tar to zás;
a ma gán sze mély he lyett tel je sí tett ki adás, be fi ze tés; ka -
mat ked vez mény; do log, szol gál ta tás sze mé lyes (ma gán cé -
lú) in gye nes, vagy ked vez mé nyes hasz ná la ta, igény be vé -
te le. Nem ke let ke zik azon ban be vé tel va la mely sze mély
ál tal a te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ma gán sze mély ré -
szé re biz to sí tott olyan do log (esz köz, be ren de zés, jár mû,
ru há zat stb.) hasz ná la tá ra, szol gál ta tás (vi lá gí tás, fû tés
stb.) igény be vé te lé re te kin tet tel, amely nek hasz ná la ta,
igény be vé te le a mun ka vég zés, a te vé keny ség el lá tá sá nak
ha tó kö ré ben, a te vé keny ség el lá tá sá nak fel té te le ként tör té -
nik (ide ért ve azt is, ha ez is ko la rend sze ren kí vü li kép zés,
be ta ní tás, va la mint a biz ton sá gos és egész sé get nem ve szé -
lyez te tõ mun ka vég zés fel té te le i nek a mun ka vé de lem rõl
 szóló tör vény elõ írásai sze rint a mun kál ta tó fe le lõs sé gi kö -
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ré be tar to zó biz to sí tá sa), ak kor sem, ha a do log, a szol gál -
ta tás sze mé lyes szük ség let ki elé gí té sé re is al kal mas, és a
te vé keny ség ha tó kö ré ben tör té nõ hasz no sí tás, hasz ná lat,
igény be vé tel mel lett egyéb ként az igény be vé tel so rán nem 
zár ha tó ki a ma gán cé lú hasz no sí tás, hasz ná lat, igény be vé -
tel, ki vé ve, ha e tör vény a hasz no sí tást, hasz ná la tot, igény -
be vé telt vagy an nak le he tõ sé gét adóz tat ha tó kö rül mény -
ként ha tá roz za meg.

(3) Költ ség nek csak a be vé tel szer zõ te vé keny ség gel
köz vet le nül össze füg gõ, ki zá ró lag a be vé tel meg szer zé se,
a te vé keny ség foly ta tá sa ér de ké ben az adó év ben tény le ge -
sen ki fi ze tett, sza bály sze rû en iga zolt ki adás mi nõ sül. E
ren del ke zést a la kás tól el kü lö ní tett te lep he lyen vagy
egyéb ként más, a la ká son kí vü li he lyen foly ta tott te vé -
keny ség el lá tá sá nak fel té te le ként (ide ért ve az egész sé get
nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zés fel té te le it is) a te vé keny -
ség el lá tá sá nak ha tó kö ré ben szük sé ges do log (esz köz, be -
ren de zés, jár mû, ru há zat stb.), szol gál ta tás (vi lá gí tás, fû tés 
stb.) költ sé gé re csak ak kor és annyi ban kell al kal maz ni,
amennyi ben a te vé keny ség ha tó kö rén kí vü li ma gán cé lú
hasz no sí tás, hasz ná lat tör tént, vagy e tör vény a sze mé lyes
szük ség let ki elé gí té sé re is al kal mas do log, szol gál ta tás te -
vé keny ség ha tó kö ré ben tör té nõ ma gán cé lú hasz no sí tá sát,
hasz ná la tát, igény be vé te lét vagy an nak le he tõ sé gét egyéb -
ként – a költ ség el szá mo lás sza bá lya it is figye lembe
véve – adóz tat ha tó kö rül mény ként ha tá roz za meg. Költ ség 
to váb bá az a ki adás, ame lyet e tör vény a ki adás tény le ges
ki fi ze té sé tõl füg get le nül mi nõ sít költ ség nek. Ha a ma gán -
sze mély jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke -
zé se alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást kap, a tá mo -
ga tás ré vén meg szer zett be vé te lé vel szem ben csak olyan
ki adás alap ján szá mol hat el költ sé get, amely nek a tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ tel je sí té sét a jog sza bály, il let -
ve a nem zet kö zi szer zõ dés le he tõ vé te szi.”

5.  § Az Szja tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ be vé te le ket:)

„k) azt az össze get, ame lyet a ma gán nyug díj ról és a ma -
gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze -
rint tag díj fi ze té sé re kö tött tá mo ga tá si meg ál la po dás alap -
ján a ma gán sze mély he lyett más fi zet meg;”

6.  § Az Szja tv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ma gán sze mély adó éven ként)
„a) adó be val lást kö te les be nyúj ta ni az adó ha tó ság hoz

(ön adó zás), amely ben be vall ja az össze vont adó alap ját és
az adó év ben meg szer zett, be val lá si kö te le zett ség alá esõ
kü lön adó zó va la mennyi jö ve del mét, be vé te lét, az adót,
va la mint – a ki fi ze tõ(k) ál tal és az ál ta la meg ál la pí tott, le -
vont, meg fi ze tett adó, adó elõ leg be szá mí tá sá val – a be fi -
ze ten dõ vagy vissza já ró adó kü lön bö ze tet, vagy”

7.  § Az Szja tv. 16.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép és egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5)–(6) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(4) A vál lal ko zói jö ve de lem sze rin ti adó zást al kal ma zó 
egyé ni vál lal ko zó nál ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö -
ve de lem nek mi nõ sül az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség
so rán sze mé lyes mun ka vég zés cí mén vál lal ko zói költ ség -
ként el szá molt vál lal ko zói ki vét, amellyel szem ben költ -
ség, költ ség há nyad vagy más le vo nás nem ér vé nye sít he tõ.

(5) Ha a vál lal ko zói ki vét nul la vagy éves össze ge nem
éri el az adó év ben a te vé keny ség re jel lem zõ ke re set éves
össze gét, ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek
mi nõ sül a fej lesz té si tar ta lék kal csök ken tett vál lal ko zói
osz ta lék alap, de leg fel jebb ab ból az a rész (bár me lyik
a továb biak ban: ki vét-ki egé szí tés), amely a vál lal ko zói ki -
vét tel együtt, il let ve en nek hi á nyá ban el éri a te vé keny ség -
re jel lem zõ ke re se tet.

(6) Az egyé ni vál lal ko zó a ki vét-ki egé szí tést – a jö ve de -
lem szer zés idõ pont já nak az adó év utol só nap ját te kint -
ve – adó be val lá sá ban ál la pít ja meg és an nak adó alap ja
után az adót a be val lás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ ig
fi ze ti meg.”

8.  § Az Szja tv. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § (1) Nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel 
min den olyan be vé tel, ame lyet a ma gán sze mély e te vé -
keny sé gé vel össze füg gés ben, vagy egyéb ként az e te vé -
keny sé ge alap já ul szol gá ló jog vi szo nyá ra te kin tet tel meg -
sze rez. Ilyen nek mi nõ sül kü lö nö sen a nem ön ál ló te vé -
keny ség alap já ul szol gá ló jog vi szony ra te kin tet tel mun ka -
bér, tisz te let díj, il let mény, ju ta lom, költ ség té rí tés, a más
sze mély ál tal fi ze tett adó kö te les biz to sí tá si díj cí mén ka -
pott be vé tel, a tár sas vál lal ko zás ban sze mé lye sen köz re -
mû kö dõ ma gán sze mély tag (a továb biak ban: sze mé lyes
köz re mû kö dõ) ál tal sze mé lyes köz re mû kö dé se el le né ben
ka pott jut ta tás, ha azt a tár sas vál lal ko zás költ sé gei kö zött
szá mol ják el (a továb biak ban: sze mé lyes köz re mû kö dõi
díj). Fi gye lem mel a (2) be kez dés ren del ke zé se i re is, a nem
ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel egé sze jö ve de -
lem, ki vé ve a nem ön ál ló te vé keny ség re te kin tet tel költ -
ség té rí tés cí mén ka pott be vé telt, mely bõl le von ha tó – leg -
fel jebb a költ ség té rí tés cí mén ka pott be vé tel mér té ké ig – a
3. szá mú mel lék let ren del ke zé sei sze rint el is mert költ ség.

(2) A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem
ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni azt a be vé telt,
ame lyet – fi gye lem mel a (3)–(4) be kez dés ren del ke zé se i re
is – a mun kál ta tó tól a mun ká ba já rás ról  szóló kor mány ren -
de let sze rin ti mun ká ba já rás ese tén

a) az uta zá si bér let tel, az uta zá si jeggyel tör té nõ, az
em lí tett kor mány ren de let ál tal elõ írt el szá mo lás el le né ben, 
leg fel jebb a bér let, a jegy árát meg nem ha la dó ér ték ben
(ide ért ve azt az ese tet is, ha a jut ta tás a mun kál ta tó ne vé re
 szóló szám la el le né ben tör té nõ té rí tés for má já ban  valósul
meg), vagy
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b) költ ség té rí tés cí mén (ide ért ve kü lö nö sen a sa ját gép -
jár mû vel tör té nõ mun ká ba já rás költ ség té rí té sét is)

ba) a mun ká ban töl tött na pok ra a mun ka hely és a la kó-
vagy tar tóz ko dá si hely kö zött és/vagy

bb) hét vé gi ha za uta zás ra a mun ka hely és a la kó hely kö -
zött
köz for gal mi úton mért oda-vissza tá vol ság figye lembe -
véte lével ki lo mé te ren ként 9 fo rint ér ték ben kap a ma gán -
sze mély.

(3) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott össze get
meg ha la dó költ ség té rí tés – ha a tör vény más ként nem ren del -
ke zik – a ma gán sze mély (1) be kez dés sze rin ti jö ve del me.

(4) A ma gán sze mély a mun ka he lye és a la kó he lye kö -
zöt ti út vo nal ra gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba já rás cí mén
költ sé get nem szá mol hat el.

(5) Ha az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ha tá lya alá nem
tar to zó tár sas vál lal ko zás ban a sze mé lyes köz re mû kö dõ
nem ré sze sül sze mé lyes köz re mû kö dõi díj ban vagy an nak
éves össze ge az adó év ben nem éri el a te vé keny ség re jel -
lem zõ ke re set éves össze gét, nem ön ál ló te vé keny ség bõl
szár ma zó be vé tel az em lí tett tár sas vál lal ko zás ál tal a sze -
mé lyes köz re mû kö dõ szá má ra ki fi ze tett osz ta lék és/vagy
az adó év ben jó vá ha gyott, osz ta lék elõ leg ként már ki fi ze -
tett osz ta lék, de leg fel jebb ezek együt tes össze gé bõl az a
rész, amely a sze mé lyes köz re mû kö dõi díj jal együtt, il let -
ve en nek hi á nyá ban el éri a te vé keny ség re jel lem zõ ke re set
éves össze gét. A több tár sas vál lal ko zás ban sze mé lyes
köz re mû kö dõ ma gán sze mély ese té ben ezt a ren del ke zést
an nál a tár sas vál lal ko zás nál kell al kal maz ni, ahol a fõ te -
vé keny ség re jel lem zõ ke re set a leg ma ga sabb (a továb biak -
ban: sze mé lyes köz re mû kö dõi díj-ki egé szí tés).

(6) A tár sas vál lal ko zás a sze mé lyes köz re mû kö dõi
díj-ki egé szí tés össze gé rõl az adó évet kö ve tõ év ja nu ár
31-éig kö te les iga zo lást adni a sze mé lyes köz re mû kö dõ -
nek, aki en nek alap ján – a jö ve de lem szer zés idõ pont já nak
az adó év utol só nap ját te kint ve – a sze mé lyes köz re mû kö -
dõi díj-ki egé szí tés adó alap ja után az adót adó be val lás ban
ál la pít ja meg az zal, hogy az osz ta lék után már le vont
(meg fi ze tett) adó nak a sze mé lyes köz re mû kö dõi díj-ki -
egé szí tés re jutó ré szét le vont (meg fi ze tett) adó elõ leg ként
ve szi figye lembe.”

9.  § Az Szja tv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„27.  § (1) A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
telt az adó alap meg ál la pí tá sa elõtt csök ken ti

a) a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tet el lá tó szer ve zet
ré szé re az adó év ben le vont (be fi ze tett) tag díj össze ge, ide -
ért ve az ön ál ló te vé keny ség hi á nyá ban költ ség ként el nem
szá mol ha tó ka ma rai tag díj cí mén be fi ze tett össze get is;

b) fi gye lem mel a (2) be kez dés ren del ke zé sé re, a mun -
kál ta tó ál tal az al kal ma zott ja szá má ra, a tár sas vál lal ko zás
ál tal a te vé keny sé gé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ja
szá má ra – a mun ka kö re (te vé keny sé ge) sze rint a mun kál -
ta tó, a tár sas vál lal ko zás ál tal üze mel te tett gép jár mû ve ze -
tõ je ként tel je sí tett ki lo mé ter-fu tás tel je sít mé nye ala pul vé -

te lé vel – üzem anyag-meg ta ka rí tás cí mén fi ze tett, an nak
mér té két meg nem ha la dó összeg, de leg fel jebb havi
100 ezer fo rint.

(2) Üzem anyag-meg ta ka rí tás nak mi nõ sül az az összeg,
amely nem több, mint az (1) be kez dés b) pont já ban em lí -
tett, út nyil ván tar tás sal (me net le vél lel, fu var le vél lel) iga -
zolt ki lo mé ter-fu tás tel je sít mény alap ján a köz úti gép jár -
mû vek, az egyes me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti és ha lá sza ti
erõ gé pek üzem anyag- és ke nõ anyag-fo gyasz tá sá nak iga -
zo lás nél kül el szá mol ha tó mér té ké rõl  szóló kor mány ren -
de let sze rin ti – kor rek ci ós té nye zõk kel mó do sí tott – alap -
nor ma, és az ál la mi adó ha tó ság ál tal köz zé tett üzem anyag -
ár figye lembe véte lével ki szá mí tott összeg nek a mun kál ta -
tó ál tal, a tár sas vál lal ko zás ál tal szám la (szám lák) alap ján
el szá molt üzem anyag-mennyi ség és az ál la mi adó ha tó ság
ál tal köz zé tett üzem anyag ár figye lembe véte lével meg ha -
tá ro zott össze get meg ha la dó ré sze, ide ért ve azt az ese tet is, 
ami kor a mun kál ta tó, a tár sas vál lal ko zás a sa ját ke ze lé sé -
ben lévõ töl tõ ál lo má son biz to sít ja az al kal ma zott já nak, a
tag já nak az üzem anyag fel vé te lét és az üzem anyag fel -
hasz ná lá sa so rán meg ta ka rí tás mu tat ko zik az elõ zõ ek sze -
rint meg ha tá ro zott nor má hoz ké pest.”

10.  § (1) Az Szja tv. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Egyéb jö ve de lem – ha nem mi nõ sül bér nek – a fel -
szol gá lá si díj, borra való, há la pénz vagy más ha son ló jut ta -
tás cí mén a mun ka vál la ló nak ki fi ze tett (jut ta tott) be vé tel.”

(2) Az Szja tv. 28.  §-ának (12)–(13) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(12) Egyéb jö ve de lem az ala csony adó kul csú ál lam ban 
szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mély, egyéb szer ve zet,
vagy egyéb ként az el len õr zött kül föl di tár sa ság (e § al kal -
ma zá sá ban bár me lyik: el len õr zött kül föl di adó zó) ál tal,
vagy az el len õr zött kül föl di adó zó meg bí zá sa alap ján fi ze -
tett ka mat és osz ta lék, va la mint az el len õr zött kül föl di
adó zó ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír el ide ge ní té sé ért ka pott
be vé tel nek az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér té ket
meg ha la dó ré sze. Az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott
ér té ket az ár fo lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell
meg ál la pí ta ni. Ugyan csak egyéb jö ve de lem az olyan ál -
lam ban bel föl di il le tõ ség gel bíró sze mély ál tal fi ze tett ka -
mat, amely ál lam mal a Ma gyar Köz tár sa ság nak nincs ha -
tá lyos egyez mé nye a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve -
de lem- és a va gyon adók te rü le tén.

(13) Egyéb jö ve de lem az el len õr zött kül föl di adó zó jog -
utód nél kü li meg szû né se, jegy zett tõ ké jé nek tõ ke ki vo nás
út ján tör té nõ le szál lí tá sa kö vet kez té ben a ma gán sze mély
ál tal – tagi (rész vény esi, üz let rész-tu laj do no si) jog vi szo -
nya alap ján – az el len õr zött kül föl di adó zó va gyo ná ból
meg szer zett be vé tel nek az el len õr zött kül föl di adó zó ál tal
ki bo csá tott rész vény, üz let rész, más ha son ló ér ték pa pír
vagy jog meg szer zé sé re for dí tott ér té ket meg ha la dó ré sze.
Ugyan csak egyéb jö ve de lem az el len õr zött kül föl di adó zó
va gyo ná ból a ma gán sze mély ál tal – tagi (rész vény esi, üz -
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let rész-tu laj do no si) jog vi szo nya meg szû né se (ide nem ért -
ve a rész vény, az üz let rész, más ha son ló ér ték pa pír vagy
jog át ru há zá sát) kö vet kez té ben – meg szer zett be vé tel nek
az el len õr zött kül föl di adó zó ál tal ki bo csá tott rész vény,
üz let rész, más ha son ló ér ték pa pír vagy jog meg szer zé sé re
for dí tott ér té ket meg ha la dó ré sze. Az ér ték pa pír (a jog)
meg szer zé sé re for dí tott ér té ket az ár fo lyam nye re ség bõl
szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó, a jö ve de lem szer zés
idõ pont ját a vál lal ko zás ból ki vont jö ve de lem re vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell megállapí -
tani.”

(3) Az Szja tv. 28.  §-a a kö vet ke zõ (20)–(22) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(20) Ha a ma gán sze mély el len õr zött kül föl di tár sa ság
tag ja, és/vagy ab ban más tár sa ság(ok) ré vén köz ve tett ré -
sze se dés sel/sza va zat tal ren del ke zik an nak adó éve (üz le ti
éve) utol só nap ján, és ab ban a sa ját, va la mint a Ptk.
685.  §-ának b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zói együtt
szá mí tott ré sze se dé se/köz ve tett ré sze se dé se vagy sza va za -
ti ará nya/köz ve tett sza va za ti ará nya el éri a 25 szá za lé kot,
egyéb jö ve de lem az el len õr zött kül föl di tár sa ság adó éve
(üz le ti éve) utol só nap ján ki mu ta tott, a fel osz tott osz ta lék -
kal csök ken tett adó zott ered mé nyé bõl, a ma gán sze mély
köz vet len és/vagy köz ve tett ré sze se dé sé nek ará nyá ban
meg ál la pí tott rész. A ma gán sze mély e be kez dés sze rint
meg ál la pí tott jö ve del mé nek hal mo zott össze gé rõl – fi gye -
lem mel a (21) be kez dés ben fog lal tak ra is – nyil ván tar tást
ve zet. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban

a) köz ve tett ré sze se dés, köz ve tett sza va za ti arány: a
b) pont sze rint szá mí tott, két ti ze des re ke re kít ve szá za lék -
ban ki fe je zett ré sze se dé si arány;

b) ré sze se dé si/sza va za ti arány szá mí tá sa: a ma gán sze -
mély köz ve tett ré sze se dést/sza va za tot biz to sí tó tár sa ság -
ban lévõ ré sze se dé sé nek/sza va za ti ará nyá nak és a köz tes
tár sa ság ban, il let ve tár sa sá gok ban fenn ál ló ré sze se -
dés(ek)nek/sza va za ti arány(ok)nak a szor za ta az zal, hogy
ha a köz tes tár sa ság ban fenn ál ló ré sze se dés/sza va za ti
arány mér té ke az öt ven szá za lé kot meg ha lad ja, ak kor azt
egy egész ként kell figye lembe ven ni;

c) köz ve tett ré sze se dést/sza va za tot biz to sí tó tár sa ság:
az a tár sa ság, amely ben a ma gán sze mély a köz ve tett ré sze -
se dés re/sza va zat ra jo go sí tó köz vet len ré sze se dés sel/sza -
va zat tal ren del ke zik;

d) köz tes tár sa ság: az a tár sa ság, amely ben a ma gán -
sze mély köz ve tett ré sze se dést/sza va za tot biz to sí tó tár sa -
sá ga köz vet len vagy más tár sa ság(ok) ré vén köz ve tett ré -
sze se dés sel/sza va zat tal ren del ke zik;

e) a jö ve de lem meg szer zé sé nek idõ pont ja: az a nap,
ame lyen az adó zott ered ményt a tár sa ság arra jo go sult
szer ve (tag gyû lés, köz gyû lés, más ha son ló szerv) jó vá -
hagy ta.

(21) A (20) be kez dés ren del ke zé sé ben em lí tett nyil ván -
tar tás alap ján a nyil ván tar tott össze get csök ken ti, és

a) nem kell jö ve de lem ként figye lembe ven ni
aa) köz vet len ré sze se dés ese tén az el len õr zött kül föl di

tár sa ság tól

ab) köz ve tett ré sze se dés ese tén – a köz ve tett része -
sedés ará nyá ban – a köz ve tett ré sze se dést biz to sí tó tár sa -
ság tól
a nyil ván tar tott (hal mo zott) adó zott jö ve de lem össze gét
meg nem ha la dó an osz ta lék, fel osz tott nye re ség vagy más
ha son ló cí men meg szer zett be vé telt;

b) az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban, il let ve a köz ve -
tett ré sze se dést biz to sí tó tár sa ság ban, lévõ ré sze se dés el -
len ér ték fe jé ben tör té nõ át ru há zá sa, il let ve a tár sa ság ból
tör té nõ ki vo ná sa, va la mint a tár sa ság jog utód nél kü li meg -
szû né se ese tén a ré sze se dés meg szer zé sé re for dí tott ér té -
ket nö ve li a nyil ván tar tott (hal mo zott) adó zott jö ve de lem -
nek az át ru há zott, ki vont, meg szûnt ré sze se dés sel ará nyos
ré sze az zal, hogy a jö ve de lem meg ál la pí tá sá ra az ár fo -
lyam nye re ség, il let ve a vál lal ko zás ból ki vont jö ve de lem
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adó ak.

(22) A (21) be kez dés ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal -
maz ni kell a (12)–(13) be kez dés ben em lí tett ese tek ben is.”

11.  § Az Szja tv. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„29.  § (1) Az össze vont adó alap az adó év ben adó kö te le -
zett ség alá esõ va la mennyi ön ál ló, nem ön ál ló te vé keny -
ség bõl szár ma zó, va la mint egyéb be vé tel bõl meg ál la pí tott
jö ve de lem, to váb bá áta lány adó zás ese tén az egyé ni vál lal -
ko zói, a me zõ gaz da sá gi kis ter me lõi be vé tel bõl az áta lány -
ban meg ál la pí tott jö ve de lem és a (3)–(4) be kez dés sze rin ti
adó alap-nö ve lõ összeg. Az adó ter het nem vi se lõ já ran dó -
sá got a ki fi ze té se (jut ta tá sa) idõ pont ja sze rint kell adó alap -
ként figye lembe ven ni.

(2) Az össze vont adó alap ré szét ké pe zi a kül föld rõl
szár ma zó (1) be kez dés ben em lí tett jö ve de lem

a) nem zet kö zi egyez mény hi á nyá ban, vagy
b) ha an nak figye lembevételét nem zet kö zi egyez mény

le he tõ vé te szi.
(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett adó alap-nö ve lõ összeg

az (1) be kez dés sze rin ti jö ve de lem – ki vé ve, ha az adó ter -
het nem vi se lõ já ran dó ság – után a tár sa da lom biz to sí tás el -
lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e
szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló tör vény sze rin ti, a tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék ál ta lá nos mér té ké vel meg ál la pí -
tott összeg, il let ve biz to sí tá si kö te le zett ség hi á nyá ban az
egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rin ti, az
össze vont adó alap ba tar to zó jö ve del met ter he lõ egész ség -
ügyi hoz zá já ru lás mér té ké vel meg ál la pí tott összeg (bár -
me lyik a továb biak ban: adó alap-ki egé szí tés).

(4) Az adó alap-ki egé szí tés össze gét a (3) be kez dés sze -
rint az adó be val lás ban/mun kál ta tói el szá mo lás ban az adó -
elõ leg meg ál la pí tá sá nál figye lembe vett adó alap-ki egé szí -
tés tõl füg get le nül kell meg ál la pí ta ni.”

12.  § (1) Az Szja tv. 30.  §-át meg elõ zõ al cím és a § he -
lyé be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az adó mértéke

30.  § Az össze vont adó ala pot ké pe zõ jö ve del mek után
fi ze ten dõ adó,
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a) ha az össze vont adó alap nem ha lad ja meg az 5 mil lió 
fo rin tot, az össze vont adó alap 17 szá za lé ka;

b) ha az össze vont adó alap meg ha lad ja az 5 mil lió fo -
rin tot, 850 ezer fo rint és az 5 mil lió fo rin tot meg ha la dó
rész 32 szá za lé ka
(a továb biak ban: az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke -
zés).”

(2) Az Szja tv. 30.  §-át meg elõ zõ al cím és a § he lyé be a
kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az adó mértéke

30.  § Az össze vont adó ala pot ké pe zõ jö ve del mek után
fi ze ten dõ adó,

a) ha az össze vont adó alap nem ha lad ja meg a 15 mil lió 
fo rin tot, az össze vont adó alap 17 szá za lé ka;

b) ha az össze vont adó alap meg ha lad ja a 15 mil lió fo -
rin tot, 2550 ezer fo rint és a 15 mil lió fo rin tot meg ha la dó
rész 32 szá za lé ka
(a továb biak ban: az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke -
zés).”

13.  § Az Szja tv. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„31.  § Az össze vont adó ala pot ké pe zõ jö ve del mek után
fi ze ten dõ adót az össze vont adó alap után az adó mér té ké re
vo nat ko zó ren del ke zés sze rint meg ál la pí tott szá mí tott
adó ból (a továb biak ban: szá mí tott adó) a 32–34.  § ren del -
ke zé se i nek figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.”

14.  § Az Szja tv. 32.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé sét az áta lány adó -
zást vá lasz tó ma gán sze mély nek azon be vé te le alap ján áta -
lány ban meg ál la pí tott, adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság -
nak nem mi nõ sü lõ jö ve del mé re kell al kal maz nia, amely re
vo nat ko zó an kül föl dön a sze mé lyi jö ve de lem adó nak meg -
fe le lõ adót fi ze tett.”

15.  §  Az Szja tv. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„33.  § (1) A szá mí tott adót adó jó vá írás csök ken ti, amely
a) az adó év ben meg szer zett bér és az arra te kin tet tel

meg ál la pí tott adó alap-ki egé szí tés együt tes össze gé nek
17 szá za lé ka, de leg fel jebb jo go sult sá gi hó na pon ként
15 100 fo rint, fel té ve, hogy a ma gán sze mély összes jö ve -
del me az adó év ben nem ha lad ja meg a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott jo go sult sá gi ha tárt, vagy

b) az a) pont alap ján meg ha tá ro zott összeg nek a jo go -
sult sá gi ha tár fe let ti éves összes jö ve de lem 12 szá za lé kát
meg ha la dó ré sze, ha a ma gán sze mély éves összes jö ve del -
me az adó év ben meg ha lad ja a jo go sult sá gi ha tárt, de nem
éri el a jo go sult sá gi ha tár 1 mil lió 510 ezer fo rint tal nö velt
össze gét.

(2) Jo go sult sá gi hó nap nak az a hó nap szá mít, amely re a
ma gán sze mélyt az adó év ben bér il let te meg. Az a hó nap,
amely ben több ször vagy több ki fi ze tõ tõl il let te meg bér a

ma gán sze mélyt, egy jo go sult sá gi hó nap nak szá mít. Egy
adó év ben leg fel jebb 12 jo go sult sá gi hó nap ve he tõ figye -
lembe.

(3) A jo go sult sá gi ha tár az adó év re 3 mil lió 188 ezer fo -
rint.”

16.  § Az Szja tv. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„34.  § (1) A szá mí tott adót csök ken ti az adó ter het nem
vi se lõ já ran dó sá gok együt tes össze ge alap ján az adó mér -
té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rint ki szá mí tott összeg.

(2) A szá mí tott adót – leg fel jebb an nak mér té ké -
ig – csök ken ti a ma gánnyug díj pénz tár ál tal a ked vez mé -
nye zett ré szé re tel je sí tett, nyug díj szol gál ta tás nak nem mi -
nõ sü lõ ki fi ze tés össze gé bõl szá mí tott adó alap alap ján az
adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti leg ma ga -
sabb adó kulccsal meg ál la pí tott összeg 50 szá za lé ka.”

17.  § Az Szja tv. 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„41.  § (1) Az össze vont adó alap adó ját csök ken ti
a) a ki vét-ki egé szí tés össze gé re jutó át la gos vál lal ko -

zói sze mé lyi jö ve de lem adó;
b) a sze mé lyes köz re mû kö dõi díj-ki egé szí tés re jutó át -

la gos tár sa sá gi adó.
(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé nek al kal ma zá sá ban
a) a ki vét-ki egé szí tés össze gé re jutó át la gos vál lal ko -

zói sze mé lyi jö ve de lem adót úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a 
ki vét-ki egé szí tés össze gét meg kell szo roz ni a 49/B.  §
(10) be kez dé se sze rint az adó év re meg ál la pí tott vál lal ko -
zói sze mé lyi jö ve de lem adó nak az adó alap hoz vi szo nyí -
tott – két ti ze des re ke re kí tett – há nya do sá val.

b) a sze mé lyes köz re mû kö dõi díj-ki egé szí tés re jutó át -
la gos tár sa sá gi adót úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a sze mé -
lyes köz re mû kö dõi díj-ki egé szí tés össze gét meg kell szo -
roz ni an nak jö ve de lem szer zé si idõ pont ja sze rin ti adó évet
meg elõ zõ adó év re vo nat ko zó, az adó ked vez mé nyek kel
csök ken tett tár sa sá gi adó nak az adó alap hoz vi szo nyí -
tott – két ti ze des re ke re kí tett – há nya do sá val.

(3) A tár sas vál lal ko zás a sze mé lyes köz re mû kö dõi
díj-ki egé szí tés rõl ki adott iga zo lá son a (2) be kez dés sze rint 
meg ha tá ro zott há nya dost fel tün te ti.”

18.  § Az Szja tv. 46–49.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„46.  § (1) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az össze vont
adó alap adó ját, va la mint a vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de -
lem adót – az adó be val lás ban/mun kál ta tói adó meg ál la pí -
tás ban tör té nõ utó la gos el szá mo lás sal – adó elõ leg ként kell 
meg fi zet ni.

(2) Nem ter he li adó elõ leg:
a) az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got,
b) a ma gánnyug díj pénz tár ál tal a ked vez mé nye zett ré -

szé re tel je sí tett, nyug díj szol gál ta tás nak nem mi nõ sü lõ ki -
fi ze tést, fel té ve, hogy a ma gán sze mély leg ké sõbb a ki fi ze -
tés kor nyi lat ko zik ar ról, hogy e tör vény ren del ke zé sei sze -
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rint az adó év ben a ki fi ze tés sel össze füg gés ben adó fi ze té si
kö te le zett sé ge nem ke let ke zik,

c) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám la ter hé re tel je sí tett
nem-nyug díj szol gál ta tás ese té ben meg ál la pí tott adó -
alapot,

d) a jö ve de lem szer zés he lye sze rint olyan ál lam ból
szár ma zó jö ve del met, amellyel nincs a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mé nye
az zal, hogy az a)–d) pon tok ban em lí tett jö ve del mek adó ját 
a ma gán sze mély az adó be val lás ban ál la pít ja meg és az
adó be val lás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ ig fi ze ti meg.

(3) Ha az a be vé tel, amely bõl az össze vont adó alap ba
tar to zó jö ve del met kell meg ál la pí ta ni, ki fi ze tõ tõl szár ma -
zik – a (4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az 
adó elõ le get a ki fi ze tõ ál la pít ja meg (a továb biak ban: adó -
elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett ki fi ze tõ).

(4) A ki fi ze tõ nek nem kell adó elõ le get meg ál la pí ta nia a
szám la adás ra kö te le zett ma gán sze mély ál tal szám lá zott,
va la mint a fel vá sár lá si jegy alap ján ki fi ze tett be vé tel bõl.
Azon ban ha a szám la adás ra kö te le zett ma gán sze mély nyi -
lat ko za tot ad ar ról, hogy kéri az adó elõ leg le vo ná sát, a ki -
fi ze tõ nek a (3) be kez dés sze rint kell el jár nia.

(5) Az adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett ki fi ze tõ a le -
vont, meg fi ze tett adó elõ leg rõl iga zo lást ad a ma gán sze -
mély nek, ame lyen fel tün te ti az adó elõ leg alap ját és az ab -
ban figye lembe vett adó alap-ki egé szí tést.

(6) Az adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett ki fi ze tõ
a) az ál ta la ki fi ze tett (jut ta tott) be vé telt ter he lõ adó elõ -

le get ak kor is meg ál la pít ja, ha an nak a be vé tel bõl tör té nõ
le vo ná sá ra bár mely ok ból nincs le he tõ ség;

b) az a) pont ban em lí tett eset ben – ha
ba) a ma gán sze mély vele mun ka vi szony ban áll –
bb) a ma gán sze mély ré szé re bért (is) fi zet –
bc) tár sas vál lal ko zás, pol gá ri jogi tár sa ság, és a ma -

gán sze mély a te vé keny sé gé ben sze mé lye sen köz re mû kö -
dõ tag –
(az adó elõ leg-fi ze té si kö te le zett ség re vo nat ko zó ren del ke -
zé sek al kal ma zá sá ban: adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta -
tó) a rend sze re sen is mét lõ dõ be vé tel szer zést (kü lö nö sen
havi/heti bért, mun ka dí jat, tisz te let dí jat, sze mé lyes köz re -
mû kö dés el len ér té két, egyéb jut ta tást) ered mé nye zõ jog vi -
szony ban álló ma gán sze mély he lyett a meg ál la pí tott adó -
elõ le get meg fi ze ti, és a ma gán sze méllyel szem be ni kö ve -
te lés ként nyil ván tar tás ba ve szi;

c) a b) pont sze rin ti kö ve te lé sét be szá mít hat ja a ma gán -
sze méllyel szem ben fenn ál ló bár mely kö te le zett sé gé be az -
zal, hogy a ma gán sze mélyt meg il le tõ mun ka vi szony ból
szár ma zó rend sze res be vé tel ese té ben a be szá mí tást köve -
tõen ki fi ze ten dõ összeg nem le het ke ve sebb a mi ni mál bér
havi össze gé nek 50 szá za lé ká nál;

d) a b) és c) pont ren del ke zé sei he lyett az ott em lí tett
ma gán sze mély ese té ben is a (7) be kez dés sze rint jár el, ha
a ma gán sze méllyel szem ben nincs – va la mint az adó év ben 
a kö rül mé nyek bõl kö vet ke zõ en vár ha tó an nem is ke let ke -
zik – olyan pénz ben tel je sí ten dõ kö te le zett sé ge, amely bõl
a le nem vont, de be fi ze tett adó elõ le get le von hat ná.

(7) A (6) be kez dés b) pont já ban nem em lí tett ma gán sze -
mély ese té ben – amennyi ben a be vé telt ter he lõ adó elõ leg
le vo ná sá ra nincs le he tõ ség – va la mint d) pont ja ren del ke -
zé sé nek al kal ma zá sa ese tén az adó kö te les be vé tel rõl ki ál -
lí tott iga zo lá son a ki fi ze tõ fel tün te ti a le nem vont adó elõ -
leg össze gét is, és fel hív ja a ma gán sze mély fi gyel mét arra,
hogy az adó elõ leg le nem vont ré szét kö te les meg fi zet ni. A 
ki fi ze tõ az adó elõ leg le nem vont ré szé rõl az adó zás rend -
jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint ada tot szol gál tat
az ál la mi adó ha tó ság ré szé re.

(8) Az adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett ki fi ze tõ -
nek – ki vé ve, ha a (7) be kez dés sze rint az adó elõ leg meg fi -
ze té sé re a ma gán sze mély kö te les – a meg ál la pí tott adó elõ -
le get a ki fi ze tés (a jut ta tás) hó nap ját kö ve tõ hó nap 12. nap -
já ig kell meg fi zet nie, to váb bá az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény ren del ke zé se sze rint kell be val la nia az zal, hogy a
ren del ke zés al kal ma zá sá ban el szá molt adó elõ leg ként a
ma gán sze mély ál tal a be fi ze tés re nyit va álló ha tár idõ ig
meg szer zett be vé telt ter he lõ adó elõ leg ve he tõ figye lembe.
Az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
kincs tá ri kör be tar to zó, adó elõ leg-le vo nás ra kö te le zett ki -
fi ze tõ nek e kö te le zett sé ge it az ál lam ház tar tás ról  szóló tör -
vény és an nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály
ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével kell tel je sí te nie.

(9) Ha a be vé tel nem ki fi ze tõ tõl szár ma zik, vagy adó -
elõ leg-le vo nás ra nem kö te le zett ki fi ze tõ tõl szár ma zik, va -
la mint a (4) be kez dés ben em lí tett be vé tel ese té ben – ide
ért ve a vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó-elõ le get is – az
adó elõ leg meg ál la pí tá sá ra, meg fi ze té sé re, to váb bá a
(7) be kez dés ren del ke zé sé nek al kal ma zá sa ese tén meg fi -
ze té sé re a ma gán sze mély kö te les (a továb biak ban: adó elõ -
leg-fi ze tés re kö te le zett ma gán sze mély) a ne gye dé vet kö -
ve tõ hó nap 12. nap já ig, azon ban nem kell adó elõ le get fi -
zet nie, mind ad dig, amíg az adó év ele jé tõl össze sít ve, vagy
egyéb ként amely ne gyed év ben a fi ze ten dõ összeg nem ha -
lad ta meg a 10 ezer fo rin tot.

(10) A ma gán sze mély az adó ha tó sá gi köz re mû kö dés
nél kül el ké szí tett be val lá sá ban ne gyed éves bon tás ban – a
ne gyed év utol só hó nap já nak kö te le zett sé ge ként – vall ja be 
azt az adó elõ le get, amely nek meg fi ze té sé re a (9) be kez dés
ren del ke zé se sze rint a ne gyed év ben maga kö te les.

Az adóelõleg alapja

47.  § (1) Az adó elõ leg alap ját az adó alap meg ha tá ro zá -
sá ra irány adó ren del ke zé sek sze rint kell meg ál la pí ta ni, a
(2)–(3) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel, fi gye lem mel a
(3) be kez dés ren del ke zé sé re is.

(2) Az adó elõ leg alap ja
a) fel té ve, hogy nem a b)–c) pont ren del ke zé sét kell al -

kal maz ni,
aa) – ha a be vé tel adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett

ki fi ze tõ tõl szár ma zik – a be vé tel bõl a ma gán sze mély adó -
elõ leg-nyi lat ko za ta sze rin ti, de leg fel jebb a költ ség el szá -
mo lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint el is mert iga zol -
ha tó vagy iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ ség le vo ná sá -
val meg ha tá ro zott rész, az elõb bi ek hi á nyá ban, va la mint
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amely be vé tel bõl e tör vény sze rint költ sé get le von ni nem
le het, a be vé tel tel jes össze ge;

ab) – ha a be vé tel nem adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te -
le zett ki fi ze tõ tõl szár ma zik – a ma gán sze mély dön té se
sze rin ti költ ség, de leg fel jebb a költ ség el szá mo lás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek sze rint el is mert iga zol ha tó vagy
iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ ség, egyé ni vál lal ko zó,
me zõ gaz da sá gi kis ter me lõ ese té ben – ha a kü lön ren del ke -
zés alap ján áta lány-költ ség sze rin ti jö ve de lem-meg ál la pí -
tást al kal maz – leg fel jebb az áta lány-költ ség le vo ná sá val
meg ha tá ro zott rész, va la mint amely be vé tel bõl e tör vény
sze rint költ sé get le von ni nem le het, a be vé tel tel jes
 összege;

b) nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel ese té -
ben a be vé tel, csök kent ve a ki fi ze tõ ál tal a mun ka vál la lói
ér dek kép vi se le ti tag díj fi ze tés ön kén tes sé gé rõl  szóló tör -
vény ren del ke zé sei sze rint le vont, vagy – ha a ki fi ze tõ a
tag díj le vo ná sá ban nem mû kö dik köz re – a ma gán sze mély
ál tal meg fi ze tett, a szak szer ve zet ál tal ki ál lí tott bi zony lat -
tal iga zolt szak szer ve ze ti tag díj jal;

c) költ ség té rí tés ese té ben

ca) ha a költ ség té rí tés adó elõ leg-le vo nás ra kö te le zett
ki fi ze tõ tõl szár ma zik, a be vé tel bõl a ma gán sze mély adó -
elõ leg-nyi lat ko za ta sze rin ti költ ség le vo ná sá val, erre vo -
nat ko zó nyi lat ko zat hi á nyá ban leg fel jebb az e tör vény ren -
del ke zé se sze rint iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ ség le -
vo ná sá val meg ál la pí tott rész, az em lí tett nyi lat ko zat és
ren del ke zés hi á nyá ban a be vé tel tel jes össze ge,

cb) a ca) pont ban nem em lí tett költ ség té rí tés ese té ben a 
költ ség el szá mo lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint el -
szá mol ha tó iga zolt vagy iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
költ ség, vagy a ma gán sze mély a dön té se sze rin ti költ ség,
egyé ni vál lal ko zó, me zõ gaz da sá gi kis ter me lõ ese té -
ben – ha a kü lön ren del ke zés alap ján áta lány-költ ség sze -
rin ti jö ve de lem-meg ál la pí tást al kal maz – az áta lány-költ -
ség le vo ná sá val meg ha tá ro zott rész,

(az adó elõ leg-alap szá mí tás nál figye lembe vett jö ve de -
lem) nö vel ve az adott be vé tel re te kin tet tel meg ál la pí tott
adó alap-ki egé szí tés össze gé vel.

(3) Ha a ma gán sze mély adó év ben meg szer zett bár mely
költ ség té rí té se és/vagy ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó
be vé te le ese té ben az adó elõ leg meg ál la pí tá sa – adó elõ -
leg-nyi lat ko za ta/dön té se sze rint – té te les iga zo lás sal el -
szá mol ha tó költ ség le vo nás sal tör tént, ak kor egyet len, az
adó év ben meg szer zett be vé te lé bõl sem ha tá roz hat ja meg
10 szá za lék költ ség há nyad le vo ná sá val az adó/adó elõ -
leg-ala pot.

(4) Nem kell adó elõ leg-ala pot meg ál la pí ta ni az õs ter -
me lõi te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel ese tén, amíg an -
nak össze ge az adó év ele jé tõl össze sít ve az adó év ben nem
ha lad ja meg a nem le ges be val lá si nyi lat ko zat meg té te lé re
jo go sí tó összeg ha tárt, ha azon ban meg ha lad ta, ak kor az
adó elõ leg-ala pot az adó év ben meg szer zett összes õs ter -

me lõi te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel és adó ala pot nö -
ve lõ té tel alap ján kell meg ál la pí ta ni.

Az adóelõleg-nyilatkozat

48.  § (1) Az adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö te le zett ki fi ze -
tõ a be vé telt ter he lõ adó elõ le get a ma gán sze mély ál tal
adott nyi lat ko zat (adó elõ leg-nyi lat ko zat) figye lembe véte -
lével ál la pít ja meg, ha a nyi lat ko za tot fel szó lí tá sá ra vagy
ön ként a ma gán sze mély a ki fi ze tést meg elõ zõ en ren del ke -
zé sé re bo csát ja. Nyi lat ko zat ad ha tó ese ten ként vagy az
adó éven be lül vissza vo ná sig (újabb nyi lat ko zat té te lig) ér -
vé nye sen. A nyi lat ko zat tar tal mát érin tõ bár mely vál to zás
ese tén a ma gán sze mély kö te les ha la dék ta la nul új nyi lat ko -
za tot ten ni.

(2) Az adó elõ leg-nyi lat ko zat ban a ma gán sze mély az
adott eset tõl füg gõ en nyi lat ko zik

a) a be vé tel adó elõ leg-alap já nak meg ál la pí tá sá hoz le -
vo nan dó költ ség rõl,

b) az adó elõ leg-meg ál la pí tás mód já ról,
c) a ma gán sze mély össze vont adó alap já nak, adó ter het

nem vi se lõ já ran dó sá ga i nak adó évi vár ha tó össze gé rõl,
d) bér ese tén az adó jó vá írás figye lembevételérõl,
e) a csa lá di ked vez mény ér vé nye sí té sé rõl és meg osz tá -

sá ról,
f) az ál la mi vég ki elé gí tés meg osz tá sá nak mel lõ zé sé rõl,
g) a sú lyo san fo gya té kos ma gán sze mély nél az er rõl

 szóló iga zo lás alap ján a fo gya té kos ál la pot kez dõ nap já -
nak hó nap já tól ezen ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta má ról
az zal, hogy a vég le ges fo gya té kos ál la pot ról ugyan azon
ki fi ze tõ nek ele gen dõ egy szer nyi lat koz ni.

(3) Ha a csa lá di ked vez mény re több ma gán sze mély jo -
go sult, ak kor a jo go sul tak a (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti
nyi lat ko za tot – a vál to zás be je len té sé nek kö te le zett sé ge
mel lett – kö zö sen te szik meg. A jo go sul tak e nyi lat ko zat -
ban meg ha tá roz hat ják, hogy az õket jo go sult sá gi hó na -
pon ként együt te sen meg il le tõ csa lá di ked vez ményt az
adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó mi lyen meg osz tás ban
ve gye figye lembe. A csa lá di ked vez mény re vo nat ko zó
nyi lat ko zat leg alább a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) min den jo go sult ne vét és adó azo no sí tó je lét (en nek
hi á nyá ban ter mé sze tes azo no sí tó ada ta it);

b) min den el tar tott ne vét és adó azo no sí tó je lét (en nek
hi á nyá ban ter mé sze tes azo no sí tó ada ta it), mag zat (iker -
mag zat) ese té ben a vá ran dós ság té nyé re vo nat ko zó ki je -
len tést;

c) min den jo go sult adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta -
tó já nak ne vét (el ne ve zé sét) és adó szá mát, va la mint a nyi -
lat ko zat ban fog lal tak tu do má sul vé te lét iga zo ló ki je len té -
sét, míg e mun kál ta tó hi á nyá ban az erre vo nat ko zó ki je len -
tést.

(4) Ha a ma gán sze mély az adó év ben meg szer zett bár -
mely be vé te lét ter he lõ adó elõ leg meg ál la pí tá sá hoz tett
nyi lat ko za tá ban

a) té te les iga zo lás sal el szá mol ha tó költ ség le vo ná sát
kér te, és a nyi lat ko zat alap ján le vont költ ség meg ha lad ja
az össze vont adó alap meg ál la pí tá sá nál e tör vény ren del ke -
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zé sei sze rint az adó be val lás ban el szá molt iga zolt költ sé -
get, ak kor a kü lön bö zet 39 szá za lé kát;

b) olyan adó elõ leg-le vo nást kért (ide ért ve, ha az adó -
ter het nem vi se lõ já ran dó sá ga i ról az adó elõ le get meg ál la -
pí tó mun kál ta tó nak nem nyi lat ko zott), vagy oly mó don fi -
zet te az adó elõ le get, ami nek kö vet kez té ben utóbb – neki
fel ró ha tó ok ból – az adó be val lá sa/mun kál ta tói adó meg ál -
la pí tá sa sze rint be fi ze té si kü lön bö zet mu tat ko zik, an nak
12 szá za lé kát
a ma gán sze mély bír ság ként az adó év re vo nat ko zó be val lá -
sá ban fel tün te ti, és a bír sá got meg fi ze ti. Nem kell e ren del -
ke zést al kal maz ni, ha az a) pont sze rin ti kü lön bö zet az
adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál figye lembe vett költ ség össze -
gé nek 5 szá za lé kát, a b) pont sze rin ti kü lön bö zet a 10 ezer
fo rin tot nem ha lad ja meg.

(5) Az adó elõ leg-le vo nás ra kö te le zett ki fi ze tõ a ki fi ze -
tést meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a ma gán sze mélyt az adó elõ -
leg-nyi lat ko zat le he tõ sé gé rõl és az adott vagy nem adott
nyi lat ko zat kö vet kez mé nye i rõl.

A fizetendõ adóelõleg

49.  § (1) Az adó elõ leg a 47.  § sze rint meg ál la pí tott adó -
elõ leg-alap össze ge alap ján az adó mér té ké re vo nat ko zó
ren del ke zés sze rin ti leg ma ga sabb adó kulccsal szá mí tott
összeg, ki vé ve, ha a (2)–(16) be kez dés ren del ke zé sét
kell/le het al kal maz ni.

(2) Ha a ma gán sze mély az adó elõ leg-meg ál la pí tás ra kö -
te le zett ki fi ze tõ nek a ki fi ze tést meg elõ zõ en nyi lat ko zik,
hogy az adó évi össze vont adó alap ja vár ha tó an nem éri el
az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti alsó adó -
kulcs sáv ha tá rát, a ki fi ze tõ az adó év ben az alsó adó kulcs
al kal ma zá sá val ál la pít ja meg az adó elõ le get mind ad dig,
amíg a ma gán sze mély e nyi lat ko za tát vissza nem von ja, de 
utol só ként leg fel jebb ad dig, amíg az ál ta la meg ál la pí tott
adó évi adó elõ leg-ala pok együtt vé ve meg nem ha lad ják az
em lí tett sáv ha tárt.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en adó -
elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó nak és a ma gán sze mély -
nek a köz tük fenn ál ló jog vi szony ra te kin tet tel ke let ke zett
adó elõ leg-alap(ok) adó elõ le gé nek meg ál la pí tá sá ra a
(4)–(9) be kez dés ren del ke zé sei sze rint kell el jár nia.

(4) Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság nak (ide ért ve kü lö -
nö sen a nyug dí jat, a csa lá di pót lék jö ve de lem nek mi nõ sü -
lõ meg osz tott ré szét) az adó év ben más ki fi ze tõ ál tal tör tént 
elsõ ki fi ze té sét köve tõen a ma gán sze mély ha la dék ta la nul
nyi lat ko za tot ad az adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó -
nak, hogy a ki fi ze tés (jut ta tás) idõ pont ja sze rint mi lyen
összeg ben van, il let ve vár ha tó az adó év so rán nem tõle
szár ma zó ilyen rend sze res vagy nem rend sze res be vé te le.
A nyi lat ko za tot az adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó a
tõle szár ma zó adó elõ leg-ala pok még nem szám fej tett adó -
elõ le gé nek meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve szi az adó év -
ben mind ad dig, amíg azt a ma gán sze mély nem mó do sít ja,
vagy vissza nem von ja.

(5) Rend sze res be vé tel ese tén az adó elõ leg meg ál la pí tá -
sá hoz az adott havi rend sze res be vé tel alap ján meg ha tá ro -

zott adó elõ leg-alap ti zen két szer esé re (a vár ha tó adó elõ -
leg-alap ra) ki kell szá mí ta ni az adó mér té ké re vo nat ko zó
ren del ke zés sze rint vár ha tó szá mí tott adó egy ti zen ket ted
ré szét. A (4) be kez dés ben em lí tett nyi lat ko zat sze rin ti
össze get figye lembe véve, vagy egyéb ként, ha a ma gán -
sze mély adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá ga is az adó elõ le -
get meg ál la pí tó mun kál ta tó tól szár ma zik,

a) a vár ha tó adó elõ leg-alap hoz hoz zá kell adni a adó -
ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) éves vár ha tó össze gét is,
és ezek együt tes össze ge alap ján kell az adó mér té ké re vo -
nat ko zó ren del ke zés sze rin ti vár ha tó szá mí tott adót ki szá -
mí ta ni;

b) az a) pont sze rin ti vár ha tó szá mí tott adó ból le kell
von ni az adott havi adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) ti -
zen két sze res össze ge alap ján az adó mér té ké re vo nat ko zó
ren del ke zés sze rint ki szá mí tott össze get, és

c) a b) pont sze rin ti kü lönb sé get kell el osz ta ni ti zen ket -
tõ vel.

(6) Ha a rend sze res be vé tel ki fi ze té se (jut ta tá sa)

a) egy hó na pon be lül több rész let ben tör té nik, a havi
tény le ges be vé tel meg ál la pí tá sa után kell az (5)–(6) be kez -
dés ren del ke zé sei sze rint el jár ni, azon ban a hó kö zi ki fi ze -
tés (jut ta tás) so rán az ezen ki fi ze tés sel (jut ta tás sal) ará nyos 
adó elõ leg nek meg fe le lõ összeg a hó vé gi el szá mo lá sig
vissza tart ha tó;

b) több hó nap ra egy szer re tör té nik, úgy kell el jár ni,
mint ha a be vé telt a ma gán sze mély ha von ként sze rez te vol -
na meg, az zal, hogy ugyan ezt kell al kal maz ni ak kor is, ha
az adó éven be lül vissza me nõ leg több hó nap ra kap a ma -
gán sze mély a rend sze res be vé tel re vo nat ko zó eme lést.

(7) Rend sze res be vé tel nek mi nõ sül a ma gán sze mélyt az
adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó val fenn ál ló jog vi szo -
nyá ra te kin tet tel vagy az zal össze füg gés ben a ki fi ze tés
(jut ta tás) idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bály vagy szer zõ -
dés alap ján ha von ta meg il le tõ ki fi ze tés, jut ta tás.

(8) Nem rend sze res (rend sze res nek nem mi nõ sü lõ)  bevétel 
(pl. a ti zen har ma dik havi il let mény, a nem ha von ta el szá molt
ju ta lom, pré mi um, a sza bad ság meg vál tás)  esetén

a) a meg elõ zõ egész havi rend sze res be vé tel alap ján
meg ha tá ro zott adó elõ leg-alap ti zen két szer esé hez hoz zá
kell adni

aa) a (4) be kez dés ben em lí tett nyi lat ko zat alap ján,
vagy egyéb ként, ha a ma gán sze mély adó ter het nem vi se lõ
já ran dó sá ga is az adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tó tól
szár ma zik, az adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) vár ha tó 
össze gét,

ab) a nem rend sze res be vé tel alap ján meg ha tá ro zott
adó elõ leg-ala pot,

és ezen összeg re ki kell szá mí ta ni az adó mér té ké re vo nat -
ko zó ren del ke zés sze rint vár ha tó szá mí tott adót, és

b) az a) pont sze rin ti vár ha tó szá mí tott adó ból le kell
von ni a meg elõ zõ egész havi rend sze res be vé tel adó elõ -
leg-alap já nak ti zen két szer esé re és az adó ter het nem vi se lõ
já ran dó ság(ok) vár ha tó össze gé re együtt vé ve az adó mér -
té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rint szá mí tott össze get.
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(9) Az (5)–(8) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en, a
szá mí tást az adott ki fi ze tés (jut ta tás) adó elõ leg-alap já ra az
adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti elsõ adó -
kulccsal kell el vé gez ni, ha

a) a vár ha tó adó elõ leg-alap az adó ter het nem vi se lõ já -
ran dó ság(ok) vár ha tó össze gé vel és az adott adó elõ -
leg-alap pal együtt nem éri el az adó mér té ké re vo nat ko zó
ren del ke zés sze rin ti elsõ adó kulcs sáv ha tá rát;

b) a tör vény ben meg ha tá ro zott mér té kû vég ki elé gí tés,
to váb bá az ál la mi vég ki elé gí tés meg osz tá sá nak sza bá lyát
kell al kal maz ni, mert a ma gán sze mély a ki fi ze tést meg elõ -
zõ en nem tett írás ban nyi lat ko za tot a meg osz tás mel lõ zé -
sé rõl.

(10) Az adó elõ leg-le vo nás ra kö te le zett ki fi ze tõ (ide ért -
ve az adó elõ le get meg ál la pí tó mun kál ta tót is) az ál la mi
adó ha tó ság hoz be je len tett mód szer rel ál la pít ja meg az
adó elõ le get, ha ez ál tal az adó évi adó meg ál la pí tá sá nál je -
lent ke zõ adó kü lön bö zet mér sé kel he tõ. Nem kell be je len -
tést ten ni olyan mód szer vá lasz tá sa ese tén, ame lyet a szá -
mí tás tech ni kai prog ram ki dol go zó ja az ál la mi adó ha tó ság -
hoz be je len tett.

(11) A tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ál tal ki fi -
ze tett adó kö te les tár sa da lom biz to sí tá si el lá tást és a tar ta lé -
kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ma gán sze mélyt e jog vi -
szo nyá ra te kin tet tel meg il le tõ il let ményt ter he lõ adó elõ leg 
meg ál la pí tá sa ér de ké ben a ki fi ze tõ az adó elõ leg-ala pot el -
oszt ja annyi val, ahány nap ra a ki fi ze tés vo nat ko zik, és e
há nya dost meg szo roz za 365-tel. Ha ez a szor zat nem éri el
az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti elsõ adó -
kulcs sáv ha tá rát, az adó elõ leg-alap já ra az adó mér té ké re
vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti elsõ adó kulccsal szá mí tott
össze get ál la pít meg, ha meg ha lad ja, ak kor

a) a szor zat ra ki szá mít ja az adó mér té ké re vo nat ko zó
ren del ke zés sze rin ti vár ha tó szá mí tott adót, ame lyet el oszt
365-tel, és

b) az a) pont sze rin ti há nya dost meg szo roz za annyi val,
ahány nap ra a ki fi ze tés vo nat ko zik.

(12) A be vé telt ter he lõ adó elõ leg a (4)–(10) be kez dés
ren del ke zé sei sze rint ki szá mí tott összeg – leg fel jebb an -
nak mér té ké ig – csök kent ve

a) a ma gán sze mély nek az adó jó vá írás figye lembe -
vételére tett nyi lat ko za ta alap ján a havi adó jó vá írás sal,
amely – fi gye lem mel az adó jó vá írás ra irány adó ren del ke -
zé sek re is – az adott havi bér adó elõ leg-alap já nak 17 szá -
za lé ka, de jo go sult sá gi hó na pon ként leg fel jebb 15 100 fo -
rint az zal, hogy az adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál a havi adó -
jó vá írás nem ér vé nye sít he tõ, ha a bér ki fi ze tõ je ál tal az
adó év ben ki fi ze tett (jut ta tott) be vé te lek alap ján meg ha tá -
ro zott adó elõ leg-ala pok össze ge – az adott ki fi ze tést (jut -
ta tást) is figye lembe véve – meg ha lad ja a 3 mil lió 188 ezer
fo rin tot;

b) a csa lá di ked vez mény re jo go sult ma gán sze mélyt az
adott jo go sult sá gi hó nap ra meg il le tõ csa lá di ked vez -
ménnyel, fel té ve, hogy a csa lá di pót lék ra jo go sult a ki fi ze -
tés (a jut ta tás) idõ pont já ig meg adott adó elõ leg-nyi lat ko za -

tá ban kér te a csa lá di ked vez mény nek az adó elõ leg meg ál -
la pí tás nál tör té nõ ér vé nye sí té sét;

c) a sú lyo san fo gya té kos ma gán sze mély nél az er rõl
 szóló iga zo lás alap ján a fo gya té kos ál la pot kez dõ nap já -
nak hó nap já tól ezen ál la pot fenn ál lá sa ide jén ha von ta a
sze mé lyi ked vez ménnyel.

(13) A (3)–(12) be kez dés ren del ke zé sei he lyett a ma -
gán sze mély az adó elõ leg-nyi lat ko zat ban a vár ha tó adó -
alap já nak/adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá ga i nak köz lé se
he lyett kér he ti az adó elõ leg nek az adó mér té ké re vo nat ko -
zó ren del ke zés sze rin ti leg ma ga sabb adó kulccsal tör té nõ
meg ál la pí tá sát.

(14) A ma gánnyug díj pénz tár ál tal a ked vez mé nye zett
ré szé re tel je sí tett, nyug díj szol gál ta tás nak nem mi nõ sü lõ
ki fi ze tést ter he lõ adó elõ leg egyen lõ az adó elõ leg-alap és
az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti leg ala -
cso nyabb adó kulcs fe lé nek szor za tá val.

(15) Az adó elõ leg-fi ze tés re kö te le zett ma gán sze mély az 
adó év ele jé tõl össze sí ti az adó év ben ily mó don meg szer -
zett be vé te lek alap ján vagy egyéb ként meg ál la pí tott adó -
elõ leg-ala po kat. Az adó elõ leg az adó elõ leg-ala pok így
meg ha tá ro zott össze gé re meg ál la pí tott, az adó mér té ké re
vo nat ko zó ren del ke zés sze rin ti vár ha tó szá mí tott adó,
csök kent ve az adó év ben ko ráb ban már meg ál la pí tott adó -
elõ leg(ek) össze gé vel.

(16) Vál lal ko zói jö ve de lem sze rin ti adó zást al kal ma zó
egyé ni vál lal ko zó vál lal ko zói be vé te le ese té ben az adó elõ -
leg alap ja az adó év ben a ne gyed év vé gé ig meg szer zett
összes vál lal ko zói be vé tel alap ján az erre egyéb ként irány -
adó ren del ke zé sek sze rint – így kü lö nö sen az adó év ben a
ne gyed év vé gé ig fel me rült vál lal ko zói költ sé ge ket (a vál -
lal ko zói ki vé tet is ide ért ve), az ér ték csök ke né si le írás idõ -
ará nyos ré szét és az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség ré vén
ke let ke zett el ha tá rolt vesz te sé get figye lembe véve – meg -
ha tá ro zott vál lal ko zói adó alap. A be vé telt ter he lõ adó elõ -
leg az így meg ha tá ro zott adó elõ leg-alap után szá mí tott
vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó nak az a ré sze, amely
meg ha lad ja

a) a vál lal ko zói be vé tel alap ján az egyé ni vál lal ko zó ál -
tal az adó év re már meg ál la pí tott adó elõ leg(ek), va la mint

b) az egyé ni vál lal ko zót – az adó év ben már meg fi ze -
tett, iga zolt ka mat alap ján – a ne gyed év vé gé ig meg il le tõ
kis vál lal ko zá sok adó ked vez mé nye

össze gét az zal, hogy – ha az egyé ni vál lal ko zó a b) pont
ren del ke zé sét nem al kal maz za – a vál lal ko zói sze mé lyi jö -
ve de lem adó-elõ le get az adó elõ leg-alap 50 mil lió fo rin tot
meg nem ha la dó össze gé re 10 szá za lék kal fi zet he ti meg,
fel té ve, hogy a 10 szá za lé kos adó kulcs ra  való jo go sult sá -
gá nak egyéb fel té te lei az év ele jé tõl az adott ne gyed év vé -
gé ig szá mít va fenn áll nak.”

19.  § Az Szja tv. 49/C.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A vál lal ko zói osz ta lék alap után – ki vé ve ab ból a ki -
vét-ki egé szí tést – az adó 25 szá za lék. Az adót a ma gán sze -

2009/95. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24297



mély be val lá sá ban meg ál la pít ja, be vall ja, va la mint a be -
val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig meg fi ze ti.”

20.  § Az Szja tv. 61.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) In gat lan, va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ból szár ma -
zó be vé tel min den olyan be vé tel, ame lyet a ma gán sze mély 
az át ru há zás ra te kin tet tel meg sze rez. Ilyen nek mi nõ sül kü -
lö nö sen az el adá si ár, a cse ré ben ka pott do log nak a jö ve de -
lem szer zés idõ pont já ra meg ál la pí tott szo ká sos pi a ci ér té -
ke, va la mint az in gat lan, a va gyo ni ér té kû jog gaz da sá gi
tár sa ság vagy más cég ré szé re nem pénz be li hoz zá já ru lás -
ként (nem pénz be li be tét ként) tör té nõ szol gál ta tá sa ese tén
an nak a tár sa sá gi szer zõ dés ben, más ha son ló ok irat ban
meg ha tá ro zott ér té ke.

(2) A be vé tel nek nem ré sze a ka pott el len ér ték bõl az
egyéb jö ve de lem nek mi nõ sü lõ, az in gat lan nak, a va gyo ni
ér té kû jog nak a szer zõ dés kö tés idõ pont já ban is mert szo ká -
sos pi a ci ér té két meg ha la dó összeg.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé sét kell al kal maz ni a kül -
föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély nek a tár sa sá gi adó ról és az
osz ta lék adó ról  szóló tör vény sze rin ti in gat lan nal ren del ke -
zõ tár sa ság ban lévõ ré sze se dé se el len ér ték fe jé ben tör té nõ
át ru há zá sa, köl csön be adá sa vagy ilyen tár sa ság ból tör té -
nõ ki vo ná sa ré vén meg szer zett be vé tel re az zal, hogy a jö -
ve de lem meg ál la pí tá sá ra a 62.  § ren del ke zé sei he lyett az
ér ték pa pír-köl csön zés bõl, az ár fo lyam nye re ség bõl szár -
ma zó jö ve de lem re, il let ve a vál lal ko zás ból ki vont jö ve de -
lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

21.  § (1) Az Szja tv. 69.  §-ának n)–o) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ter mé szet be ni jut ta tás:)
„n) a ki fi ze tõ ál tal – a d)–e) pont ban fog lal tak tól füg get le -

nül is – in gye ne sen vagy ked vez mé nye sen át adott ter mék,
nyúj tott szol gál ta tás ré vén jut ta tott azon adó kö te les be vé tel,
amely az e tör vény 2009. de cem ber 31. nap ján ha tá lyos ren -
del ke zé se i ben fog lalt fel té te lek kel és mér té kig adó men tes nek 
mi nõ sült és nem tar to zik a 70–71.  § ha tá lya alá;

o) az e tör vény kü lön ren del ke zé se sze rint adó kö te les
vagy adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás;”

(2) Az Szja tv. 69.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
p) pont tal egé szül ki:

„p) a szö vet ke zet kö zös sé gi alap já ból a szö vet ke zet
ma gán sze mély tag ja ré szé re a szö vet ke ze tek rõl  szóló tör -
vény ben fog lal tak nak meg fele lõen az adó év ben ter mé -
szet ben adott jut ta tás együt tes ér té ke.”

22.  § Az Szja tv. a 70.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
cím mel egé szül ki, egy ide jû leg a kö vet ke zõ 70–71.  §-ok -
kal egé szül ki:

„Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások
kedvezményes adózása

70.  § (1) Egyes ter mé szet be ni és egyéb bé ren kí vü li jut -
ta tá sok be vé te le után az adó kö te le zett sé get a 71.  § ren del -
ke zé sei sze rint kell tel je sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett be vé tel nek mi nõ sül – ha 
a jut ta tó a mun kál ta tó, a tár sas vál lal ko zás (e ren del ke zés
al kal ma zá sá ban bár me lyi kük a továb biak ban: mun kál ta -
tó) – az a)–e) pont ban fel so rolt, a mun ka vál la ló nak (ide -
ért ve a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló tör vény elõ írásai
sze rint a mun kál ta tó hoz ki ren delt mun ka vál la lót is), a tár -
sas vál lal ko zás sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag já nak (e
ren del ke zés al kal ma zá sá ban a jut ta tás ban ré sze sü lõ, em lí -
tett ma gán sze mély a továb biak ban: mun ka vál la ló)

a) sze mé lyé re és kö ze li hoz zá tar to zói sze mé lyé re te -
kin tet tel

aa) üdü lé si csekk/csek kek for má já ban jut ta tott be vé -
tel bõl – több jut ta tó tól szár ma zó an együtt vé ve –

vagy

ab) a mun kál ta tó tu laj do ná ban, va gyon ke ze lé sé ben
lévõ üdü lõ ben nyúj tott üdü lé si szol gál ta tás ré vén jut ta tott
be vé tel bõl

az adó év ben sze mé lyen ként a mi ni mál bér össze gét meg
nem ha la dó rész;

b) me leg ét kez te tés for má já ban jut ta tott be vé tel bõl a
jut ta tás alap já ul szol gá ló jog vi szony min den meg kez dett
hó nap já ra (utó lag is) havi 18 000 fo rin tot meg nem ha la dó
rész;

c) az is ko la rend sze rû kép zés át vál lalt (vi selt) költ sé ge
ré vén jut ta tott be vé tel bõl a mi ni mál bér két és fél sze re sét
meg nem ha la dó rész;

d) is ko la kez dé si tá mo ga tás cí mén jut ta tott be vé tel bõl a
mi ni mál bér 30 szá za lé kát meg nem ha la dó rész;

e) a mun kál ta tó ne vé re  szóló szám lá val meg vá sá rolt,
ki zá ró lag a mun ka vál la ló he lyi uta zá sá ra szol gá ló bér let
for má já ban jut ta tott be vé tel.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett be vé tel nek mi nõ sül

a) a szak kép zõ is ko lai ta nu ló nak, kö te le zõ szak mai
gya kor la tá nak ide je alatt a hall ga tó nak, va la mint – ha a jut -
ta tó a volt mun kál ta tó (an nak jog utód ja) – a nyug díj ban ré -
sze sü lõ ma gán sze mély nek és kö ze li hoz zá tar to zó já nak,
to váb bá az el hunyt mun ka vál la ló kö ze li hoz zá tar to zó já -
nak

aa) üdü lé si csekk/csek kek for má já ban jut ta tott be vé -
tel bõl – több jut ta tó tól szár ma zó an együtt vé ve –

vagy

ab) a jut ta tó tu laj do ná ban, va gyon ke ze lé sé ben lévõ
üdü lõ ben nyúj tott üdü lé si szol gál ta tás ré vén jut ta tott be vé -
tel bõl

az adó év ben sze mé lyen ként a mi ni mál bér össze gét meg
nem ha la dó rész;

b) a szak kép zõ is ko lai ta nu ló nak, kö te le zõ szak mai
gya kor la tá nak ide je alatt a hall ga tó nak a jut ta tás alap já ul
szol gá ló jog vi szony min den meg kez dett hó nap já ra (utó lag 
is), va la mint – ha a jut ta tó a volt mun kál ta tó (an nak jog -
utód ja) – a nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán sze mély nek me leg
ét kez te tés for má já ban jut ta tott be vé tel bõl a havi 18 ezer
fo rin tot meg nem ha la dó rész;

c) a szak szer ve zet ál tal a tag já nak, a nyug dí jas tag -
jának, az em lí tett ma gán sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó já -
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nak, az el hunyt tag (nyug dí jas tag) kö ze li hozzátartozó -
jának

ca) üdü lé si csekk/csek kek for má já ban jut ta tott be vé tel -
bõl – több jut ta tó tól szár ma zó an együtt vé ve –

vagy

cb) üdü lõ ben nyúj tott üdü lé si szol gál ta tás ré vén jut ta -
tott be vé tel bõl

az adó év ben sze mé lyen ként a mi ni mál bér össze gét meg
nem ha la dó rész.

(4) A (2)–(3) be kez dés ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá -
ban

a) üdü lõ nek mi nõ sül a nem üz le ti célú kö zös sé gi sza -
bad idõs szál lás hely szol gál ta tás ról  szóló kor mány ren de let
sze rint üdü lõ ként nyil ván tar tás ba vett szál lás hely;

b) a mun kál ta tó tu laj do ná ban, va gyon ke ze lé sé ben lévõ 
üdü lõ nek kell te kin te ni a mun kál ta tó cég nek a tár sa sá gi
adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör vény sze rin ti kap csolt
vál lal ko zá sá nak, költ ség ve té si szerv ese té ben a fel ügye le ti 
szerv nek és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
irá nyí tá sa alatt álló szerv tu laj do ná ban, va gyon ke ze lé sé -
ben lévõ üdü lõt is;

c) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal fenn tar tott
üdü lõk ben nyúj tott szol gál ta tás ese té ben a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia mun kál ta tó nak, a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mia tag ja, a tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ sze -
mély is mun ka vál la ló nak mi nõ sül;

d) me leg ét kez te tés for má já ban jut ta tott be vé tel nek mi -
nõ sül az ét ke zõ he lyi ven dég lá tás, a mun ka he lyi ét kez te tés, 
vagy köz ét kez te tés nyúj tá sa ré vén jut ta tott be vé tel (ide ért -
ve a ki zá ró lag e szol gál ta tá sok igény be vé te lé re jo go sí tó
utal ványt is);

e) a (2) c) pont já ban em lí tett be vé tel nek mi nõ sül az át -
vál lalt (vi selt) költ ség, ha az is ko la rend sze rû kép zés

ea) – ak kor is, ha a költ sé get nem a mun kál ta tó vi se -
li – mun kál ta tói el ren de lés alap ján a mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges is me ret meg szer zé sét, bõ ví té sét,

eb) a jut ta tó val mun ka vi szony ban álló ma gán sze mély,
a tár sas vál lal ko zás te vé keny sé gé ben sze mé lye sen köz re -
mû kö dõ tag ja szá má ra szük sé ges, a ki fi ze tõ, a tár sas vál -
lal ko zás te vé keny sé gé vel össze füg gõ szak mai is me re tek
meg szer zé sét, bõ ví té sét szol gál ja;

f) is ko la kez dé si tá mo ga tás nak mi nõ sül az jut ta tás,
ame lyet a (2) be kez dés ben em lí tett mun kál ta tó a köz ok ta -
tás ban (vagy bár mely EGT-ál lam ban en nek meg fe le lõ ok -
ta tás ban) részt vevõ gyer mek re, ta nu ló ra te kin tet tel a tan -
év elsõ nap ját meg elõ zõ és kö ve tõ 60 na pon be lül tan -
könyv, tan esz köz, ru há zat (ide ért ve a mun kál ta tó, il let ve a
bér ki fi ze tõ je ne vé re  szóló, az elõ zõ ek ben fel so rolt ja vak
be szer zé sé rõl  szóló szám la el len ér té ké nek az em lí tett idõ -
szak ban tör té nõ meg té rí té sét is) vagy ki zá ró lag az em lí tett
ja vak vá sár lá sá ra jo go sí tó utal vány for má já ban jut tat, fel -
té ve, hogy a jut ta tás ban ré sze sü lõ ma gán sze mély a jut ta tó
olyan mun ka vál la ló ja, aki az em lí tett gyer mek nek, ta nu ló -
nak a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény, vagy bár mely
EGT-ál lam ha son ló jog sza bá lya alap ján csa lá di jut ta tás ra,

vagy ha son ló el lá tás ra jo go sult szü lõ je vagy e szü lõ nek
vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa.

(5) Az (1) be kez dés ben em lí tett be vé tel nek mi nõ sül
a) a ma gán sze mély ja vá ra át utalt mun kál ta tói/fog lal -

koz ta tói havi hoz zá já ru lás ból
aa) az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár(ak)ba a mi -

ni mál bér 50 szá za lé kát,
ab) az ön kén tes köl csö nös egész ség pénzt ár(ak)ba/ön -

se gé lye zõ pénz tár(ak)ba együtt vé ve a mi ni mál bér 30 szá -
za lé kát,

ac) fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be a
mi ni mál bér 50 szá za lé kát,
meg nem ha la dó rész;

b) a mun kál ta tó ál tal a ma gán nyug díj ról és a ma -
gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze -
rint a ma gán sze mély tag dí já nak ki egé szí té se ként egy ol da -
lú kö te le zett ség vál la lás alap ján a ma gánnyug díj pénz tár ba
fi ze tett összeg;

fel té ve, hogy a ma gán sze mély a jut ta tó val leg alább heti
36 órai mun ka vég zés sel járó mun ka vi szony ban áll, vagy a
ma gán sze mélyt a jut ta tó tól – mun ka vi szony alap -
ján – pénz ben meg il le tõ havi jö ve de lem a mi ni mál bért el -
éri, to váb bá fel té ve, hogy a jut ta tó a hoz zá já ru lást ha von ta
vagy több hó nap ra elõ re, vagy utó la go san leg fel jebb há -
rom hó nap ra utal ja át egy összeg ben.

71.  § (1) A ma gán sze mély a 70.  § ren del ke zé se i ben fog -
lalt fel té te lek sze rin ti és ér ték ha tá ron be lü li jut ta tás ré vén
meg szer zett be vé te le után az õt jut ta tás ban ré sze sí tõ ki fi -
ze tõ (a továb biak ban: jut ta tó) 25 szá za lék adó fi ze té sé re
kö te les.

(2) A jut ta tó az (1) be kez dés sze rin ti adó kö te le zett sé gé -
nek meg ál la pí tá sá hoz figye lembe ve szi a ma gán sze mély -
nek az adott jut ta tás ra vo nat ko zó ren del ke zés ben fog lalt
fel té te lek fenn ál lá sá ról  szóló nyi lat ko za tát, az zal, hogy ha
az adott jut ta tás nem fe lel meg a vo nat ko zó ren del ke zés -
ben fog lalt fel té te lek nek, és/vagy, ha az ott meg ha tá ro zott
ér ték ha tárt meg ha lad ja – a meg ha la dó rész te kin te té ben – a 
69.  § sze rin ti olyan adó kö te les ter mé szet be ni jut ta tás nak
mi nõ sül, amely re vo nat ko zó an az em lí tett § (1) be kez dé sé -
nek d) és e) pont ját nem kell al kal maz ni.

(3) A jut ta tó nak az adót a jut ta tás hó nap ja kö te le zett sé -
ge ként, a ki fi ze té sek kel, jut ta tá sok kal össze füg gõ adó és
já ru lé kok be val lá sá ra, meg fi ze té sé re az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény ben elõ írt mó don és ha tár idõ re kell be val la -
nia, ille tõ leg meg fi zet nie. A jut ta tó a ked vez mé nyes adó -
zá sú jut ta tá sok ról nyil ván tar tást ve zet.

(4) Ha az adó ha tó ság a (2) be kez dés ren del ke zé sé vel
össze füg gés ben adó hi ányt ál la pít meg, ak kor azt an nak a
jut ta tó nak kell meg fi zet nie, amely nem ren del ke zik a ma -
gán sze mély em lí tett nyi lat ko za tá val, vagy egyéb ként nem
fi zet te meg az adót. Ha az adó hi ány a ma gán sze mély
 valótlan nyi lat ko za tá nak a kö vet kez mé nye, ille tõ leg a ma -
gán sze mély a nyi lat ko zat át adá sát nem tud ja iga zol ni, ak -
kor az adó hi ányt és jog kö vet kez mé nye it a ma gán sze mély -
nek az adó ha tó ság ha tá ro za ta alap ján kell vi sel nie.”
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23.  § Az Szja tv. 73.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély ré szé re – ha a
ma gán sze mély il le tõ sé ge sze rin ti ál lam és a Ma gyar Köz -
tár sa ság kö zött nincs ha tá lyos egyez mény a ket tõs adóz ta -
tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem- és va gyon adók te rü le -
tén – ka mat, jog díj, szol gál ta tá si díj cí men fi ze tett (jut ta -
tott) be vé tel egé sze jö ve de lem, amely után az adó mér té ke
30 szá za lék. Az adót – ha a be vé tel ki fi ze tõ tõl szár ma -
zik – a ki fi ze tõ ál la pít ja meg, von ja le, fi ze ti meg és vall ja
be az zal, hogy nem pénz ben tör té nõ jut ta tás ese tén a jut ta -
tást ter he lõ adó meg fi ze té sé re a ki fi ze tõ kö te les. E ren del -
ke zést nem kell al kal maz ni a Ma gyar Ál lam, az ál lam ház -
tar tás al rend sze rei vagy a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal fi ze -
tett, jó vá írt ka mat jö ve de lem re, a hi tel in té zet ál tal fi ze tett,
jó vá írt ka mat jö ve de lem re, to váb bá a ké se del mi ka mat ra. E 
ren del ke zés al kal ma zá sá ban szol gál ta tá si díj nak mi nõ sül
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács gaz da sá gi te vé keny sé -
gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek
lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren de let be so ro lá sa
sze rin ti üz let ve ze tés, üz let vi te li ta nács adás, rek lám, pi ac-,
köz vé le mény-ku ta tás, va la mint más ho vá nem so rolt egyéb 
szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség bõl az üz le ti
ügy nö ki te vé keny ség díja.”

24.  § Az Szja tv. 74.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó be vé tel bõl le -
von ha tó az ugyan azon in gat lan után a va gyon adó ról  szóló
tör vény sze rint az adó év ben az elõ írt ha tár idõ ig meg fi ze -
tett adó.”

25.  § Az Szja tv. 80.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül
ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
meg ha tá roz za)

„g) azon be teg sé gek kö rét, ame lyek ben szen ve dõ sze -
mé lyek a sze mé lyi ked vez mény ér vé nye sí té se szem pont -
já ból sú lyo san fo gya té kos nak mi nõ sül nek.”

26.  § Az Szja tv. 1., 3. és 11. szá mú mel lék le tei e tör vény 
1., 2. és 3. mel lék le tei sze rint mó do sul nak.

II. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 
1996. évi LXXXI. tör vény módosítása

27.  § A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. 
évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.) 2.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Adó alany a kül föl di sze mély, il let ve az üz let ve ze -
té se he lye alap ján kül föl di il le tõ sé gû, ha

a) bel föl di te lep he lyen vé gez vál lal ko zá si te vé keny sé -
get, fel té ve, hogy az üz let ve ze té sé nek he lyé re te kin tet tel

nem te kint he tõ bel föl di il le tõ sé gû adó zó nak (a továb biak -
ban: kül föl di vál lal ko zó);

b) bel föl di jog sza bály alap ján lét re jött jogi sze mély,
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sas cég, sze mé lyi
egye sü lés, egyéb szer ve zet, kül föl di vál lal ko zó ka ma tot,
jog dí jat, szol gál ta tá si dí jat fi zet (jut tat) szá má ra; fel té ve,
hogy a kül föl di sze mély, il let ve a kül föl di il le tõ sé gû szék -
he lye, il le tõ sé ge sze rin ti ál lam és a Ma gyar Köz tár sa ság
kö zött nincs ha tá lyos egyez mény a ket tõs adóz ta tás el ke -
rü lé sé re a jö ve de lem- és va gyon adók te rü le tén (a továb -
biak ban: kül föl di szer ve zet);

c) in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság ban meg lé võ ré sze -
se dé sé nek el ide ge ní té se vagy ki vo ná sa ré vén sze rez jö ve -
del met (a továb biak ban: in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság
tag ja).”

28.  § (1) A Tao. 4.  §-a a kö vet ke zõ 4/a. pont tal egé szül
ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„4/a. be hajt ha tat lan kö ve te lés: a szám vi tel rõl  szóló tör -

vény sze rin ti be hajt ha tat lan kö ve te lés, va la mint azon kö -
ve te lés be ke rü lé si ér té ké nek 20 szá za lé ka, ame lyet a fi ze -
té si ha tár idõt kö ve tõ 365 na pon be lül nem egyen lí tet tek ki, 
ki vé ve, ha a kö ve te lés el évült vagy bí ró ság elõtt nem ér vé -
nye sít he tõ;”

(2) A Tao. 4.  §-ának 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„5. be je len tett ré sze se dés: a bel föl di jog sza bá lyok alap -

ján lét re jött jogi sze mély ben, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ tár sas cég ben és kül föl di sze mély ben (ki vé ve az
el len õr zött kül föl di tár sa sá got), szer zett leg alább 30 szá za -
lék mér té kû, va la mint min den to váb bi meg szer zett ré sze -
se dés, fel té ve, hogy az adó zó a ré sze se dés meg szer zé sét a
szer zést kö ve tõ 30 na pon be lül be je len ti az adó ha tó ság -
nak; a ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem elõ -
ter jesz tésének nincs he lye; a 30 szá za lé kot meg ha la dó an
szer zett ré sze se dés be je len té sé nek fel té te le, hogy az adó zó 
a leg alább 30 szá za lé kos mér té kû ré sze se dé sét be je len tet te 
az adó ha tó ság hoz;”

(3) A Tao. 4.  §-a a kö vet ke zõ 10/a. pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„10/a. el is mert tõzs de: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és

az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he -
tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. 
tör vény ben meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(4) A Tao. 4.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„11. el len õr zött kül föl di tár sa ság: az a kül föl di sze -

mély, il let ve az üz let ve ze tés he lye alap ján kül föl di il le tõ -
sé gû (a továb biak ban együtt: kül föl di tár sa ság), amely ben
a kül föl di tár sa ság adó éve nap ja i nak több sé gé ben a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint bel föl di il le tõ sé -
gû tény le ges tu laj do nos (a továb biak ban: ré sze se dés sel
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ren del ke zõ) van, és a kül föl di tár sa ság ál tal az adó év re fi -
ze tett (fi ze ten dõ) tár sa sá gi adó nak meg fe le lõ adó és az
adó alap [cso por tos adó ala nyi ság ese tén a cso port szin ten
fi ze tett (fi ze ten dõ), adó vissza té rí tés sel csök ken tett adó és
az adó alap] szá za lék ban ki fe je zett há nya do sa nem éri el a
19.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mér ték két har ma dát vagy a
kül föl di tár sa ság nul la vagy ne ga tív adó alap  miatt nem fi -
zet tár sa sá gi adó nak meg fe le lõ adót, bár ered mé nye po zi -
tív; nem kell e ren del ke zést al kal maz ni, ha a kül föl di tár sa -
ság szék he lye, il le tõ sé ge az Eu ró pai Unió tag ál la má ban,
az OECD tag ál la má ban vagy olyan ál lam ban van,
amellyel a Ma gyar Köz tár sa ság nak ha tá lyos egyez mé nye
van a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re és amely ál lam ban
 valódi gaz da sá gi je len lét tel bír, az zal, hogy

a)  va ló di gaz da sá gi je len lét nek mi nõ sül a kül föl di tár -
sa ság és az adott ál lam ban lévõ kap csolt vál lal ko zá sai ál tal 
együt te sen sa ját esz köz zel és mun ka vi szony ban fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lók kal vég zett ter me lõ, fel dol go zó,
me zõ gaz da sá gi, szol gál ta tó, be fek te tõi, va la mint ke res ke -
del mi te vé keny ség, ha az eb bõl szár ma zó be vé te lük el éri
az összes be vé te lük leg alább 50 szá za lé kát; a  valódi gaz -
da sá gi je len lé tet az adó zó kö te les bi zo nyí ta ni;

b) nul la vagy ne ga tív ered mény és adó alap ese tén a
kül föl di ál lam ál tal jog sza bály ban elõ írt tár sa sá gi adó nak
meg fe le lõ adó mér té ké nek kell el ér nie a 19.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt mér ték két har ma dát;

c) a kül föl di tár sa ság adó éve alatt a ré sze se dés sel ren -
del ke zõ adó évé nek utol só nap ján vagy nap já ig le zá rult
utol só adó évet kell ér te ni;

d) e ren del ke zé se ket ön ál ló an al kal maz ni kell a kül föl -
di tár sa ság szék he lyé tõl, il le tõ sé gé tõl el té rõ ál lam ban lévõ
te lep he lyé re is;

e) e ren del ke zés al kal ma zá sá ban tény le ges tu laj do nos -
nak mi nõ sül az a ma gán sze mély, aki a kül föl di tár sa ság ban 
a sza va za ti jo gok vagy a tu laj do ni há nyad leg alább hu -
szon öt szá za lé ká val vagy – a Pol gá ri Tör vény könyv
(a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val – meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zik;

f) nem mi nõ sül el len õr zött kül föl di tár sa ság nak a kül -
föl di tár sa ság, amely ben el is mert tõzs dén jegy zett sze mély 
vagy kap csolt vál lal ko zá sa ré sze se dés sel ren del ke zik.”

(5) A Tao. 4.  §-a a kö vet ke zõ 18/a. pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„18/a. in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság:
a) az adó zó, il let ve az adó zó bel föl dön fek võ in gat lan -

nal ren del ke zõ kap csolt vál lal ko zá sai, amennyi ben
1. az adó zó adó évi be szá mo ló já ban, a bel föl dön

fek võ in gat lan nal ren del ke zõ kap csolt vál lal ko -
zá sok be szá mo ló já ban együt te sen ki mu ta tott esz -
kö zök pi a ci ér té ké nek (együt tes) össze gé bõl a
bel föl dön fek võ in gat lan ér té ke több mint 75 szá -
za lék és

2. va la me lyi kük tag ja (rész vé nye se) az adó év leg -
alább egy nap ján olyan ál lam ban ren del ke zik
kül föl di il le tõ ség gel, amellyel a Ma gyar Köz tár -
sa ság nem kö tött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl

egyez ményt vagy az egyez mény le he tõ vé te szi az 
ár fo lyam nye re ség Ma gyar or szá gon tör té nõ
adóz ta tá sát

az zal, hogy
aa) az il le tõ sé get az adó zó a tag (rész vé nyes) nyi lat ko -

za ta alap ján ve szi figye lembe,
ab) az adó zó nak az in gat lan ará nyá nak meg ál la pí tá sá -

hoz szük sé ges ada tok ról az adó év re vo nat ko zó tár sa sá gi
adó be val lás ese dé kes sé gé nek nap ját kö ve tõ 60 na pon be -
lül tá jé koz tat nia kell va la mennyi bel föl dön fek võ in gat lan -
nal ren del ke zõ kap csolt vál lal ko zá sát;

b) az a) pont ren del ke zé sei az el is mert tõzs dén jegy zett
adó zó ra nem vo nat koz nak;”

(6) A Tao. 4.  §-a 23. pont já nak c)–d) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a ren del ke zés a
kö vet ke zõ e) al pont tal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
23. kap csolt vál lal ko zás:)
„c) az adó zó és más sze mély, ha har ma dik sze mély – a

Ptk. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet -
le nül vagy köz vet ve mind ket tõ jük ben több sé gi be fo lyás -
sal ren del ke zik az zal, hogy azo kat a kö ze li hoz zá tar to zó -
kat, akik az adó zó ban és a más sze mély ben több sé gi be fo -
lyás sal ren del kez nek, har ma dik sze mély nek kell te kin te ni;

d) a kül föl di vál lal ko zó és bel föl di te lep he lye, va la mint 
a kül föl di vál lal ko zó te lep he lyei, to váb bá a kül föl di vál lal -
ko zó bel föl di te lep he lye és az a sze mély, amely a kül föl di
vál lal ko zó val az a)–c) al pont ban meg ha tá ro zott vi szony -
ban áll;

e) az adó zó és kül föl di te lep he lye, to váb bá az adó zó
kül föl di te lep he lye és az a sze mély, amely az adó zó val az
a)–c) al pont ban meg ha tá ro zott vi szony ban áll;”

(7) A Tao. 4.  §-a a kö vet ke zõ 26. pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„26. nyil ván tar tott ér ték vesz tés: a kö ve te lé sek re a

szám vi te li elõ írások alap ján el szá molt és adó zás elõt ti
ered mény nö ve lés ként figye lembe vett ér ték vesz tés csök -
kent ve az adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként szá mí -
tás ba vett összeg gel;”

29.  § A Tao. 5.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) Az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag já nak adó -
kö te le zett sé ge az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság ban lévõ
ré sze se dés el ide ge ní té sé nek, a jegy zett tõke tõ ke ki vo nás
út ján tör té nõ le szál lí tá sá nak nap ján ke let ke zik.”

30.  § A Tao. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A tár sa sá gi adó alap ja a kül föl di szer ve zet nél a
15.  §-ban, az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag já nak ese -
té ben a 15/A.  §-ban meg ha tá ro zott jö ve de lem.”

31.  § (1) A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek g)–gy) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„g) az adó zó nál a ka pott (járó) osz ta lék és ré sze se dés

cí mén
1. az adó év ben el szá molt be vé tel (egy sze res könyv -

vi telt ve ze tõ nél az en nek meg fe le lõ adó kö te les
be vé tel), ki vé ve az el len õr zött kül föl di tár sa ság -
tól ka pott (járó) osz ta lék és ré sze se dés kö vet kez -
té ben el szá molt be vé telt, fi gye lem mel a 2. pont -
ban fog lal tak ra,

2. az adó év ben el szá molt be vé tel, de leg fel jebb a 8.  §
(1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján az adó zás elõt ti ered -
mény nö ve lé se ként el szá molt – az adó zó erre vo nat ko zó
adó be val lá sá val és az azt alá tá masz tó ki mu ta tá sok kal iga -
zolt – és az adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként még
figye lembe nem vett összeg;

gy) a tag nál (rész vé nyes nél, üz let rész-tu laj do nos nál)
1. a ki ve ze tett (rész ben ki ve ze tett) ré sze se dés – ide -

ért ve az elõ tár sa ság gal szem ben a va gyo ni hoz -
zá já ru lás alap ján ki mu ta tott kö ve te lést is, de ide
nem ért ve az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban
lévõ ré sze se dést – (10) be kez dés sze rin ti ér té két
meg ha la dó an a ki ve ze tés kö vet kez té ben az adó -
év ben el szá molt be vé tel, ha a tu laj do ni ré sze se -
dést je len tõ be fek te tés jog utód nél kü li meg szû -
nés, jegy zett tõke tõ ke ki vo nás út ján tör té nõ le -
szál lí tá sa vagy ked vez mé nye zett át ala ku lás kö -
vet kez té ben szûnt meg, il let ve csök kent, fi gye -
lem mel a 2. pont ban fog lal tak ra,

2. az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban lévõ ré sze se -
dés 1. pont sze rin ti ki vo ná sa kor a ki ve ze tett ré -
sze se dés (10) be kez dés sze rin ti ér té két meg ha la -
dó an a ki ve ze tés kö vet kez té ben az adó év ben el -
szá molt be vé tel, leg fel jebb a 8.  § (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja alap ján az adó zás elõt ti ered mény
nö ve lé se ként el szá molt – az erre vo nat ko zó adó -
be val lás sal és az azt alá tá masz tó ki mu ta tá sok kal
iga zolt – és az adó zás elõt ti ered mény csök ken té -
se ként még figye lembe nem vett összeg;”

(2) A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„n) a kö ve te lés re az adó év ben vissza írt ér ték vesz tés, a

kö ve te lés be ke rü lé si ér té ké bõl a be hajt ha tat lan ná vált rész, 
va la mint a kö ve te lés át ru há zá sa kor, ki egyen lí té se kor, be -
szá mí tá sa kor el szá molt be vé tel, de leg fel jebb a nyil ván tar -
tott ér ték vesz tés; e ren del ke zést a hi tel in té zet és a pénz -
ügyi vál lal ko zás a pénz ügyi szol gál ta tás ból, be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség bõl szár ma zó kö ve te lés re, be fek -
te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség -
bõl szár ma zó kö ve te lés re nem al kal maz za,”

(3) A Tao. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ q) pont -
tal egé szül ki:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„q) a tu laj do ni ré sze se dés re vissza írt ér ték vesz tés, ha

azt az adó zó ko ráb ban adó zás elõt ti ered ményt nö ve lõ té -

tel ként vet te szá mí tás ba, ame lyet az erre vo nat ko zó adó be -
val lás sal és az azt alá tá masz tó ki mu ta tá sok kal iga zol,”

(4) A Tao. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
t)–ty) pont tal egé szül ki:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„t) a (17)–(18) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel

az adó zó sa ját te vé keny sé gi kö ré ben vég zett alap ku ta tás,
al kal ma zott ku ta tás, kí sér le ti fej lesz tés köz vet len költ sé ge
(ide nem ért ve a bel föl di il le tõ sé gû adó zó tól, a kül föl di
vál lal ko zó bel föl di te lep he lyé tõl vagy a sze mé lyi jö ve de -
lem adó ról  szóló tör vény sze rin ti egyé ni vál lal ko zó tól köz -
vet le nül vagy köz vet ve igény be vett ku ta tá si és kí sér le ti
fej lesz té si szol gál ta tás el len ér té ke alap ján el szá molt köz -
vet len költ sé get) a fel me rü lés adó évé ben, vagy – az adó zó
vá lasz tá sa sze rint, ha a költ sé get kí sér le ti fej lesz tés ak ti -
vált ér té ke ként (szel le mi ter mék ként) ál lo mány ba ve -
szi – leg fel jebb az el szá molt ér ték csök ke nés össze gé ig az
ér ték csök ke nés el szá mo lá sá nak adó évé ben; az adó zó nem
csök kent he ti az adó zás elõt ti ered ményt az em lí tett költ -
ség bõl (rá for dí tás ból) a fej lesz tés cél já ra vagy a te vé keny -
ség költ sé gei (rá for dí tá sai) el len té te le zé sé re a mér leg ké -
szí tés nap já ig az adó ha tó ság tól igé nyelt, vagy az adó év -
ben – vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül – ka pott tá mo ga -
tás, jut ta tás össze gé vel, il let ve – ha él a vá lasz tá si le he tõ -
ség gel – a tá mo ga tás, jut ta tás alap ján az adó évi adó zás
elõt ti ered mé nye ja vá ra el szá molt be vé tel lel,

ty) a mû em lék, il let ve a he lyi egye di vé de lem alatt álló
épü let, épít mény ér té két nö ve lõ fel újí tás költ sé ge a tár gyi
esz közt nyil ván tar tó adó zó nál,”

(5) A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek z) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„z) a ki e mel ke dõ en köz hasz nú be so ro lás sal ren del ke zõ 

szer ve zet nek vagy köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú
be so ro lás sal ren del ke zõ köz hasz nú szer ve zet tel kö tött tar -
tós ado má nyo zá si szer zõ dés ke re té ben, a köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl  szóló tör vény ben ne ve sí tett köz hasz nú te vé -
keny ség, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú be so ro lást meg ala po -
zó köz fel adat tá mo ga tá sá ra az adó év ben vissza fi ze té si kö -
te le zett ség nél kül adott tá mo ga tás, jut ta tás, té rí tés nél kül
át adott esz köz könyv sze rin ti ér té ké nek, té rí tés nél kül
nyúj tott szol gál ta tás be ke rü lé si ér té ké nek

1. 50 szá za lé ka ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet
tá mo ga tá sa ese tén,

2. 20 szá za lé ka tar tós ado má nyo zá si szer zõ dés ese -
tén,

de együt te sen leg fel jebb az adó zás elõt ti ered mény
össze ge,”

(6) A Tao. 7.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az (1) be kez dés z) pont ja alap ján az adó zó ak kor
csök kent he ti az adó zás elõt ti ered ményt, ha ren del ke zik a
köz hasz nú szer ve zet, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet 
ál tal az adó alap meg ál la pí tá sa cél já ból ki ál lí tott iga zo lás -
sal, amely tar tal maz za a ki ál lí tó és az adó zó meg ne ve zé sét, 
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szék he lyét, adó szá mát, a tá mo ga tás, jut ta tás össze gét, cél -
ját, to váb bá köz hasz nú szer ve zet, ki e mel ke dõ en köz hasz -
nú szer ve zet ese té ben a köz hasz nú sá gi fo ko za tot.”

32.  § (1) A Tao. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:)
„f) az el len õr zött kül föl di tár sa ság adó évé nek (üz le ti

évé nek) utol só nap ján ki mu ta tott – az adó zó nak az adó éve
utol só nap ján az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban fenn ál ló
köz vet len ré sze se dé sé re jutó – po zi tív adó zott ered mény
fel osz tott osz ta lék kal csök ken tett ré sze, fel té ve, hogy az
adó zó az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban a sza va za ti jo gok 
vagy a tu laj do ni há nyad leg alább hu szon öt szá za lé ká val
vagy – a Ptk. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val – meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zik, és az adó zó -
ban köz vet le nül és/vagy köz vet ve nem ren del ke zik ré sze -
se dés sel a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint
bel föl di il le tõ sé gû nek mi nõ sü lõ ma gán sze mély;”

(2) A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek gy) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:)
„gy) az adó év ben kö ve te lés re (ki vé ve hi tel in té zet nél és 

pénz ügyi vál lal ko zás nál a pénz ügyi szol gál ta tás ból,
 befektetési szol gál ta tá si te vé keny ség bõl szár ma zó és be -
fek te té si vál lal ko zás nál a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség bõl szár ma zó kö ve te lést) el szá molt ér ték vesz tés
össze ge,”

(3) A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek r) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„r) a 7.  § (1) be kez dé sé nek gy) pont ja alap ján az adó zás 
elõt ti ered mény csök ken té se ként el szá molt összeg bõl a
ked vez mé nye zett át ala ku lás alap ján meg szer zett ré sze se -
dés be ke rü lé si ér té ke csök ken té se ként, könyv sze rin ti ér té -
ke ki ve ze té se ként az adó év ben bár mely jog cí men el szá -
molt (de össze sen leg fel jebb a ré sze se dés re az em lí tett ren -
del ke zés alap ján az adó zás elõt ti ered mény csök ken té se -
ként figye lembe vett) összeg, fi gye lem mel a (7) be kez dés -
ben fog lal tak ra,”

(4) A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek t) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„t) a 7.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja alap ján az adó zás
elõt ti ered mény csök ken té se ként el szá molt összeg bõl a
ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re alap ján meg szer zett ré -
sze se dés be ke rü lé si ér té ke csök ken té se ként, könyv sze rin -
ti ér té ke ki ve ze té se ként az adó év ben bár mely jog cí men el -
szá molt (de össze sen leg fel jebb a ré sze se dés re az em lí tett
ren del ke zés alap ján az adó zás elõt ti ered mény csök ken té -
se ként figye lembe vett) összeg, fi gye lem mel a (7) be kez -
dés ben fog lal tak ra,”

(5) A Tao. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés j) pont já nak al kal ma zá sá ban]
„a) kö te le zett ség a ka pott köl csön, a zárt kör ben for ga -

lom ba ho zott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír  miatt

fenn ál ló tar to zás és a vál tó tar to zás (ki vé ve a szál lí tói tar to -
zás ki egyen lí té se  miatt fenn ál ló vál tó tar to zást), va la mint
min den más, a mér leg ben ki mu ta tott köl csön nek, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír nak, il let ve vál tó tar to zás -
nak nem mi nõ sü lõ kö te le zett ség, amely re az adó zó az
ered mé nye ter hé re ka ma tot fi zet (ki vé ve a hi tel in té zet nél
és a pénz ügyi vál lal ko zás nál a pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny ség gel kap cso lat ban, an nak ér de ké ben fenn ál ló tar to -
zást), adó évi napi át la gos ál lo má nya;”

(6) A Tao. 8.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Ab ban az eset ben, ha a ré sze se dés nyil ván tar tás ból

tör té nõ ki ve ze té se újabb ked vez mé nye zett át ala ku lás vagy 
ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re kö vet kez té ben tör té nõ
ré sze se dés szer zés  miatt kö vet ke zik be, az adó zó nak nem
kell az r) és t) pont ban fog lal ta kat al kal maz nia. Az utób bi
ré sze se dés szer zé sé re te kin tet tel adó zás elõt ti ered mény
csök ken tés ként szá mí tás ba vett összeg ként kell azon ban
figye lembe ven nie a ko ráb bi ked vez mé nye zett át ala ku lás
vagy ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re alap ján ér vé nye sí -
tett adó zás elõt ti ered mény csök ken tés bõl azt a részt, ame -
lyet nö ve lés ként még nem vett szá mí tás ba.”

33.  § (1) A Tao. 9.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Csök ken te ni kell az adó zás elõt ti ered ményt)
„c) a 7.  § (1) be kez dé sé nek a), b), cs), d), g), gy), i), j),

m), n), o), r), t), u) és v) pont ja, to váb bá a 7.  § (3), (10) és
(18) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott ér ték bõl a vál lal ko -
zá si te vé keny ség hez köz vet le nül hoz zá ren del he tõ összeg -
gel, ille tõ leg köz ve tett kap cso lat ese tén a vál lal ko zá si te -
vé keny ség be vé te lé vel ará nyos összeg gel;”

(2) A Tao. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Nö vel ni kell az adó zás elõt ti ered ményt
a) a 8.  § (1) be kez dés a), b), d), e), gy), h), j), m), p) és

r) pont ja, to váb bá a 8.  § (5) be kez dé se alap ján meg ál la pí -
tott ér ték bõl a vál lal ko zá si te vé keny ség hez köz vet le nül
hoz zá ren del he tõ összeg gel, ille tõ leg köz ve tett kap cso lat
ese tén a vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lé vel ará nyos
összeg gel;

b) az ala pít vány nak, a köz ala pít vány nak, a tár sa dal mi
szer ve zet nek, a köz tes tü let nek és a köz hasz nú, ki e mel ke -
dõ en köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek a nem a vál lal ko zá si te vé keny sé gé hez ka pott tá -
mo ga tás, jut ta tás

ba) tel jes össze gé vel, ha az adó év utol só nap ján az ál la -
mi vagy ön kor mány za ti adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó -
tar to zá sa van,

bb) a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet
a (7) be kez dés ben elõ írt aránnyal szá mí tott ré szé vel, ha
nincs az adó év utol só nap ján az ál la mi vagy ön kor mány za -
ti adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó tar to zá sa, de a vál lal ko -
zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te le meg ha lad ja a ked -
vez mé nye zett mér té ket.”
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34.  § A Tao. 10.  § (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A meg ál la pí tott osz ta lé kot csök ken ti a 7.  § (1) be -
kez dé sé nek r) és t) pont já ban meg ha tá ro zott összeg.

(3) A meg ál la pí tott osz ta lé kot nö ve li a 8.  § (1) be kez dé -
sé nek d), e), j) és m) pont ja és a 8.  § (5) be kez dé se alap ján
meg ha tá ro zott összeg, va la mint a be hajt ha tat lan kö ve te -
lés nek nem mi nõ sü lõ el en ge dett kö ve te lés.”

35.  § (1) A Tao. 12.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„a) a 7.  § (1) be kez dé sé nek a), b), cs), d), g), gy), j), n),

o), r) és u) pont jai, va la mint a 7.  § (3) és (10) be kez dé se
sze rin ti összeg,”

(2) A Tao. 12.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li a 8.  § (1) be kez -
dé sé nek a), b), d), e), gy), h), j), m), p) és r) pont jai, va la -
mint a 8.  § (5) be kez dé se sze rin ti összeg.”

36.  § (1) A Tao. 13/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú jog ál lás -
sal ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa ság és a ví zi tár su -
lat adó alap ja az adó zás elõt ti ered mény, csök kent ve a 7.  §
(1) be kez dé sé nek a), b), cs), d), g), gy), i), j), m), n), o), p),
r), t), u), v) és y) pont ja i ban és a 7.  § (3), (10) és
(18)–(20) be kez dé sé ben fog lal tak kal, nö vel ve a 8.  §
(1) be kez dé sé nek a), b), d), e), gy), h), j), m), o), p), r) és
v) pont ja i ban, va la mint a 8.  § (5)–(6) be kez dé sé ben fog lal -
tak kal, to váb bá az elõ zõ e ket figye lembe véve al kal maz za
a 16., 18. és a 28.  §-ok, va la mint a VII. fe je zet ren del ke zé -
se it.”

(2) A Tao. 13/A.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság nak az (1) be kez dés ben fog lal tak mel lett
nö vel nie kell az adó zás elõt ti ered mé nyét]

„d) a nem a vál lal ko zá si te vé keny sé gé hez ka pott tá mo -
ga tás, jut ta tás tel jes össze gé vel, ha az adó év utol só nap ján
az ál la mi vagy ön kor mány za ti adó ha tó ság nál nyil ván tar -
tott adó tar to zá sa van.”

37.  § A Tao. a kö vet ke zõ 15.  §-sal egé szül ki:
(A kül föl di szer ve zet adó alap ja)

„15.  § (1) A kül föl di szer ve zet adó alap ja a ré szé re jut ta -
tott:

a) ka mat (ide ért ve az ér ték pa pír köl csön zés dí ját is),
b) jog díj,
c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács gaz da sá gi te vé -

keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren de let be -
so ro lá sa sze rin ti üz let ve ze tés, üz let vi te li ta nács adás, rek -
lám, pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás, va la mint más ho vá nem

so rolt egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség -
bõl az üz le ti ügy nö ki te vé keny ség díja.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa kor nem
kell figye lembe ven ni:

a) a Ma gyar Ál lam, az ál lam ház tar tás al rend sze rei
vagy a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal fi ze tett ka ma tot,

b) a hi tel in té zet nél el he lye zett be tét re fi ze tett ka ma tot,

c) a ké se del mi ka ma tot.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti adó alap nem fo rint ban
me rül fel – az 5.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ -
en – a szám vi tel rõl  szóló tör vény alap ján kell fo rint ra át -
szá mí ta ni.”

38.  § A Tao. a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
15/A.  §-sal egé szül ki:

„Az ingatlannal rendelkezõ társaság tagjának 
adóalapja és az adó mértéke

15/A.  § (1) Az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag já nak
adó alap ja a ré sze se dés el ide ge ní té se kor, il let ve a tár sa ság
jegy zett tõ ké jé nek le szál lí tá sa kor az el len ér ték nek a ré sze -
se dés szer zé si ér té ké vel és a szer zés hez vagy a tar tás hoz
kap cso ló dó, iga zolt ki adá sok kal csök ken tett po zi tív össze -
ge.

(2) Ha az el len ér ték vagy a szer zé si ér ték nem fo rint ban
ke let ke zik, ak kor an nak ér té két a Ma gyar Nem ze ti Bank
hi va ta los, a szer zõ dés meg kö té sé nek nap ján ér vé nyes de -
vi za ár fo lya má nak ala pul vé te lé vel kell át szá mí ta ni. Ha az
in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag ja az el len ér té ket jegy -
zett tõke le szál lí tá sa kö vet kez té ben szer zi, és a kö te le zett -
ség ki mu ta tá sa nem fo rint ban tör té nik, ak kor az el len ér té -
ket a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los, a cég be jegy zés
nap ján ér vé nyes de vi za ár fo lya má nak ala pul vé te lé vel kell
át szá mí ta ni. Olyan kül föl di pénz nem ese té ben, amely nek
nincs a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal jegy zett ár fo lya ma, a
Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal az adó év utol só nap já ra vo nat -
ko zó an köz zé tett, eu ró ban meg adott ár fo lya mot kell a fo -
rint ra tör té nõ át szá mí tás kor figye lembe ven ni.

(3) E ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban el ide ge ní tés nek
mi nõ sül az ér té ke sí tés, a nem pénz be li hoz zá já ru lás ként
tör té nõ jut ta tás, va la mint a té rí tés nél kü li át adás.

(4) E ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban el len ér ték:

a) el adás kor a szer zõ dés sze rin ti el len ér ték, kap csolt
vál lal ko zás ré szé re tör té nõ el ide ge ní tés kor a szo ká sos pi a -
ci ér ték,

b) nem pénz be li hoz zá já ru lás ként tör té nõ ren del ke zés -
re bo csá tás kor a lé te sí tõ ok irat sze rin ti szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott ér ték, kap csolt vál lal ko zás ré szé re tör té nõ ren -
del ke zés re bo csá tás kor a szo ká sos pi a ci ér ték,

c) el len ér ték nél kü li át adás kor a pi a ci ér ték,

d) jegy zett tõke ki vo nás út ján tör té nõ le szál lí tá sa kor a
be vont ré sze se dés név ér té ke fe jé ben át vett (járó) esz kö zök 
ér té ke.

(5) E ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban szer zé si ér ték a
szer zõ dés sze rin ti ér ték.
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(6) Az adót a 19.  § (1) be kez dé se sze rin ti mér ték kel kell
meg ál la pí ta ni.”

39.  § A Tao. 18.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az ala pí tó nak (ide nem ért ve az át ala ku lás sal tör té -
nõ ala pí tást), a tõ két be fo ga dó, a va gyont ki adó adó zó nak,
to váb bá a tag nak (rész vé nyes nek) az (1)–(5) be kez dés elõ -
írásait a jegy zett tõke nem pénz be li hoz zá já ru lás sal tör té nõ 
tel je sí té se, eme lé se, a jegy zett tõke tõ ke ki vo nás sal tör té nõ
le szál lí tá sa ese tén, to váb bá a jog utód nél kü li meg szû nés -
kor a nem pénz ben tör té nõ va gyon ki adás ra, va la mint az
osz ta lék nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás ként tör té nõ
tel je sí té sé re is al kal maz nia kell, ha több sé gi be fo lyás sal
ren del ke zõ vagy az ala pí tás sal ilyen né váló tag (rész vé -
nyes) tel je sí ti a nem pénz be li hoz zá já ru lást, il let ve ré sze -
se dik a va gyon ból.

(7) Az (1)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen
 alkalmazni kell a kül föl di vál lal ko zó és bel föl di telep -
helye, il let ve az adó zó és kül föl di te lep he lye kö zöt ti ügy le -
tek re is.”

40.  § (1) A Tao 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa sá gi adó – a (2) és (9) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel – a po zi tív adó alap 19 szá za lé ka.”

(2) A Tao. 19.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke -
zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az adó zó a (3) be kez dés al kal ma zá sá val meg nem
fi ze tett adó nak meg fe le lõ össze get az adó év utol só nap -
ján – az ered mény tar ta lék ból tör té nõ át ve ze tés sel – le kö -
tött tar ta lék ként kö te les ki mu tat ni, és azt a le kö té se adó -
évét kö ve tõ négy adó év ben”

(3) A Tao. 19.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A kül föl di szer ve zet jö ve del me után az adó mér té ke 
30 szá za lék.”

41.  § A Tao. 20.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) be kez dés e) pont ja és – 2009. jú li us 1-jé -
tõl – a d) pont ja al kal ma zá sá ban adó alap a 13/A.  § sze rint
meg ál la pí tott adó alap, csök kent ve a 13/A.  § (2) be kez dés
a), b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott összeg gel.”

42.  § (1) A Tao. 22/B.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
j) pont tal egé szül ki:

(Az adó zó adó ked vez ményt ve het igény be)
„j) je len ér té ken leg alább 500 mil lió fo rint ér té kû, kis-

és kö zép vál lal ko zás ál tal meg valósított be ru há zás”
(üzem be he lye zé se és a kor mány ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti üze mel te té se ese tén, fel té ve, hogy a be ru há zás új lé te -
sít mény lét re ho za ta lát, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sét
vagy – az alap ku ta tást, al kal ma zott ku ta tást vagy kí sér le ti

fej lesz tést szol gá ló be ru há zást ki vé ve – az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, il let ve a ter me lé si, szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zi.)

(2) A Tao. 22/B.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a § be kez dé se i nek szá mo zá sa ér -
te lem sze rû en mó do sul:

„(14) Az (1) be kez dés j) pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén 
az adó ked vez mény igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az adó ked vez mény elsõ igény be vé te lé nek adó évét
kö ve tõ négy adó év ben

a) a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá ma kis -
vál lal ko zás nál leg alább 20 fõ vel, kö zép vál lal ko zás nál leg -
alább 50 fõ vel meg ha lad ja a be ru há zás meg kez dé sét meg -
elõ zõ adó év ben fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét -
szá mát, vagy

b) az el szá molt, éve sí tett bér költ ség kis vál lal ko zás nál
leg alább az adó év elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér adó év -
re szá mí tott össze gé nek öt ven sze re sé vel, kö zép vál lal ko -
zás nál száz szo ro sá val meg ha lad ja a be ru há zás meg kez dé -
sét meg elõ zõ adó év éve sí tett bér költ sé gét.”

43.  § (1) A Tao. 28.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben nem em lí tett eset ben a bel föl di
il le tõ sé gû adó zó, a kül föl di vál lal ko zó és az in gat lan nal
ren del ke zõ tár sa ság tag ja a tár sa sá gi adó ból adó vissza tar -
tás for má já ban le von hat ja a kül föl dön fi ze tett (fi ze ten dõ),
a tár sa sá gi adó nak meg fe le lõ adót.”

(2) A Tao. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Az (1)–(5) be kez dés al kal ma zá sá ban tár sa sá gi adó -
nak meg fe le lõ adó nak mi nõ sül a ka pott osz ta lék alap ján
kül föl dön fi ze tett (fi ze ten dõ) adó is, ha az adó év ben a ka -
pott osz ta lék vagy az adó évet meg elõ zõ en az osz ta lék
alap já ul szol gá ló adó zott ered mény adó kö te le zett ség alá
esik.”

44.  § A Tao. a kö vet ke zõ 29/I.  §-sal egé szül ki:
„29/I.  § (1) Az adó zó az e tör vény 2009. de cem ber

31-én ha tá lyos 7.  §-a (1) be kez dé se lb) al pont ja és (22) be -
kez dé se ren del ke zé sét al kal maz hat ja, a 2009. de cem ber
31-éig be szer zett kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti al ko tás
be szer zé si ér té ké re, ha a be szer zés adó évé ben e ren del ke -
zést al kal maz ta.

(2) Az adó zó 2009. de cem ber 31-éig
a) el en ge dett kö te le zett ség, át vál lalt tar to zás  miatt az

adó év ben el szá molt be vé tel re;
b) ka pott tá mo ga tás, jut ta tás  miatt az adó év ben el szá -

molt be vé tel re
az e tör vény 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos 7.  §-a (1) be -
kez dé se ly) al pont ja és (8) be kez dé se ren del ke zé sét al kal -
maz hat ja, utol já ra azon adó évi adó alap utá ni adó meg ál la -
pí tá sá nál, amely nek utol só nap ja 2012. év ben van.

(3) A pénz ügyi vál lal ko zás a 2009. adó év rõl ké szí tett
be val lá sá ban és az azt kö ve tõ 4 adó év rõl ké szí tett be val lá -
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sá ban, egyen lõ rész le tek ben – jog utód nél kü li meg szû né -
se kor a még figye lembe nem vett összeg gel – csök kent he ti
az adó zás elõt ti ered ményt a 2008. de cem ber 31. nap ján
ha tá lyos 8.  § (1) be kez dé sé nek gy) pont ja alap ján adó zás
elõt ti ered ményt nö ve lõ té tel ként szá mí tás ba vett, de az
adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként még nem ér vé -
nye sí tett kö ve te lés re el szá molt ér ték vesz tés sel.

(4) Az adó zó az e tör vény 2009. de cem ber 31-én ha tá -
lyos 7.  §-a (1) be kez dé sé nek w) pont ja ren del ke zé sét al kal -
maz hat ja, ha a 2009. de cem ber 31-éig meg szer zett ré sze -
se dést 2014. de cem ber 31-éig ru ház za át.

(5) A 2008-as be szá mo ló ban le kö tött tar ta lék ként ki mu -
ta tott fej lesz té si tar ta lék fel ol dá sá ra ren del ke zés re álló
idõ tar tam – ha an nak egyéb tör vényi fel té te lei fenn áll -
nak – hat adó év, az zal, hogy ahol a Tao. 7.  §-a (15) be kez -
dé sé nek ren del ke zé se négy adó évet em lít, ott hat adó évet
kell ér te ni.”

45.  § A Tao. 31.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[(2) Ez a tör vény az 1998. évi XV. tör vénnyel ki hir de tett, 
a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet
(OECD) Kon ven ci ó já nak, az ah hoz kap cso ló dó jegy zõ -
köny vek nek és a csat la ko zá si nyi lat ko za tok nak meg fele -
lõen a kö vet ke zõ ok má nyok figye lembe véte lével ké szült
sza bá lyo zást tar tal maz:]

„c) Fras ca ti Ké zi könyv – Ja vas lat a ku ta tás és kí sér le ti
fej lesz tés fel mé ré se i nek egy sé ges gya kor la tá ra.”

46.  § A Tao. 3. szá mú mel lék le te e tör vény 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

III. Fejezet

Az egyszerûsített vállalkozói adóról  szóló 
2002. évi XLIII. tör vény módosítása

47.  § Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002.
évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Eva tv.) 3.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

(Az adó zó adó ala nyi sá ga meg szû nik:)
„c) az adó ala nyi ság vá lasz tá sá ra jo go sí tó ér ték ha tár

meg ha la dá sá nak nap ját kö ve tõ nap pal;”

48.  § Az Eva tv. 8.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõk
sze rint mó do sul:

„(7) A szám vi tel rõl  szóló tör vény ha tá lya alá nem tar to -
zó adó alany ese té ben az eva alap já nak meg ál la pí tá sa kor az 
összes be vé telt nö ve li az az összeg, ame lyet az adó alany az 
ál ta la ki bo csá tott bi zony lat alap ján az adó ala nyi sá ga meg -
szû né se nap já ig még nem szer zett meg, il let ve az a 7.  §
(7) be kez dé se alap ján sem mi nõ sült ed dig be vé tel nek.”

49.  § Az Eva tv. 9.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„9.  § (1) Az eva a po zi tív adó alap 30 szá za lé ka.
(2) Ha az adó alany be vé te le meg ha lad ja az adó ala nyi -

ság vá lasz tá sá ra jo go sí tó ér ték ha tárt, a be vé tel nek az ér -
ték ha tárt meg ha la dó ré sze után az eva mér té ke 50 szá za -
lék.”

IV. Fejezet

Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról  szóló
2005. évi CXX. tör vény módosítása

50.  § Az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról
 szóló 2005. évi CXX. tör vény (a továb biak ban: Ekho tv.)
9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A 4.  § (3) be kez dé se sze rint a ki fi ze tõt ter he lõ ek -
ho ból az ek ho a lap

a) 1,2 szá za lé ka egész ség biz to sí tá si já ru lék nak,
b) 18,8 szá za lé ka nyug díj biz to sí tá si já ru lék nak

mi nõ sül.”

51.  § Az Ekho tv. 11.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság a ki fi ze tõt ter he lõ, meg fi ze -
tett ekho össze gé bõl

a) 94 szá za lék nyug díj biz to sí tá si já ru lé kot a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap nak,

b) 6 szá za lék egész ség biz to sí tá si já ru lé kot az Egész -
ség biz to sí tá si Alap nak
utal át.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság a kü lön adó meg fi ze tett össze -
gé bõl

a) 94 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak,
b) 6 szá za lé kot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak

utal át.”

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT, A JÖVEDÉKI
ADÓT ÉS AZ ENERGIAADÓT ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

V. Fejezet

Az általános forgalmi adóról  szóló 
2007. évi CXXVII. tör vény módosítása

52.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) 156.  §-ának
(2)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett en ge dély meg szer zé -
sé hez a kö vet ke zõ fel té te lek tel je sü lé se szük sé ges:
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a) a ké rel me zõ bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó -
alany, aki nek (amely nek) nincs olyan, e tör vény ben sza bá -
lyo zott jog ál lá sa, amely nek alap ján tõle adó fi ze té se ne
len ne kö ve tel he tõ; to váb bá

b) a ké rel me zõ a Vámtv. ren del ke zé sei sze rint meg bíz -
ha tó vám adós, aki re (amely re) egy út tal tel je sül, hogy a ké -
re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ nap tá ri év ben a 89., 98–109.
és 111–112.  §-ok sze rint adó men tes ter mék ér té ke sí té se,
szol gál ta tás nyúj tá sa el len ér té ke ként meg té rí tett vagy
meg té rí ten dõ – éves szin ten gön gyö lí tett – összeg el éri
vagy meg ha lad ja:

ba) az ugyan ezen idõ szak ban a 2.  § a) pont ja sze rin ti
összes ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa el len ér té -
ke ként meg té rí tett vagy meg té rí ten dõ – adó nél kül szá mí -
tott és éves szin ten gön gyö lí tett – összeg hez vi szo nyí tot -
tan a 67 szá za lé kos há nya dot, de leg alább a 10 mil li árd fo -
rin tot vagy

bb) a 20 mil li árd fo rin tot; vagy
c) a ké rel me zõ a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról

 szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
Vám kó dex) vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 2454/93/EGK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: Vám vég re haj tá si-ren de let) 14a. cik ke
(1) be kez dé sé nek a) vagy c) pont ja sze rin ti en ge dé lye zett
gaz dál ko dói ta nú sít vánnyal ren del ke zik; vagy

d) a ké rel me zõ a Vám kó dex 76. cik ke (1) be kez dé sé -
nek c) pont ja sze rin ti egy sze rû sí tett el já rás ra vo nat ko zó,
sza bad for ga lom ba bo csá tás hoz ki adott en ge déllyel ren -
del ke zik.

(3) Ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ cso por tos adó -
alany [8.  §], vagy ha az en ge dé lyes jog utód lás sal úgy szû -
nik meg, hogy jog utód ja cso por tos adó alany, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül

a) az a) pon tot a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ
va la mennyi tag ra együt te sen, mint egy adó alany ra,

b) a b) pon tot
ba) a meg bíz ha tó vám adó si stá tusz te kin te té ben a cso -

por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la mennyi tag ra kü -
lön-kü lön,

bb) egyéb, a ba) al pont ban nem em lí tett ren del ke zé sei
te kin te té ben a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la -
mennyi tag ra össze sí tet ten,

c) a c) és d) pon tot a cso por tos adó ala nyi ság ban részt
vevõ va la mennyi tag ra kü lön-kü lön
kell vizs gál ni.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü -
lé sét az en ge dély irán ti ké re lem ben kell iga zol ni. Ab ban az 
eset ben, ha az en ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges fel té te -
lek kö zül a ké rel me zõ a (2) be kez dés b) pont já nak tel je sü -
lé sét iga zol ja, a ké rel met leg ké sõbb a (2) be kez dés b) pont -
já ban em lí tett nap tá ri évet kö ve tõ év szep tem ber 30. nap -
jáig kell be nyúj ta ni.

(5) A (2) be kez dés b) pont ját érin tõ en tett ön el len õr zés
vagy utó la gos adó meg ál la pí tás – ide nem ért ve a ké re lem

be nyúj tá sá ig be adott ön el len õr zést, ille tõ leg az ad dig az
idõ pon tig jog erõ re emel ke dett utó la gos adó meg ál la pí -
tást – az el bí rált ké rel met nem érin ti.

(6) Az en ge dé lyes az adó ön adó zás sal tör té nõ meg ál la -
pí tá sá ra az en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek 
nap já tól

a) szá mí tott 12 hó na pig jo go sult, ha jo go sult sá gát a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül – az
a) pont mel lett – a b) pont tel je sü lé sé re ala pít ja;

b) ha tá ro zat lan idõ tar ta mig jo go sult, ha jo go sult sá gát a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül – az
a) pont mel lett – a c) vagy d) pont tel je sü lé sé re ala pít ja.

(7) Az ön adó zás ra  való jo go sult ság az en ge dé lye zõ ha -
tá ro zat vissza vo ná sá val, va la mint a (6) be kez dés a) pont -
já ban em lí tett eset ben az ott meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel -
té vel szû nik meg. Az en ge dé lye zõ ha tá ro za tot a vám ha tó -
ság vissza von ja, ha

a) azt az en ge dé lyes kéri;
b) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül az

en ge dély meg adá sát köve tõen az en ge dé lyes re
ba) az a), c) vagy d) pon tok bár me lyi ke, ille tõ leg
bb) a b) pont te kin te té ben a meg bíz ha tó vám adó si stá -

tusz a (6) be kez dés a) pont já ban em lí tett eset ben az ott
meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül
nem tel je sül;

c) az en ge dé lyes jog utód nél kül meg szû nik, vagy jog -
utód lás sal szû nik meg, de a jog utód ra a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nem tel je sül nek.

(8) Az en ge dé lye zõ ha tá ro zat vissza vo ná sá ról ren del ke -
zõ el sõ fo kú ha tá ro zat el le ni fel leb be zés nek az in téz ke dés
vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.”

53.  § (1) Az Áfa tv.-nek az egyes adótör vények és az zal
össze füg gõ egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2009.
évi XXXV. tör vény (a továb biak ban: Adó mód. tv.)
3.  §-ának (1) be kez dé sé vel és 1. mel lék le té vel meg ál la pí -
tott 3/A. szá mú mel lék le te az e tör vény  5. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

(2) Az Áfa tv.-nek az Adó mód. tv. 3.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel és 2. mel lék le té vel meg ál la pí tott 3/A. szá mú mel -
lék le te az e tör vény 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

VI. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló 

2003. évi CXXVII. tör vény módosítása

54.  § A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal -
ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–g) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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[(1) Az adó mér té ke – fi gye lem mel a (3)–(4) be kez dés
ren del ke zé se i re is –:]

,,a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a
2710 11 49 vám ta ri fa szám alat ti ól mo zat lan ben zin re
120 000 Ft/ezer li ter,

b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vám -
tarifaszám alat ti ól mo zott ben zin re és a 2710 19 21 vám ta -
ri fa szám alat ti pet ró le um ra 124 200 Ft/ezer li ter,

c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vám ta ri fa -
szám alat ti, tü ze lõ-, fû tõ anyag célú gáz olaj ra 97 350 Ft/
ezer li ter,

d) a 2710 19 41 vám ta ri fa szám alat ti, üzem anyag célú
gáz olaj ra 97 350 Ft/ezer li ter,

e) a 2710 19 61 vám ta ri fa szá mú fû tõ ola jok kö zül azok -
ra, ame lyek visz ko zi tá sa 40 °C hõ mér sék le ten na gyobb,
mint 4,5 mm2/s és a desz til lá ci ós vizs gá lat nál a 250 °C hõ -
mér sék le tig át desz til lá ló rész mennyi sé ge nem ha lad ja
meg a 25%-ot és a 350 °C hõ mér sék le tig át desz til lá ló rész
mennyi sé ge nem ha lad ja meg a 80%-ot és 15 °C-on mért
sû rû sé ge na gyobb 860 kg/m3-nél, 4425 Ft/ezer kg, egyéb -
ként – ide ért ve az üze ma nyag kén ti kí ná lást, fel hasz ná lást,
ér té ke sí tést is – 116 000 Ft/ezer kg; a 2710 19 63, a
2710 19 65 és a 2710 19 69 vám ta ri fa szám alá tar to zó fû tõ -
ola jok kö zül azok ra, ame lyek visz ko zi tá sa 40 °C hõ mér -
sék le ten na gyobb, mint 4,5 mm2/s és a desz til lá ci ós vizs gá -
lat nál a 250 °C hõ mér sék le tig át desz til lá ló rész mennyi sé -
ge nem ha lad ja meg a 25%-ot és a 350 °C hõ mér sék le tig
át desz til lá ló rész mennyi sé ge nem ha lad ja meg a 80%-ot
és 15 °C-on mért sû rû sé ge na gyobb 860 kg/m3-nél,
40 000 Ft/ezer kg, egyéb ként – ide ért ve az üze ma nyag kén -
ti kí ná lást, fel hasz ná lást, ér té ke sí tést is – 116 000 Ft/
ezer kg,

f) a 2711 12, a 2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00
vám ta ri fa szám alat ti gáz ter mé kek bõl arra a csepp fo lyó sí -
tott szén hid ro gén re, ame lyet köz úti jár mû vek üzem anya -
ga ként ér té ke sí te nek, im por tál nak vagy hasz nál nak fel,
47 900 Ft/ezer kg, egyéb mo to ri kus célú ér té ke sí tés, im -
por tá lás vagy fel hasz ná lás ese tén 12 095 Ft/ezer kg,
egyéb ként 0 Ft/ezer kg,

g) a 2711 21 00 és a 2711 29 00 vám ta ri fa szám alat ti
gáz ter mé kek bõl arra a sû rí tett gáz-hal maz ál la po tú szén hid -
ro gén re, ame lyet köz úti jár mû vek üzem anya ga ként ér té -
ke sí te nek, im por tál nak vagy hasz nál nak fel,
26,10 Ft/nm3,”

55.  § A Jöt. 64.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az adó mér té ke – a (3) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – az (1) be kez dés sze rin ti adó alap ra 276 100 fo rint.

(3) A szesz fõz dé ben bér fõ zés ke re té ben, a bér fõ ze tõ
alap anya gá ból elõ ál lí tott, a 2208 20 19, 2208 20 99,
2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 53,
2208 90 59, 2208 90 71 vám ta ri fa szám alá tar to zó al ko hol -
ter mék (a továb biak ban: bér fõ zött pá lin ka) adó ja egy bér -
fõ ze tõ ré szé re éven te leg fel jebb 50 li ter mennyi sé gig az
(1) be kez dés sze rin ti adó alap ra szá mít va 138 050 fo rint,

50 li ter fe lett 276 100 fo rint. Amennyi ben egy ház tar tás -
ban több bér fõ ze tõ él, az 50 li ter/év mennyi sé gi kor lát
együt te sen ér ten dõ.”

56.  § A Jöt. 76.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó hek to li ter re ve tít ve Bal ling- (Pla tó-) fo kon -
ként 633 fo rint.”

57.  § A Jöt. 80.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként a szõ lõ bor ra 0 fo -
rint, az egyéb bor ra 9400 fo rint.”

58.  § A Jöt. 89.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként 14 250 fo rint.”

59.  § A Jöt. 93.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként 22 100 fo rint.”

60.  § A Jöt. 97.  §-a (2) be kez dé sé nek a), c) és d) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az adó mér té ke]

„a) a ci ga ret tá ra 9350 fo rint ezer da ra bon ként és a kis -
ke res ke del mi el adá si ár 28,3 szá za lé ka, de leg alább 17 330 
fo rint/ezer da rab,”

„c) a fi nom ra vá gott fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res -
ke del mi el adá si ár 52 szá za lé ka, de leg alább 7280 fo -
rint/ki lo gramm,

d) és az egyéb fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res ke del mi
el adá si ár 32,5 szá za lé ka, de leg alább 7280 fo rint/ki lo -
gramm.”

VII. Fejezet

Az energiaadóról  szóló 2003. évi
 LXXXVIII. tör vény módosítása

61.  § Az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Etv.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § (1) Adót kell fi zet ni, ha]

„g) az ener gia ke res ke dõ sa ját cél ra hasz nál fel ener gi át,”

62.  § Az Etv. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke

a) vil la mos ener gi á ra me ga watt órán ként 295 fo rint,

b) a föld gáz ra gi ga jo u le-on ként 88,50 fo rint,

c) a szén re ezer kg-on ként 2390 fo rint.”
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63.  § Az Etv. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja az aláb -
bi ak sze rint mó do sul és a be kez dés ki egé szül a kö vet ke zõ
h) pont tal:

[6.  § (1) Az adó nak az ön adó zás ke re té ben meg ál la pí tott 
fi ze ten dõ adó ból tör té nõ le vo ná sá ra (vissza igény lé sé re),
il let ve a meg fi ze tett adó nak a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg je -
lölt adó ha tó ság tól tör té nõ vissza igény lé sé re jo go sult]

„g) az a sze mély, aki a pár na gáz kész let fel töl té sé re
vagy szin ten tar tá sá ra a föld alat ti gáz tá ro ló ba, il let ve a
szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték fel töl té se cél já ból a szál lí tó-
vagy el osz tó ve ze ték be föld gázt tá rol be;

h) az a sze mély, aki há ló za ti en ge dé lyes ként a há ló za ti
vesz te ség pót lá sa cél já ból hasz nál fel ener gi át.”

HARMADIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET 
ÉS A GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

VIII. Fejezet

A helyi adókról  szóló 1990. évi C. tör vény módosítása

64.  § A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„39.  § (1) Ál lan dó jel leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny -
ség ese tén az adó alap ja a net tó ár be vé tel, csök kent ve az
el adott áruk be szer zé si ér té ké vel, a köz ve tí tett szol gál ta tá -
sok ér té ké vel, az anyag költ ség gel, to váb bá az alap ku ta tás,
al kal ma zott ku ta tás, kí sér le ti fej lesz tés adó év ben el szá -
molt köz vet len költ sé gé vel. Men tes az adó alap nak az a ré -
sze, amely a kül föl dön lé te sí tett te lep he lyen vég zett te vé -
keny ség bõl szár ma zik.”

65.  § A Htv. 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„41.  § (1) A vál lal ko zó – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a vál lal ko zók kom mu ná lis adó já ban és a he lyi
ipar ûzé si adó ban az elõ leg fi ze té si idõ szak ra – az egyes
ese dé kes sé gi idõ pon tok ra esõ összeg fel tün te té sé vel ön -
kor mány za ton ként – adó elõ le get kö te les a (3) be kez dés -
ben fog lalt ese tek ben a be je lent ke zés sel egy ide jû leg az
adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len te -
ni, il let ve min den más eset ben a be val lás-be nyúj tás sal
egy ide jû leg be val la ni. A be nyúj tott – adó elõ le get tar tal -
ma zó – be je lent ke zé si nyom tat vány vég re hajt ha tó ok irat -
nak mi nõ sül.

(2) Az elõ leg fi ze té si idõ szak – a (3) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – a be val lás-be nyúj tás ese dé kes sé gét kö ve -
tõ má so dik nap tá ri hó nap elsõ nap já val kez dõ dõ 12 hó na -
pos idõ szak.

(3) Az adó kö te les te vé keny sé gét az ön kor mány zat ille -
té kességi te rü le tén az adó év köz ben kez dõ, va la mint az át -
ala ku lás sal lét re jött vál lal ko zó ese tén, to váb bá ha az ön -

kor mány zat az adót elsõ al ka lom mal vagy év köz ben ve ze -
ti be, az elõ leg fi ze té si idõ szak az adó kö te le zett ség, át ala -
ku lás, adó be ve ze tés kez dõ nap já tól az azt kö ve tõ adó év
elsõ fél évé nek utol só nap já ig ter je dõ idõ tar tam.

(4) Nem kell adó elõ le get be je len te ni, be val la ni:

a) az elõ tár sa ság nak,

b) az adó kö te les te vé keny sé get jog elõd nél kül kez dõ
vál lal ko zó nak az adó kö te le zett ség ke let ke zé sé nek adó -
évé ben,

c) az adó alany ként meg szû nõ vál lal ko zó nak, to váb bá

d) arra az elõ leg fi ze té si idõ pont ra, amely re a vál lal ko -
zó már val lott be adó elõ le get.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben az adó elõ leg-rész le -
tek össze ge:

a) ha az adó évet meg elõ zõ adó év idõ tar ta ma 12 hó nap -
nál nem rö vi debb, ak kor az elõ leg fi ze té si idõ szak ra fi ze -
ten dõ adó elõ leg elsõ rész le té nek össze ge az adó évet meg -
elõ zõ adó év adó já nak és az adó év har ma dik hó nap já nak
15. nap já ra már be val lott, be je len tett adó elõ leg-rész let po -
zi tív kü lön bö ze te, az elõ leg fi ze té si idõ szak ra fi ze ten dõ
adó elõ leg má so dik rész le té nek az össze ge az adó évet meg -
elõ zõ adó év adó já nak fele,

b) ha az adó évet meg elõ zõ adó év 12 hó nap nál rö vi -
debb, ak kor az elõ leg fi ze té si idõ szak ra fi ze ten dõ adó elõ -
leg elsõ rész le té nek az össze ge az adó évet meg elõ zõ adó év 
adó já ból az adó évet meg elõ zõ adó év nap tá ri nap jai alap -
ján 12 hó na pos idõ szak ra szá mí tott összeg és az adó év har -
ma dik hó nap já nak 15. nap já ra már be val lott, be je len tett
adó elõ leg-rész let po zi tív kü lön bö ze te, az elõ leg fi ze té si
idõ szak ra fi ze ten dõ adó elõ leg má so dik rész le té nek össze -
ge az adó évet meg elõ zõ adó év adó já ból az adó évet meg -
elõ zõ adó év nap tá ri nap jai alap ján 12 hó na pos idõ szak ra
szá mí tott összeg fele.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti ese tek ben az adó elõ leg-rész -
le tek össze ge a vál lal ko zó ál tal az adó kö te le zett sé ge ke let -
ke zé sé nek adó évé re vár ha tó adó figye lembe véte lével az
elõ leg fi ze té si idõ szak ra idõ ará nyo san meg ál la pí tott – az
ezen idõ szak alatt ese dé kes egyes adó elõ leg-fi ze té si idõ -
pon tok ra egyen lõ arány ban meg osz tott – be je len tett
összeg.

(7) Ha jog sza bá lyi vál to zás  miatt az adó alap ja vagy
mér té ke az adó év re mó do sul, to váb bá ha a vál lal ko zó az
adó évet meg elõ zõ év ben az ön kor mány zat ren de le te alap -
ján adó men tes sé get vagy adó ked vez ményt vett igény be,
de az adó év ben az adó men tes ség vagy az adó ked vez mény
nem vagy nem tel jes mér ték ben il le ti meg, ak kor az elõ leg
össze gét az adó alap, az adó mér ték, a ked vez mény mér té -
ké nek vál to zá sa, ille tõ leg a men tes ség, ked vez mény meg -
szû né se figye lembe véte lével kell be val la ni.”

66.  § A Htv. 43.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„43.  § (1) A he lyi adó val és az ön kor mány zat költ ség ve -
té se ja vá ra más jog sza bály ban meg ál la pí tott min den adó -
val kap cso la tos el já rás ban az e tör vény ben és az adó zás
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rend jé rõl  szóló tör vény ben fog lal ta kat – a (2)–(3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel – kell al kal maz ni.

(2) Az ön kor mány zat a he lyi ipar ûzé si adó ki vé te lé vel
az adó fi ze tés ese dé kes sé gé re vo nat ko zó an – ide ért ve a
42.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tet is – az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vény ben fog lal tak tól, to váb bá a
41.  §-ában sza bá lyo zot tak tól el té rõ en ren del kez het, ha ez -
zel az adó alany szá má ra vá lik ked ve zõb bé kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té se.

(3) Az ön kor mány zat a he lyi adó val – ide nem ért ve a
he lyi ipar ûzé si adót – kap cso lat ban ren de le tet al kot hat az
adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben nem sza bá lyo zott el já -
rá si kér dés ben.”

67.  § (1) A Htv. 52.  §-a a kö vet ke zõ 25. pont tal egé szül
ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„25. alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás, kí sér le ti fej lesz -

tés köz vet len költ sé ge: a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék -
adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Tao tv.) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek t) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel meg valósított alap ku ta tás, al kal ma zott
ku ta tás, kí sér le ti fej lesz tés köz vet len költ sé ge, fi gye lem -
mel a Tao. tv. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog -
lal tak ra;”

(2) A Htv. 52.  §-a 31. pont já nak c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
(31. te lep hely:)
„c) a vil la mos ener gi á ról  szóló tör vény sze rin ti egye te -

mes szol gál ta tó, vil la mos ener gia-ke res ke dõ és vil la mos
ener gia el osz tó há ló za ti en ge dé lyes, to váb bá a föld gáz el -
lá tás ról  szóló tör vény sze rin ti egye te mes szol gál ta tó, föld -
gáz ke res ke dõ és föld gá ze losz tói en ge dé lyes ese tén azon
ön kor mány zat ille té kességi te rü le te, ahol vil la mos ener gia
vagy föld gáz ér té ke sí té se, il let ve a vil la mos ener gia vagy
föld gáz el osz tá sa a vég sõ fo gyasz tó, a vég sõ fel hasz ná ló
(a továb biak ban együt te sen: a vég sõ fo gyasz tó) ré szé re
tör té nik, fel té ve, hogy a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, a
föld gáz ke res ke dõ, a vil la mos ener gia egye te mes szol gál -
ta tó, a föld gáz egye te mes szol gál ta tó, il let ve a vil la mos -
ener gia el osz tó há ló za ti en ge dé lyes, a föld gá ze losz tói en -
ge dé lyes adó évet meg elõ zõ adó évi szám vi te li tör vény sze -
rin ti net tó ár be vé te lé nek leg alább 75%-a köz vet le nül a
vég sõ fo gyasz tó nak tör té nõ ér té ke sí tés bõl, il let ve a vég sõ
fo gyasz tó szá má ra tör té nõ el osz tás ból szár ma zik;”

IX. Fejezet

Az illetékekrõl  szóló 
1990. évi XCIII. tör vény módosítása

68.  § Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 17.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke -
zõ n)–o) pon tok kal egé szül ki:

[17.  § (1) Men tes az aján dé ko zá si il le ték alól:]
„n) a 18.  § (2) be kez dé se alap ján a vissz ter hes va gyon -

át ru há zá si il le ték tár gyát nem ké pe zõ ingó va gyon tár gyak -
nak a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rin ti té rí tés men tes esz -
köz át ru há zás ke re té ben tör té nõ, gaz dál ko dó szer ve zet ál -
ta li meg szer zé se, il let ve a kö ve te lés gaz dál ko dó szer ve ze -
tek kö zöt ti aján dé ko zás – ide ért ve a kö ve te lés-el en ge dést
és a tar to zás át vál la lást is – út ján tör té nõ meg szer zé se;

o) a hi tel in té zet ál tal el en ge dett kö ve te lés, amennyi ben
a kö ve te lés el en ge dé se a ma gán sze mély adós és csa lád ja
meg él he té si el le he tet le nü lé sé nek meg elõ zé se ér de ké ben
az azo nos hely zet ben le võk egyen lõ el bá ná sá nak elve
alap ján tör té nik. E fel té te lek fenn ál lá sá ról a hi tel in té zet
iga zo lást ad az adós nak.”

69.  § (1) Az Itv. 18.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(2) Az il le ték fi ze té si kö te le zett ség a kö vet ke zõ va gyo ni
ér té kû jo gok ra és in gók ra ter jed ki:]

„h) bel föl di in gat lan va gyon nal ren del ke zõ tár sa ság ban
fenn ál ló va gyo ni be tét (rész vény, üz let rész, szö vet ke ze ti
rész jegy, be fek te tõi rész jegy, át ala kí tott be fek te tõi rész -
jegy) meg szer zé sé re.”

(2) Az Itv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A (2) be kez dés h) pont já ban fog lalt va gyon szer zés
után ak kor kell az il le té ket meg fi zet ni, ha

a) a va gyon szer zõ, il let ve – ma gán sze mély va gyon -
szer zõ ese tén – an nak há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa,
gyer me ke, szü lõ je,

b) az a) pont ban fel so rol tak – ön ál ló vagy együt -
tes – több sé gi tu laj do ná ban álló gaz dál ko dó szer ve zet,

c) az a) és b) pont ban fel so rol tak kal a tár sa sá gi adó ról
és az osz ta lék adó ról  szóló tör vény sze rin ti kap csolt vál lal -
ko zá si vi szony ban lévõ gaz dál ko dó szer ve zet,
tu laj do ná ban álló va gyo ni be té tek ará nya ön ál ló an vagy
együt te sen el éri vagy meg ha lad ja az összes va gyo ni be tét
75%-át.”

70.  § (1) Az Itv. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték ál ta lá nos
mér té ke – ha a tör vény más ként nem ren del ke zik – a meg -
szer zett va gyon ter hek kel nem csök ken tett for gal mi ér té ke 
után in gat la non ként 1 mil li árd fo rin tig 4%, a for gal mi ér -
ték ezt meg ha la dó ré sze után 2%, de in gat la non ként leg fel -
jebb 200 mil lió fo rint.”

(2) Az Itv. 19.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A 18.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti va gyo ni
be tét meg szer zé se ese tén az il le ték alap ja a tár sa ság tu laj -
do ná ban álló in gat la nok for gal mi ér té ké nek olyan ará nya,
amek ko ra arányt a 18.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel
be kö vet kez té nek idõ pont já ban az il le ték fi ze tés re kö te le -
zett tu laj do ná ban lévõ va gyo ni be té tek név ér té ke a tár sa -
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ság összes va gyo ni be tét je név ér té ké nek össze gé ben kép -
vi sel, csök kent ve az il le ték fi ze tés re kö te le zett tu laj do ná -
ban lévõ azon va gyo ni be té tek re esõ for gal mi ér ték kel,
me lye ket az il le ték fi ze tés re kö te le zett

a) 5 év nél ré geb ben, il let ve 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ -
zõ en,

b) a 18.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel be kö vet ke -
zé sét meg elõ zõ öt éven be lül, de 2010. ja nu ár 1-jét köve -
tõen, vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték fi ze té si kö te le -
zett ség alá esõ mó don vagy a 26.  § alap ján illetékmen -
tesen,

c) örök lés vagy aján dé ko zás út ján
szer zett.”

71.  § Az Itv. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § (1) La kás tu laj don szer zé se ese tén a vissz ter hes
va gyon át ru há zá si il le ték alap ja – ha e tör vény más képp
nem ren del ke zik – a la kás tu laj don for gal mi ér té ke. Az il le -
ték mér té ke – la ká son ként – 4 mil lió fo rin tig 2%, a for gal -
mi ér ték ezt meg ha la dó össze ge után 4%. La kás rész tu laj -
do ná nak szer zé se ese tén a 4 mil lió fo rint nak a szer zett tu -
laj do ni há nyad dal ará nyos össze gé re al kal maz ha tó a
2%-os il le ték, a for gal mi ér ték ezt meg ha la dó ré sze után
4% il le té ket kell fi zet ni.”

72.  § (1) Az Itv. 23/A.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„23/A.  § (1) In gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé se ese -
tén az il le ték mér té ke az in gat lan – ter hek kel nem csök ken -
tett – for gal mi ér té ké nek 2%-a, ha a va gyon szer zõ

a) olyan, in gat la nok tu laj don jo gá nak ér té ke sí té sét
(a továb biak ban: in gat lan for gal ma zást) vég zõ vál lal ko zó,
amely nek elõ zõ adó évi net tó ár be vé te le leg alább 50%-ban
e te vé keny ség bõl szár ma zott, vagy

b) olyan, pénz ügyi lí zin get foly ta tó vál lal ko zó, amely -
nek elõ zõ adó évi net tó ár be vé te le leg alább 50%-ban pénz -
ügyi lí zing te vé keny ség bõl szár ma zott,
és leg ké sõbb a fi ze té si meg ha gyás jog erõ re emel ke dé sé ig
nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy az in gat lant az il le ték ki sza -
bás ra tör té nõ be je len tés tõl szá mí tott két éven be lül el ad ja,
il let ve a fu tam idõ vé gén tu laj don jog át szál lást ered mé nye -
zõ pénz ügyi lí zing be adja.”

(2) Az Itv. 23/A.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(4) Az in gat lan for gal ma zást, il let ve pénz ügyi lí zing te -
vé keny sé get az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé nek adó -
évé ben kez dõ vál lal ko zó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott célú in gat lan vá sár lás ese tén az ott meg ha tá ro zott mér -
té kû il le té ket fi ze ti, ha a fi ze té si meg ha gyás jog erõ re emel -
ke dé sé ig nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy az adó év net tó ár -
be vé te lé nek leg alább 50%-a in gat lan for gal ma zás ból, il let -
ve pénz ügyi lí zing te vé keny ség bõl fog szár maz ni.
Amennyi ben a net tó ár be vé tel meg osz lá sá ra vo nat ko zó
vál la lás nem tel je sül, az ál la mi adó ha tó ság a va gyon szer -
zés után a 19.  § (1) be kez dés, il let ve a 21.  § (1) be kez dé se

alap ján egyéb ként fi ze ten dõ és az (1) be kez dés sze rin ti il -
le ték kü lön bö ze tét a vál lal ko zó ter hé re 50%-kal nö vel ten
meg ál la pít ja. A vál la lás meg hi ú su lá sá nak té nyét a vál lal -
ko zó az adó évet kö ve tõ ha to dik hó nap 15. nap já ig kö te les
be je len te ni. Ha az ál la mi adó ha tó ság adó el len õr zés ke re té -
ben meg ál la pít ja, hogy a va gyon szer zõ net tó ár be vé tel
meg osz lás ra vo nat ko zó vál la lá sa nem tel je sült, a va gyon -
szer zés re a 19.  § (1) be kez dé se, il let ve a 21.  § (1) be kez dé -
se alap ján egyéb ként fi ze ten dõ és az (1) be kez dés sze rint
meg ál la pí tott il le ték kü lön bö ze té nek két sze re sét a vál lal -
ko zó ter hé re pót ló lag elõ ír ja.”

73.  § (1) Az Itv. 26.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a be kez dés h) és l) pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„g) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör -

vény sze rin ti ked vez mé nye zett át ala ku lás ke re té ben tör té -
nõ va gyon szer zés;

h) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör vény
sze rin ti ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re ke re té ben tör té -
nõ va gyon szer zés;

l) gép jár mû, pót ko csi tu laj don jo gá nak olyan vál lal ko -
zó ál ta li meg szer zé se, mely nek elõ zõ adó évi net tó ár be vé -
te lé nek leg alább 50%-a gép jár mû vek és pót ko csik ér té ke -
sí té sé bõl szár ma zott (gép jár mû-for gal ma zó), to váb bá
olyan pénz ügyi lí zin get foly ta tó vál lal ko zó ál ta li meg szer -
zé se, amely nek elõ zõ adó évi net tó ár be vé te le leg alább
50%-ban pénz ügyi lí zing te vé keny ség bõl szár ma zott
(pénz ügyi lí zin get foly ta tó vál lal ko zó);”

(2) Az Itv. 26.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az (1) be kez dés l) pont ja sze rin ti men tes ség re jo -
go sult va gyon szer zõ adó éven te nyi lat ko zik az ál la mi adó -
ha tó ság nál ar ról, hogy az elõ zõ adó évi net tó ár be vé te lé nek 
meg osz lá sa alap ján e § al kal ma zá sá ban gép jár mû-for gal -
ma zó nak, pénz ügyi lí zin get foly ta tó vál lal ko zó nak mi nõ -
sült, az zal, hogy:

a) ha a nyi lat ko zat té tel re az adó év ha to dik hó nap já nak
1. nap ja elõtt ke rül sor, a va gyon szer zõ nek ar ról kell nyi -
lat koz nia, hogy net tó ár be vé te lé nek meg osz lá sa alap ján
elõ re lát ha tó lag gép jár mû-for gal ma zó nak, pénz ügyi lí zin -
get foly ta tó vál lal ko zó nak mi nõ sül. Amennyi ben a nyi lat -
ko zat ban vál lal tak nem tel je sül tek, úgy azt az adó év ha to -
dik hó nap já nak 15. nap já ig be je len ti az ál la mi adó ha tó ság -
nak, amely a meg nem fi ze tett il le té ket 50%-kal nö vel ten a
va gyon szer zõ ter hé re pót ló lag elõ ír ja. Ha az ál la mi adó ha -
tó ság adó el len õr zés ke re té ben ál la pít ja meg, hogy a va -
gyon szer zõ  valótlan nyi lat ko za tot tett, a  valótlan nyi lat ko -
zat alap ján meg nem fi ze tett il le ték két sze re sét a vál lal ko -
zó ter hé re pót ló lag elõ ír ja,

b) a gép jár mû-for gal ma zást, a pénz ügyi lí zing te vé -
keny sé get a nyi lat ko zat té tel adó évé ben kez dõ vál lal ko zó
ar ról nyi lat koz hat, hogy net tó ár be vé te lé nek leg alább
50%-a gép jár mû-for gal ma zás ból, il let ve pénz ügyi lí zing -
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te vé keny ség bõl fog szár maz ni. Amennyi ben a net tó ár be -
vé tel meg osz lá sá ra vo nat ko zó vál la lás nem tel je sül, ak kor
az ál la mi adó ha tó ság a nyi lat ko zat alap ján meg nem fi ze -
tett il le té ket a vál lal ko zó ter hé re 50%-kal nö vel ten meg ál -
la pít ja. A vál la lás meg hi ú su lá sá nak té nyét a vál lal ko zó az
adó évet kö ve tõ ha to dik hó nap 15. nap já ig kö te les be je len -
te ni. Ha az ál la mi adó ha tó ság adó el len õr zés ke re té ben
meg ál la pít ja, hogy a va gyon szer zõ vál la lá sa nem tel je sült,
a nyi lat ko zat alap ján meg nem fi ze tett il le ték két sze re sét a
va gyon szer zõ ter hé re pót ló lag elõ ír ja.”

74.  § Az Itv. 27.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A 18.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ján ala pu ló il le ték -
kö te le zett ség ese tén a 18.  § (4) be kez dé sé nek a)–c)pont ja -
i ban fel so rolt sze mé lyek kö te le sek az il le té ket meg fi zet ni
a 19.  § (5) be kez dé se sze rint a tu laj do nuk ban lévõ va gyo ni
be tét alap ján szá mí tott il le ték alap után.”

75.  § Az Itv. 73.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ok mány iro dá nál nem elekt ro ni kus úton kez de -
mé nye zett ál lam igaz ga tá si el já rás il le té két

a) az el já rás meg in dí tá sát meg elõ zõ en kész pénz át uta -
lá si meg bí zás út ján, vagy

b) amennyi ben az ok mány iro dán erre le he tõ ség van, az
el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg bank kár tyá val vagy
há zi pénz tár ba kész pénz zel
kell meg fi zet ni a kincs tár il le ték be vé te li szám lá ja ja vá ra
az zal, hogy a há zi pénz tár ba fi ze tett il le té ket kész pénz át -
uta lá si meg bí zás sal az ok mány iro da na pon ta fi ze ti meg az
em lí tett szám la ja vá ra.”

76.  § Az Itv. 76.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„76.  § (1) Gép jár mû, pót ko csi tu laj don jo ga, il let ve gép -
jár mû re, pót ko csi ra vo nat ko zó va gyo ni ér té kû jog meg -
szer zé se ese tén a va gyon szer zé si il le té ket a gép jár mû, pót -
ko csi át írá sát meg elõ zõ en az ok mány iro dá nál be szer zett
kész pénz-át uta lá si meg bí zás út ján, il let ve – amennyi ben
erre le he tõ ség van – az ok mány iro dán bank kár tyá val kell
az ille té kes ál la mi adó ha tó ság il le ték be sze dé si szám lá ja
ja vá ra vagy kész pénz zel az ok mány iro da há zi pénz tá rá ba
meg fi zet ni. A 89.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel az ilyen jog
szer zé sét ta nú sí tó ok ira tot – a 26.  § (1) be kez dé sé nek
l) pont ja sze rin ti men tes ség igény be vé te le ese tén az er rõl
 szóló ál la mi adó ha tó sá gi ha tá ro zat be mu ta tá sá val – an nak
kel té tõl szá mí tott 15 na pon be lül a be kö vet ke zett jog vál to -
zás át ve ze té sé re ille té kes ok mány iro dá nál kell be mu tat ni.”

77.  § Az Itv. 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ új (4) be kez dés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A 18.  § (2) be kez dés h) pont ja sze rin ti va gyon szer -
zést csak a 18.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel tel je sü lé -
se ese tén kell be je len te ni an nak, aki nek va gyon szer zé sé -

vel a fel té tel tel je sült. Az il le ték ki sza bás ra tör té nõ be je len -
tés sel egy ide jû leg a va gyon szer zõ köz li a 18.  § (4) be kez -
dé sé nek a)–c) pont ja i ban fel so rolt sze mé lyek kö zül azok -
nak az azo no sí tó ada ta it (név, adó azo no sí tó jel vagy adó -
szám), me lyek a va gyon szer zés sel érin tett tár sa ság ban to -
váb bi va gyo ni be té tek kel ren del kez nek.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben em lí tett be je len té si kö te le -
zett ség jog sza bály sze rint il le ték men tes va gyon szer zés re
is vo nat ko zik.”

X. Fejezet

A gépjármûadóról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény
módosítása

78.  § A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Gjt.) 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„7.  § (1) Az adó mér té ke a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti
adó alap után a gép jár mû

– gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 3 nap tá ri év ben
345 Ft/ki lo watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 4–7. nap tá ri év ben 300 Ft/ki lo -
watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 8–11. nap tá ri év ben 230 Ft/ki lo -
watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 12–15. nap tá ri év ben 185 Ft/ki -
lo watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 16. nap tá ri év ben és az azt kö ve -
tõ nap tá ri évek ben 140 Ft/ki lo watt.

(2) Az adó mér té ke a 6.  § (2)–(3) be kez dé sei sze rin ti
adó alap ese tén az adó alap min den meg kez dett 100 ki lo -
gramm ja után:

a) a lég ru gós vagy az zal egyen ér té kû ru gó zá si rend sze -
rû nyer ges von ta tó, te her gép jár mû, au tó busz ese tén
1200 Ft,

b) az a) pont alá nem tar to zó gép jár mû vek és pót ko csik
ese tén 1380 Ft.

(3) Az „E” be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lá tott 
sze mély szál lí tó gép jár mû után 10 000 Ft, míg a te her gép -
jár mû után 46 000 Ft adót kell fi zet ni. A „P” be tû je lû ide ig -
le nes rend szám táb la ki adá sa ese tén 23 000 Ft adót kell fi -
zet ni. A gép jár mû ál lan dó rend szám táb lá val  való el lá tá sát
kö ve tõ hó nap 1. nap já tól az adó fi ze té si kö te le zett ség re az
ál ta lá nos sza bá lyok az irány adók. Amennyi ben a ha tó sá gi
nyil ván tar tás sze rint ál lan dó rend szám mal el lá tott gép jár -
mû re „E” be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lát ad nak ki, ez
után nem kell az e be kez dés sze rin ti adót meg fi zet ni.”

79.  § A Gjt. 17/C.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a sze mély gép ko csi után ma gán sze mély szá mol
el költ sé get, a költ ség el szá mo lá sá nak nap ja az a nap,
amely na pon a költ ség rõl  szóló bi zony la tot ki ál lí tot ták
vagy amely na pot az út nyil ván tar tás ba a gép jár mû hasz ná -
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la tá val össze füg gés ben be je gyez tek, ér ték csök ke né si le -
írás el szá mo lá sa ese tén – ha az áta lány ban tör té nik – a sze -
mély gép ko csi hasz ná lat ba vé te lé nek nap ja, egyéb ként az
ér ték csök ke né si le írás meg kez dé sé tõl a tel jes le írá sig ter -
je dõ idõ szak min den hó nap já nak elsõ nap ja.”

80.  § A Gjt. 18.  §-a a kö vet ke zõ 19. pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„19. lég ru gós vagy az zal egyen ér té kû ru gó zá si rend sze -

rû gép jár mû, pót ko csi: az a jár mû, ame lyik a Ta nács
96/53/EK Irány el vé nek II. Mel lék le te sze rin ti lég ru gós
vagy az zal egyen ér té kû ru gó zá si rend szer rel ren del ke zik
és ezt a tényt az adó alany az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál 
a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo nyít -
vánnyal, az igaz ság ügyi gép jár mû-köz le ke dé si mû sza ki
szak ér tõ szak vé le mé nyé vel vagy „út kí mé lõ ten gely” be -
jegy zést tar tal ma zó for gal mi en ge dély be mu ta tá sá val je -
len ti be,”

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

XI. Fejezet

Az adózás rendjérõl  szóló 
2003. évi XCII. tör vény módosítása

81.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(továb biak ban: Art.) 17.  §-a a kö vet ke zõ új (15)–(16) be -
kez dé sek kel egé szül ki:

„(15) Az adó zó a he lyi ipar ûzé si adó kö te le zett sé ge ke -
let ke zé sét, il let ve meg szû né sét – a he lyi ipar ûzé si adó be -
vé tel re jo go sult te le pü lé si ön kor mány zat meg je lö lé sé -
vel – az adó kö te le zett ség be kö vet kez té tõl (a te vé keny ség
meg kez dé sé tõl), il let ve meg szû né sé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül be je len ti az ál la mi adó ha tó ság nak. Az ipar ûzé si te vé -
keny sé get ide ig le nes, al kal mi jel leg gel foly ta tó adó zó
adó kö te les te vé keny sé gé nek meg kez dé se elõtt, de leg ké -
sõbb a te vé keny ség meg kez dé sé nek nap ján kö te les ezt az
ál la mi adó ha tó ság nál be je len te ni.

(16) Az adó zó éven te, az adó év re vo nat ko zó tár sa sá gi
adó be val lás ese dé kes sé gé nek nap ját kö ve tõ 90 na pon be -
lül be je len ti, hogy a tár sa sá gi és osz ta lék adó ról  szóló tör -
vény sze rint in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság nak mi nõ sül,
il let ve azt, hogy e mi nõ sé ge meg szûnt. Az in gat lan nal ren -
del ke zõ tár sa ság be je len té sé ben – a be nyúj tott tár sa sá gi
adó be val lás adó éve vo nat ko zá sá ban – nyi lat ko zik a tár sa -
ság kül föl di tag jai ál ta li ré sze se dés el ide ge ní té sé rõl, az el -
ide ge ní tés idõ pont já ról, a ré sze se dés név ér té ké rõl, il let ve
a tag il le tõ sé gé rõl.”

82.  § Az Art. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ön adó zás és az adó be sze dés út ján meg ál la pí tott
adó ese tén – a he lyi ipar ûzé si adó ki vé te lé vel – az adó kö te -
le zett ség ke let ke zé sét an nak be kö vet kez té tõl (a te vé keny -
ség meg kez dé sé tõl) szá mí tott 15 na pon be lül je len ti be az
adó zó az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál. A be je len té si kö -
te le zett sé get az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon
kell tel je sí te ni, ha az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál a be je -
len tés re nyom tat ványt rend sze re sí tet tek.”

83.  § (1) Az Art. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek 6., 8–10., 16.,
23. és 25. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

[A mun kál ta tó, a ki fi ze tõ (ide ért ve az egyé ni vál lal ko zó -
nak nem mi nõ sü lõ ma gán sze mély mun kál ta tót is), ille tõ leg 
az 52.  § (4) be kez dé sé nek l), p), r), s) és t) pont ja i ban meg -
ha tá ro zot tak a rá juk vo nat ko zó be val lá si gya ko ri ság tól
füg get le nül, ha von ként, a tárgy hót kö ve tõ hó 12-éig elekt -
ro ni kus úton be val lást tesz nek az adó- és/vagy tár sa da -
lom biz to sí tá si kö te le zett sé get ered mé nye zõ, ma gán sze mé -
lyek nek tel je sí tett ki fi ze té sek kel, jut ta tá sok kal össze füg gõ
va la mennyi adó ról – ki vé ve a ka mat jö ve de lem adó ról –,
já ru lék ról és az aláb bi ada tok ról:]

„6. a tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj-biz to sí tá si, egész -
ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci) já ru lék és a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék alap já ról, össze gé rõl,”

„8. a ma gán sze mély ál tal fi ze ten dõ ter mé szet be ni
egész ség biz to sí tá si já ru lék, pénz be li egész ség biz to sí tá si
já ru lék és mun ka erõ-pi a ci já ru lék alap já ról, a le vont (be fi -
ze tett) ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék, pénz be li
egész ség biz to sí tá si já ru lék és mun ka erõ-pi a ci já ru lék
össze gé rõl,

9. a ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si, a pénz be li
egész ség biz to sí tá si és a mun ka erõ-pi a ci já ru lé kok le vo ná -
sa és/vagy a nyug díj já ru lék-le vo nás (ma gán-nyug díj pénz -
tá ri tag díj le vo nás) el ma ra dá sá nak oká ról,

10. a tárgy hó nap tól el té rõ biz to sí tá si jog vi szony idõ tar -
ta má ról, amely re te kin tet tel a tárgy hó nap ban já ru lék ala pot 
ké pe zõ jö ve de lem ki fi ze té sé re ke rült sor, ille tõ leg az ezen
idõ tar tam ra vo nat ko zó tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj-biz -
to sí tá si, egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci) já ru lék, a
le vont (meg fi ze tett) ter mé szet be ni és pénz be li egész ség -
biz to sí tá si, mun ka erõ-pi a ci és nyug díj já ru lék (ma -
gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, a pénz tár tag, ille tõ leg a fog lal -
koz ta tó ál tal vál lalt tag díj-ki egé szí tés) alap já ról és össze -
gé rõl,”

„16. a szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás
alap já ról és össze gé rõl,”

„23. a kü lön jog sza bály sze rint Start-, Start Plusz-,
Start Ext ra kár tyá val ren del ke zõ sze mély után a ked vez -
mény figye lembevétele nél kül szá mí tott tár sa da lom biz to -
sí tá si (nyug díj-biz to sí tá si, ter mé szet be ni, pénz be li egész -
ség biz to sí tá si és mun ka erõ-pi a ci) já ru lék alap já ról és
össze gé rõl, to váb bá a kü lön jog sza bály sze rint a brut tó
mun ka bér alap ján szá mí tott nul la szá za lé kos kö te le zett ség 
alap já ról, ille tõ leg a 10 vagy 20 szá za lé kos mér té kû kö te -
le zett ség alap já ról és össze gé rõl,”
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„25. a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély nek ki fi ze tett
jö ve de lem össze gé rõl, és az ál ta lá nos mér ték tõl el té rõ en
le vont, le nem vont adó, adó elõ leg össze gé rõl,”

(2) Az Art. 31.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ új
utol só mon dat tal egé szül ki:

„E ren del ke zés nem al kal maz ha tó a so ron kí vü li be val -
lá si kö te le zett ség ese tén, to váb bá fel szá mo lás, vég el szá -
mo lás ese tén a te vé keny sé get le zá ró adó be val lás ra, va la -
mint a fel szá mo lás, vég el szá mo lás be fe je zé se kor be nyúj -
tan dó adó be val lás ra.”

84.  § Az Art. 32.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha az épít mény adó, il let ve te lek adó ala nya kül föl -
dön be jegy zett szer ve zet, az épít mény adó ról, il let ve te lek -
adó ról  szóló be val lás ban fel tün te ti – az adó év elsõ nap já -
nak meg fe le lõ ál la pot sze rint – a szer ve zet tag ja i nak (rész -
vé nye se i nek) ne vét (el ne ve zé sét), la kó he lyét (szék he lyét), 
és az egyes ta go kat meg il le tõ tu laj do ni ré sze se dés ará -
nyát.”

85.  § Az Art. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó tar to zás át vál la lá sá hoz az adó ha tó ság az zal a
fel té tel lel já rul hat hoz zá, ha az ere de ti leg kö te le zett adó zó az
át vál lalt tar to zá sért ke zes sé get vál lal. A tar to zás az ere de ti
kö te le zett ke zes ség vál la lá sa nél kül egy ol da lú an is át vál lal ha -
tó, ha eh hez az át vál la ló nak kü lö nö sen mél tá nyol ha tó ér de ke
fû zõ dik. Ha az adó tar to zást át vál la ló az át vál lalt tar to zást az
ese dé kes sé gig nem fi ze ti meg, a tar to zás a ke zes sé get vál la ló
ere de ti leg kö te le zett adó zó tól kü lön meg fi ze té sé re kö te le zõ
ha tá ro zat nél kül vég re hajt ha tó.”

86.  § Az Art. 36/A.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) E § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni ab ban az
eset ben, ha az adó iga zo lá son fel tün te tett tar to zás 2008.
szep tem ber 30-át köve tõen ke let ke zett.”

87.  § Az Art. 43.  §-a a kö vet ke zõ új (10)–(12) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(10) Az ál la mi adó ha tó ság a he lyi ipar ûzé si adót, il let -
ve a he lyi ipar ûzé si adó val össze füg gõ ké se del mi pót lé kot, 
ön el len õr zé si pót lé kot, adó bír sá got, mu lasz tá si bír sá got
kü lön szám lá kon, a be vé tel re jo go sult te le pü lé si (a fõ vá -
ros ban a fõ vá ro si) ön kor mány za ton ként meg bont va tart ja
nyil ván. A he lyi ipar ûzé si adó szám lá ra meg fi ze tett adót,
il let ve a he lyi ipar ûzé si adó val össze füg gõ ké se del mi pót -
lé kot, ön el len õr zé si pót lé kot, adó bír sá got, mu lasz tá si bír -
sá got az ál la mi adó ha tó ság a be vé tel re jo go sult te le pü lé si
(a fõ vá ros ban a fõ vá ro si) ön kor mány za ton ként – a be val -
lás ban, ha tá ro zat ban meg ál la pí tott összes adó és az ön kor -
mány za to kat meg il le tõ adó ará nyá ban – oszt ja fel. Az ál la -
mi adó ha tó ság a fel osz tást a fi ze té si kö te le zett ség ese dé -
kes sé gé tõl, il let ve a ké se del mes be fi ze tés ese tén a be fi ze -
tés nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül vég zi el. Az ál la mi

adó ha tó ság a fel osz tást köve tõen 5 na pon be lül át utal ja a
te le pü lé si ön kor mány zat költ ség ve té si szám lá já ra az ön -
kor mány za tot meg il le tõ össze get. Az ál la mi adó ha tó ság
ké se del mes fel osz tás, il let ve uta lás ese tén a ké se de lem
min den nap já ra a ké se del mi pót lék kal azo nos mér té kû ka -
ma tot fi zet.

(11) Ha az adó zó he lyi ipar ûzé si adó szám lá ra tel je sí tett
be fi ze té se a te le pü lé si ön kor mány za ton ként ki mu ta tott kö -
te le zett sé gek egé szé re nem nyújt fe de ze tet, a be fi ze tés
össze gét a te le pü lé si ön kor mány za ton ként ki mu ta tott tar -
to zá sok ese dé kes sé gé nek sor rend jé ben, azo nos ese dé kes -
sé gû tar to zá sok ese tén a tar to zá sok ará nyá ban kell el szá -
mol ni.

(12) Ha az adó zó vagy az adó meg fi ze té sé re kö te le zett
sze mély a he lyi ipar ûzé si adó szám lá ra adó tar to zá sá nál na -
gyobb össze get fi ze tett be az ál la mi adó ha tó ság hoz (túl fi -
ze tés), az ál la mi adó ha tó ság az adó zó ren del ke zé sé ig, ille -
tõ leg a he lyi ipar ûzé si adó szám lán ké sõbb ke let ke zõ adó -
tar to zás ra tör té nõ el szá mo lá sig a he lyi ipar ûzé si adó szám -
lán mu tat ko zó túl fi ze tés össze gét nem oszt ja fel.”

88.  § Az Art. 43.  §-át köve tõen, a kö vet ke zõ, új
43/A-B.  §-ok kal egé szül ki:

„43/A.  § (1) Ha az adó zó be val lá sa és ön el len õr zé se, il -
let ve az ál la mi adó ha tó ság he lyi ipar ûzé si adót érin tõ el -
len õr zé se kö vet kez té ben az ön kor mány zat nak he lyi ipar -
ûzé si adó kü lön bö zet vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke -
zik, az ál la mi adó ha tó ság 30 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
fel hív ja az ön kor mány za tot a kü lön bö zet vissza fi ze té sé re.
Amennyi ben az ön kor mány zat vissza fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get, az ál la mi adó ha tó ság er rõl ér te sí ti a
kincs tá rat, amely a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek ér vé nye sí té sé rõl a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak alap ján in téz ke dik. A kincs tár a vissza fi ze tett vagy be -
sze dett he lyi ipar ûzé si adó össze gé rõl, a be fi ze tés jó vá írá -
sá tól szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá -
got. Ha az ön kor mány zat az ér te sí tés el kül dé se után he lyi
ipar ûzé si adó kü lön bö zet tar to zá sát az ál la mi adó ha tó ság -
nál meg fi zet te, er rõl az ál la mi adó ha tó ság ha la dék ta la nul
ér te sí ti a kincs tá rat. Amennyi ben a kincs tár vissza kö ve te -
lé si el já rá sa rész ben vagy egész ben ered mény te len, az ál -
la mi adó ha tó ság a kö vet ke zõ ki uta lás kor a vissza nem fi -
ze tett össze get be szá mít ja.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az ön kor mány za tok nak tör té -
nõ he lyi ipar ûzé si adó ké se del mes át uta lá sa  miatti ka mat -
fi ze té si kö te le zett sé gét, il let ve az adó zó ön el len õr zé se
vagy az ál la mi adó ha tó ság he lyi ipar ûzé si adót érin tõ el -
len õr zé se so rán tett meg ál la pí tá sa  miatt fel me rü lõ he lyi
ipar ûzé si adó össze gé nek ki uta lá sát a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott szám lá ról tel je sí ti.

43/B.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zó ál tal be val -
lott elõ leg össze gét az elõ leg fi ze tés ese dé kes sé gét meg elõ -
zõ mun ka na pon át utal ja a te le pü lé si ön kor mány zat költ -
ség ve té si szám lá já ra.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az adó évet meg elõ zõ évre az
adó zó ál tal be val lott he lyi ipar ûzé si adó, va la mint az adó -
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év re be val lott és meg fi ze tett he lyi ipar ûzé si adó elõ leg kü -
lön bö ze té nek össze gét az adó év ben be nyúj tan dó he lyi
ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé szí tés rõl  szóló be val lás ese dé -
kes sé gét meg elõ zõ mun ka na pon át utal ja a te le pü lé si ön -
kor mány zat költ ség ve té si szám lá já ra. Ha az adó zó he lyi
ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé szí tés rõl be nyúj tott be val lá sa
alap ján ki mu ta tott, a te le pü lé si ön kor mány za tot tény le ge -
sen meg il le tõ he lyi ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé szí tés össze -
ge el tér a ko ráb ban ki utalt adó elõ leg-ki egé szí tés össze gé -
tõl, az ál la mi adó ha tó ság in téz ke dik a kü lön bö zet 43.  §
(10) be kez dé se sze rin ti ki uta lá sá ról vagy a 43/A.  § sze rin ti
vissza kö ve te lé sé rõl.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság az adó évet meg elõ zõ évi be -
val lás alap ján meg ál la pí tott po zi tív elõ je lû el szá mo lá si kü -
lön bö ze tet a be val lás ese dé kes sé gét meg elõ zõ mun ka na -
pon át utal ja a jo go sult te le pü lé si ön kor mány zat költ ség ve -
té si szám lá já ra. Ha az adó zó he lyi ipar ûzé si adó be val lá sa
alap ján ki mu ta tott, a te le pü lé si ön kor mány za tot tény le ge -
sen meg il le tõ he lyi ipar ûzé si adó össze ge el tér a ko ráb ban
ki utalt adó össze gé tõl, az ál la mi adó ha tó ság in téz ke dik a
kü lön bö zet 43.  § (10) be kez dé se sze rin ti ki uta lá sá ról vagy
a 43/A.  § sze rin ti vissza kö ve te lé sé rõl.”

89.  § (1) Az Art. 52.  §-a (7) be kez dé se b) pont já nak
bd) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál la mi adó ha tó ság
b) elekt ro ni kus úton hi va tal ból át ad ja a (4) be kez dés ben 

meg ha tá ro zott be val lás ra kö te le zet tek és a me zõ gaz da sá gi 
õs ter me lõ ál tal]

„bd) a 31.  § (2) be kez dé se 1–5., 7–8., 10., 13., 23. és
27. pont ja i ban fog lalt ada to kat, to váb bá a 31.  § (2) be kez dé -
sé nek 6. pont já ban fel so rolt ada tok kö zül a mun ka erõ-pi a ci
já ru lék alap já ra és össze gé re vo nat ko zó ada to kat az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv ré szé re az ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok és
a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok meg ál la pí tá sá hoz és
el len õr zé sé hez, ille tõ leg a mun ka ügyi ha tó ság ré szé re a mun -
ka ügyi el len õr zés elõ se gí té se cél já ból a be val lás ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ hó nap utol só nap já ig,”

(2) Az Art. 52.  §-a (7) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ál la mi adó ha tó ság)
„d) elekt ro ni kus úton hi va tal ból át ad ja a sze mé lyi jö ve -

de lem adó ról be nyúj tott be val lás ban be val lott, a Tbj. 5.  §
(3) be kez dés sze rint biz to sí tott ál tal fi ze tett nyug díj-biz to -
sí tá si és nyug díj já ru lék (tag díj) alap já ra és össze gé re vo -
nat ko zó ada to kat a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe -
le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv, ille tõ leg – a tag díj vo nat ko -
zá sá ban – a ma gánnyug díj pénz tár ré szé re, a pénz be li és
ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék alap já ra és
össze gé re vo nat ko zó ada to kat az egész ség biz to sí tá si szerv 
ré szé re, a mun ka erõ-pi a ci já ru lék alap já ra és össze gé re vo -
nat ko zó ada to kat az ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok és a fog lal -
koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok meg ál la pí tá sá hoz és el -
len õr zé sé hez az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a mun ka -
ügyi ha tó ság ré szé re a tárgy évet kö ve tõ év au gusz tus 31.
nap já ig,”

(3) Az Art. 52.  §-a a kö vet ke zõ új (18)–(19) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(18) Amennyi ben az ön kor mány zat a he lyi ipar ûzé si
adót meg ál la pí tó ön kor mány za ti ren de le tét mó do sí tot ta,
vagy a he lyi ipar ûzé si adót ren de let tel be ve zet te, il let ve
meg szün tet te, a ren de let szá mát, il let ve a ren de let szö ve -
gét a ki hir de tés tõl szá mí tott 8 na pon be lül az ön kor mány -
za ti adó ha tó ság elekt ro ni kus úton, az ál la mi adó ha tó ság
ál tal köz zé tett mó don és for má tum ban meg kül di az ál la mi
adó ha tó ság ré szé re.

(19) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az adó szám fel tün -
te té sé vel az ál la mi adó ha tó ság ál tal köz zé tett mó don és
for má tum ban min den hó nap utol só nap já ig – a ren del ke -
zés re álló, kü lö nö sen az adat gyûj tés re irá nyu ló el len õr zés
ke re té ben be szer zett ada tok alap ján – ada tot szol gál tat az
ille té kességi te rü le tén az ide ig le nes (al kal mi) jel leg gel
vég zett ipar ûzé si te vé keny ség kez de té nek és be fe je zé sé -
nek idõ pont já ról to váb bá az ál ta la is mert, a he lyi ipar ûzé si
adó meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok ról, kü lö nös te kin -
tet tel az ide ig le nes (al kal mi) jel le gû ipar ûzé si te vé keny ség 
foly ta tá sá val össze füg gõ, ál ta la ki adott en ge dé lyek rõl.”

90.  § Az Art. 55.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
55/A.  §-sal egé szül ki:

„55/A.  § Az ál la mi adó ha tó ság min den év szep tem ber
30-ig hon lap ján köz zé te szi az adott adó év ben, a tár sa sá gi
adó ról és osz ta lék adó ról  szóló tör vény sze rint in gat lan nal
ren del ke zõ tár sa ság nak mi nõ sü lõ adó zók ne vét (el ne ve zé -
sét), szék he lyét, adó szá mát. Ha az in gat lan nal ren del ke zõ
tá rsa ság tár sa sá gi adó be val lá sa be nyúj tá sá nak ha tár ide je
el tér a má jus 31-tõl, az ál la mi adó ha tó ság a köz zé té te li kö -
te le zett sé gét a tár sa sá gi adó be val lás be nyúj tá sá nak egyéb -
ként irány adó ha tár ide jé tõl szá mí tott 120 na pon be lül tel -
je sí ti.”

91.  § (1) Az Art. 72.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A csõd el já rás ban, a fel szá mo lá si el já rás ban, a vég -
el szá mo lás ban, a va gyon ren de zé si és adós ság ren de zé si el -
já rás ban

a) a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ kö ve te lé sek és a
te le pü lé si (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si) ön kor mány za tot meg -
il le tõ he lyi ipar ûzé si adó kö ve te lé sek te kin te té ben hi te le -
zõ ként,

b) a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó, to váb bá a ma -
gánnyug díj pénz tárt meg il le tõ tag díj jal (tag díj-ki egé szí tés -
sel), ké se del mi pót lék kal, ön el len õr zé si pót lék kal össze -
füg gõ kö ve te lé sek te kin te té ben a hi te le zõk kép vi se lõ je -
ként
az ál la mi adó ha tó ság jár el.”

(2) Az Art. 72.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(5) be kez dé sek 
szá mo zá sa (5)–(6) be kez dé sek re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt kö ve te lé sek te kin te té -
ben a vég re haj tá si el já rás ban a vég re haj tás fo ga na to sí tó ja -
ként az ál la mi adó ha tó ság jár el.”
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92.  § Az Art. 81.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(81.  § Az ön kor mány za ti adó ha tó ság jár el elsõ fo kon)
„a) a he lyi ipar ûzé si adó ki vé te lé vel a he lyi adók,”

(ügyé ben.)

93.  § Az Art. 82.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) He lyi adó ügy ben – ki vé ve a he lyi ipar ûzé si adó val
össze füg gõ adó ügye ket – az az ön kor mány za ti adó ha tó ság 
jár el, amely nek ön kor mány za ta a he lyi adót be ve zet te.”

94.  § Az Art. 85/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó-, jö ve de lem- és il le tõ ség iga zo lást (a továb -
biak ban: adó ha tó sá gi iga zo lás) az adó ha tó ság ha tás kö ré -
ben el jár va a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok alap ján, a
ki ál lí tás nap ján fenn ál ló ál la pot nak meg fe le lõ, az adó zó
ál tal kért és a jog sza bály ban elõ írt adat tar ta lom mal ál lít ja
ki, fel té ve, hogy az adó zó az adó ha tó sá gi iga zo lás ki adá sá -
nak szük sé ges sé gét  valószínûsíti. Az adó ha tó sá gi iga zo lás 
ha tó sá gi bi zo nyít vány nak mi nõ sül. Az adó zó együt tes
adó iga zo lás ki ál lí tá sát kér he ti. Az együt tes adó iga zo lás
tar tal maz za az adó zó ál la mi adó ha tó ság nál nyil ván tar tott
adó tar to zá sát és a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott adó- és
vám tar to zá sát, ille tõ leg azok hi á nyát. Az együt tes adó iga -
zo lás ki ál lí tá sá hoz szük sé ges adó- és vám tar to zást érin tõ
ada tok be szer zé se ér de ké ben az ál la mi adó ha tó ság ke re si
meg a vám ha tó sá got, mely a meg ke re sést ha la dék ta la nul
tel je sí ti.”

95.  § Az Art. 92.  §-a a kö vet ke zõ új (7)–(8) be kez dé sek -
kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (7)–(10) be -
kez dé sek szá mo zá sa (9)–(12) be kez dé sek re vál to zik:

„(7) Az ál la mi ga ran cia be vál tá sá hoz kap cso ló dó el len -
õr zés ha tár ide je 90 nap.

(8) A köz pon to sí tott el len õr zés ha tár ide je 120 nap.”

96.  § Az Art. 106.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
utol só mon dat tal egé szül ki:

„A he lyi ipar ûzé si adót érin tõ en az adó kü lön bö ze tet te -
le pü lé si ön kor mány za ton ként kell meg ál la pí ta ni.”

97.  § Az Art. 119.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az ide ig le nes (al kal -
mi) ipar ûzé si te vé keny sé get vég zõ adó zók vo nat ko zá sá -
ban a he lyi ipar ûzé si adó meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada -
tok be szer zé se ér de ké ben a hely szí nen el len õr zést vé gez.”

98.  § Az Art. 132/A.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ be kez dés lép:

„(9) A szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás 
díj kö te les, a díj

a) egy ol da lú el já rás ese tén leg alább 500 ezer fo rint,
leg fel jebb 5 mil lió fo rint, ha a szo ká sos pi a ci ár az össze -
ha son lí tó árak mód sze ré vel, a vi szont el adá si árak mód sze -
ré vel, vagy a költ ség és jö ve de lem mód szer rel ál la pít ha tó
meg,

b) egy ol da lú el já rás ese tén leg alább 2 mil lió fo rint, leg -
fel jebb 7 mil lió fo rint, ha a szo ká sos pi a ci ár egyéb mód -
szer alap ján ál la pít ha tó meg,

c) két ol da lú el já rás ese tén leg alább 3 mil lió fo rint, leg -
fel jebb 8 mil lió fo rint,

d) több ol da lú el já rás ese tén leg alább 5 mil lió fo rint,
leg fel jebb 10 mil lió fo rint.

Amennyi ben a szo ká sos pi a ci ár (ár tar to mány) összeg -
sze rû en nem ál la pít ha tó meg, a díj – az el já rás tí pu sá tól
füg gõ en – a díj mi ni mu má val egye zõ összeg.”

99.  § Az Art. 133/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
133/B.  §-sal egé szül ki:

„133/B.  § Az ál la mi adó ha tó ság a te le pü lé si ön kor -
mány za ton ként ki mu ta tott he lyi ipar ûzé si adó tar to zást
érin tõ fi ze té si könnyí tést – a tar to zás sal érin tett te le pü lé si
ön kor mány za ton ként – en ge dé lye zi, ha a tar to zás sal érin -
tett ön kor mány za ti adó ha tó ság az adó zó ké rel mé ben fog -
lal tak kal egyet ért, és er rõl az adó zó ké rel me alap ján az ál -
la mi adó ha tó sá got a ké re lem ál la mi adó ha tó ság hoz tör té nõ 
be ér ke zé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül írás ban ér te -
sí ti. Ha a he lyi ipar ûzé si adó tar to zás több te le pü lé si ön kor -
mány za tot érint, a fi ze té si könnyí tést te le pü lé si ön kor -
mány za ton ként, az egyet ér té sük kel érin tett összeg vo nat -
ko zá sá ban kell en ge dé lyez ni.”

100.  § Az Art. 134.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
134/A.  §-sal egé szül ki:

„134/A.  § A ma gán sze mélyt ter he lõ, te le pü lé si ön kor -
mány za ton ként ki mu ta tott he lyi ipar ûzé si adó tar to zást, to -
váb bá az az zal össze füg gés ben meg ál la pí tott bír ság és pót -
lék tar to zást, va la mint a nem ma gán sze mély adó zót ter he -
lõ, a he lyi ipar ûzé si adó hoz kap cso ló dó bír ság és pót lék -
tar to zást az ál la mi adó ha tó ság – a tar to zás sal érin tett te le -
pü lé si ön kor mány za ton ként – mér sék li, ha a tar to zás sal
érin tett ön kor mány za ti adó ha tó ság az adó zó ké rel mé ben
fog lal tak kal egyet ért, és er rõl az adó zó ké rel me alap ján az
ál la mi adó ha tó sá got a ké re lem ál la mi adó ha tó ság hoz tör -
té nõ be ér ke zé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül írás ban
ér te sí ti. Ha a he lyi ipar ûzé si adó tar to zás több te le pü lé si
ön kor mány za tot érint, a tar to zás össze gét te le pü lé si ön kor -
mány za ton ként, az egyet ér té sük kel érin tett összeg vo nat -
ko zá sá ban mér sék li.”

101.  § (1) Az Art. 146.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás jo go sult -
já nak meg ke re sé se alap ján

a) ma gán sze mély ese té ben a bel föl di la kó hely, szo ká -
sos tar tóz ko dá si hely vagy szo ká sos fel lel he tõ sé gi he lye,
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en nek hi á nyá ban utol só is mert bel föl di la kó he lye sze rint
ille té kes ön kor mány za ti adó ha tó ság,

b) jogi sze mély és egyéb szer ve zet ese té ben az ille té kes 
ál la mi adó ha tó ság
jár el, ki vé ve, ha tör vény a köz tar to zás be sze dé sét más
szerv ha tás kö ré be utal ja.

Kül föl di ma gán sze mély ese tén a fõ vá ro si fõ jegy zõ az
ille té kes ön kor mány za ti adó ha tó ság, ha az ille té kes ön kor -
mány za ti adó ha tó ság az a) pont ban meg je lölt ille té kességi
okok sor rend je alap ján nem ha tá roz ha tó meg.”

(2) Az Art. 146.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ új
utol só mon dat tal egé szül ki:

„Más adó ha tó ság gal tör té nõ egy ide jû fog la lás ese tén a
vég re haj tást az ál la mi adó ha tó ság foly tat ja le.”

102.  § (1) Az Art. 149.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben  valószínûsíthetõ, hogy a kö ve te lés
ké sõb bi ki elé gí té se ve szély ben van, az adó ha tó ság biz to sí -
tá si in téz ke dés ként vég zés sel el ren de li a pénz kö ve te lés
biz to sí tá sát.”

(2) Az Art. 149.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés vég re -
haj tá sá ra a vég re haj tá si el já rás so rán irány adó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni az zal, hogy a gép jár mû biz to sí tá si in téz ke -
dés ke re té ben fo ga na to sí tan dó le fog la lá sa a gép jár mû le -
fog la lás fog la lá si jegy zõ könyv ben tör té nõ fel tün te té sé vel,
il let ve ha le het sé ges, a törzs könyv le fog la lá sá val tör té -
nik.”

103.  § (1) Az Art. 167.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj hoz, va la mint a he lyi
ipar ûzé si adó hoz kap cso ló dó be fi ze té sek te kin te té ben a
net tó pót lék szá mí tás nem al kal maz ha tó.”

(2) Az Art. 167.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) He lyi ipar ûzé si adó ese tén a ké se del mi pót lé kot a
te le pü lé si ön kor mány za ton ként ki mu ta tott tar to zás, il let ve 
meg ál la pí tott adó hi ány össze ge után te le pü lé si ön kor -
mány za ton ként, kü lön kell fel szá mí ta ni.”

104.  § Az Art. 168.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
utol só mon dat tal egé szül ki:

„He lyi ipar ûzé si adó ese tén az ön el len õr zé si pót lé kot a
te le pü lé si ön kor mány za ton ként be val lott és a he lyes bí tett
adó kü lön bö ze te után, te le pü lé si ön kor mány za ton ként kell 
meg ál la pí ta ni.”

105.  § (1) Az Art. 170.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Adó hi ány ese tén adó bír sá got kell fi zet ni. Az adó -
bír ság mér té ke – ha e tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az adó hi ány 50%-a. Az adó bír ság mér té ke az adó hi -
ány 75%-a, ha az adó hi ány a be vé tel el tit ko lá sá val, a bi -
zony la tok, köny vek, nyil ván tar tá sok meg ha mi sí tá sá val,
meg sem mi sí té sé vel függ össze. Mi nõ sí tett adó zó ese té -
ben, ha a mi nõ sí tett adó zói adat bá zis ba tör té nõ fel vé telt
köve tõen az adó ha tó ság elsõ al ka lom mal ál la pít meg a ter -
hé re adó hi ányt, az adó bír ság mér té ke az adó hi ány 20%-a,
ki vé ve ha az adó hi ány olyan kö te le zett ség sze gés ered mé -
nye, amely után 75%-os mér té kû adó bír ság ki sza bá sá nak
van he lye. Adó bír sá got ál la pít meg az adó ha tó ság ak kor is, 
ha az adó zó jo go su lat la nul nyúj tot ta be tá mo ga tá si,
adó-vissza igény lé si, adó-vissza té rí té si ké rel mét, vagy
igény lés re, tá mo ga tás ra, vissza té rí tés re vo nat ko zó be val -
lá sát, és a jo go sult ság hi á nyát az adó ha tó ság a ki uta lás
elõtt meg ál la pí tot ta. A bír ság alap ja ilyen eset ben a jo go -
su lat la nul igé nyelt összeg. He lyi ipar ûzé si adót érin tõ en az 
adó ha tó ság az adó hi ányt, és az ah hoz kap cso ló dó adó bír -
sá got te le pü lé si ön kor mány za ton ként ál la pít ja meg.”

(2) Az Art. 170.  §-a (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adó ha tó ság az adó hi ányt, ille tõ leg az adó bír sá got
és a ké se del mi pót lé kot ab ban az eset ben is a mun kál ta tó
(ki fi ze tõ) ter hé re ál la pít ja meg, ha két sé get ki zá ró an meg -
ál la pít ha tó, hogy a mun kál ta tó a tel jes, il let ve a rész mun -
ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re, jog sza -
bály sér tõ mó don, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap elsõ
nap ján ér vé nyes, a tel jes, il let ve a rész mun ka idõ ben fog -
lal koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi
alap bér kö te le zõ leg ki sebb havi össze gé nél ala cso nyabb
össze get fi ze tett ki.”

106.  § (1) Az Art. 175.  §-ának (13) be kez dé se a kö vet -
ke zõ új i) pont tal egé szül ki:

(Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást kap
arra, hogy az adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé re vo nat ko zó
el já rá sok ke re té ben ren de let ben sza bá lyoz za)

„i) a vég re haj tá si el já rás so rán az elekt ro ni kus ügy in té -
zés”

(mód ját és tech ni kai fel té te le it.)

(2) Az Art. 175.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) Az adó ha tó ság az in ter ne tes hon lap ján fo lya ma to -
san köz zé te szi azt az adat for má tu mot, amely ben az adó -
alany az el len õr zés so rán az elekt ro ni kus adat hor do zón tá -
rolt ada to kat ren del ke zés re bo csát ja. Amennyi ben az adat -
for má tum meg vál to zik, az adó ha tó ság kö te les a vál to zást
meg elõ zõ en leg alább 30 nap pal az új adat for má tu mot köz -
zé ten ni. Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az adat for má tum
meg vál to zá sát az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban is köz -
zé te szi.”
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107.  § (1) Az Art. 176.  §-a (10) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha e tör vény a sze mé lyi jö ve de lem adó val össze -
füg gõ kö te le zett ség rõl ren del ke zik, azt a ki fi ze tõ és a mun -
kál ta tó – a (11) és (12) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint tel je sí ti.”

(2) Az Art. 176.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a te le ví -
zió ké szü lék üzem ben tar tá si dí já hoz kap cso ló dó pót díj te -
kin te té ben az adó ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.”

108.  § Az Art. 177/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„177/A.  § Az ál la mi adó ha tó ság a fel szá mo lás alatt álló
szer ve ze tek kel szem ben fenn ál ló, a köz pon ti költ ség ve -
tést, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala po kat, a Nyug díj biz to sí -
tá si és az Egész ség biz to sí tá si Ala pot, il let ve he lyi ipar ûzé -
si adó vo nat ko zá sá ban a te le pü lé si (a fõ vá ros ban a fõvá -
rosi) ön kor mány za tot meg il le tõ kö ve te lé se i vel kap cso la -
tos en ged mé nye zé si jo gát pá lyáz ta tás út ján gya ko rol hat ja.
Az en ged mé nye zés re a Ptk. 328–330.  §-ai meg fele lõen al -
kal ma zan dó ak. Nem en ged mé nyez he tõ olyan kö ve te lés,
amely mö gött jog sza bá lyon vagy kö tel mi jog vi szo nyon
ala pul va a Ma gyar Ál lam mal, az ön kor mány zat tal, il let ve
azok in téz mé nye i vel vagy egy sze mé lyes tár sa sá ga i val
szem ben kö ve te lés len ne ér vé nye sít he tõ. A he lyi ipar ûzé si 
adó vo nat ko zá sá ban a te le pü lé si (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si)
ön kor mány za tot meg il le tõ kö ve te lés a te le pü lé si ön kor -
mány zat pol gár mes te ré nek (a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes -
ter) hoz zá já ru lá sá val en ged mé nyez he tõ.”

109.  § Az Art. 178.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény és – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – az 
adó ról  szóló jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban)

„15. já ru lék: a nyug díj já ru lék, a ma gán-nyug díj pénz tá ri
tag díj, a biz to sí tott egész ség biz to sí tá si és mun ka erõ-pi a ci
já ru lé ka (ide ért ve a ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já -
ru lé kot, a pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és mun ka -
erõ-pi a ci já ru lé kot), az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék,
a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék (ide ért ve a nyug díj biz to sí -
tá si já ru lé kot és az egész ség biz to sí tá si és mun ka erõ-pi a ci
já ru lé kot), a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék, a táp -
pénz-hoz zá já ru lás, to váb bá a vég re haj tás te kin te té ben a
jog alap nél kül fel vett és vissza kö ve telt tár sa da lom biz to sí -
tá si és – a tár sa da lom biz to sí tá si szer vek ál tal fo lyó sí -
tott – egyéb el lá tá sok, va la mint a tár sa da lom biz to sí tás
 ellátásainak fe de ze té re elõ írt más kö te le zõ járulékbefi -
zetések, ide ért ve a jo go su lat lan ki fi ze tõ he lyi költ ség té rí -
tést is,”

110.  § Az Art. 1., 2., 3., 4., 6. szá mú mel lék le tei e tör -
vény 7., 8., 9., 10., 11. mel lék le tei sze rint mó do sul nak.

ÖTÖDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT
ÉS A MUNKAERÕPIACI ALAPOT MEGILLETÕ EGYES 

BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

XII. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 

1997. évi LXXX. tör vény módosítása

111.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban:
Tbj.) 4.  §-a a) pont já nak 6. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:
Fog lal koz ta tó:)
„6. a kincs tár szám fej té si kö ré ben a he lyi ön kor mány -

za tok net tó fi nan szí ro zá sá nak ha tá lya alá tar to zó mun kál -
ta tók ese té ben a já ru lék meg ál la pí tá sá val, be val lá sá val,
meg fi ze té sé vel, a nyil ván tar tás sal és adat szol gál ta tás sal,
va la mint a biz to sí tot tak be je len té sé vel össze füg gõ, az e
tör vény ben és az Art.-ben elõ írt kö te le zett sé gek te kin te té -
ben a kincs tár,”

(2) A Tbj. 4.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„h) Meg bí zá si jog vi szony, mun ka vi szony: a ma gyar jog 

ha tá lya alá tar to zó meg bí zá si jog vi szony és mun ka vi -
szony, to váb bá a kül föl di jog ha tá lya alá tar to zó olyan
meg bí zá si jog vi szony és mun ka vi szony, amely alap ján a
mun kát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zik.”

(3) A Tbj. 4.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„q) Te vé keny ség pi a ci ér té ke: a ter mé sze tes sze mély

fõ te vé keny sé gé re jel lem zõ, a pi a ci vi szo nyok nak meg fe le -
lõ dí ja zás.”

112.  § (1) A Tbj. a 18.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok”

(2) A Tbj. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré -
sze és a)–b) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(1) A tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok és a mun ka -
erõ-pi a ci cé lok fe de ze té re

a) a biz to sí tott ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru -
lé kot, pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és mun ka -
erõ-pi a ci já ru lé kot (a továb biak ban együtt: egész ség biz to -
sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lék), va la mint nyug díj já ru lé -
kot, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni és tár sas
vál lal ko zó nyug díj já ru lé kot,
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b) a fog lal koz ta tó és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó
egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot, va la mint 
nyug díj-biz to sí tá si já ru lé kot (a továb biak ban együtt: tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék),”
(fi zet.)

113.  § (1) A Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tó és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó
ál tal fi ze ten dõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék mér té ke
27 szá za lék, eb bõl a nyug díj-biz to sí tá si já ru lék 24 szá za -
lék, az egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lék
3 szá za lék. Az egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já -
ru lé kon be lül a ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék
1,5 szá za lék, a pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék
0,5 szá za lék, a mun ka erõ-pi a ci já ru lék 1 szá za lék.”

(2) A Tbj. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ egész ség biz to sí tá si- és
mun ka erõ-pi a ci já ru lék mér té ke 7,5 szá za lék. Az egész -
ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lé kon be lül a ter mé -
szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék 4 szá za lék, a pénz be li
egész ség biz to sí tá si já ru lék 2 szá za lék, a mun ka erõ-pi a ci
já ru lék 1,5 szá za lék.”

114.  § (1) A Tbj. 24.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„Az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék,
valamint a nyugdíjjárulék”

(2) A Tbj. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tott a 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és a 19.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-
pi a ci já ru lé kot fi zet. A nyug díj já ru lék (tag díj), va la mint az
egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lék alap ja azo -
nos a 20.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék alap já val. A fog lal koz ta tott nem
 fizet

a) nyug díj já ru lé kot, va la mint egész ség biz to sí tá si- és
mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot a já ru lék ala pot ké pe zõ ter mé -
szet be ni jut ta tás adó alap ként meg ál la pí tott ér té ké nek sze -
mé lyi jö ve de lem adó val nö velt össze ge után,

b) egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot a
ju bi le u mi ju ta lom, a vég ki elé gí tés, az új ra kez dé si tá mo ga -
tás, a sza bad ság meg vál tás jog cí men ki fi ze tett jut ta tás, a
ha tá ro zott idõ tar ta mú jog vi szony meg szün te té se ese tén a
Mun ka Tör vény köny ve 88.  §-ának (2) be kez dé se és a köz -
al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény 27.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ki fi ze tett összeg
után, pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot a kü lön jog -
sza bály sze rin ti pré mi um évek prog ram, ille tõ leg a kü lön -
le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ke re té ben járó jut ta tás
után.”

115.  § A Tbj. a 25.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel egé szül ki:

„Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok”

116.  § A Tbj. a 25.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal
egé szül ki:

„25/A.  § Nem fi zet a 19.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mér té kû mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot

a) az 5.  § (1) be kez dé sé nek b)–d), g)–i) pont ja i ban és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély – ide nem ért ve
az is ko la szö vet ke zet nek nem mi nõ sü lõ szö vet ke zet te vé -
keny sé gé ben mun ka vi szony ke re té ben köz re mû kö dõ szö -
vet ke ze ti ta got –,

b) az az egyé ni és tár sas vál lal ko zó, aki kö zép- vagy
fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ben nap pa li rend sze rû ok ta tás 
ke re té ben ta nul má nyo kat foly tat, vagy a vál lal ko zói te vé -
keny sé ge mel lett mun ka vi szonnyal is ren del ke zik,

c) az a fog lal koz ta tott, egyé ni és tár sas vál lal ko zó, aki
sa ját jogú nyug dí jas vagy a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott reá irány adó
öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te.”

117.  § (1) A Tbj. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sas vál lal ko zás a biz to sí tott tár sas vál lal ko zó
után a 19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lé kot a tár sas vál lal ko zó sze mé lyes köz re -
mû kö dé sé re te kin tet tel ki fi ze tett (jut ta tott) já ru lék ala pot
ké pe zõ jö ve de lem, de havi át lag ban leg alább a tár sas vál -
lal ko zó te vé keny sé gé nek pi a ci ér té ke után fi ze ti meg. Ha a 
já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem nem éri el a te vé keny ség
pi a ci ér té két, a fog lal koz ta tó az Art. 31.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott be val lás ban – a tény le ges já ru lék ala pot
ké pe zõ jö ve de lem fel tün te té sé vel – be je len tést te het ar ról,
hogy a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot a já ru lék ala pot ké -
pe zõ jö ve de lem, de leg alább a mi ni mál bér ala pul vé te lé vel
fi ze ti meg. Ha a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn
egy tel jes nap tá ri hó na pon át, egy nap tá ri nap ra az elõ zõ ek
sze rin ti összeg har min cad ré szét kell figye lembe ven ni.”

(2) A Tbj. 27.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A te vé keny ség pi a ci ér té ke utá ni já ru lék fi ze té si kö -
te le zett ség nem vo nat ko zik arra a tár sas vál lal ko zás ra,
amely a tár sas vál lal ko zó utá ni já ru lék fi ze té si kö te le zett -
sé get kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint tel je sí ti.”

118.  § (1) A Tbj. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó a 19.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott mér té kû tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé -
kot az Szja tv. 16.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál -
lal ko zói ki vét, de havi át lag ban leg alább a te vé keny ség
 piaci ér té ke után fi ze ti meg. Áta lány adó zó ese tén az áta -
lány ban meg ál la pí tott jö ve de lem, de havi át lag ban leg -
alább a te vé keny ség pi a ci ér té ke után kell a tár sa da lom biz -
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to sí tá si já ru lé kot meg fi zet ni. Ha a vál lal ko zói ki vét, il let ve 
az áta lány ban meg ál la pí tott jö ve de lem nem éri el a te vé -
keny ség pi a ci ér té két, az egyé ni vál lal ko zó az Art. 31.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás ban – a tény le ges 
já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem fel tün te té sé vel – be je len -
tést te het ar ról, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot a
tény le ges já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem, de leg alább a
mi ni mál bér ala pul vé te lé vel fi ze ti meg.”

(2) A Tbj. 29.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) A te vé keny ség pi a ci ér té ke utá ni já ru lék fi ze té si kö -
te le zett ség nem vo nat ko zik arra az egyé ni vál lal ko zó ra,
aki a já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gét kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint tel je sí ti.”

119.  § A Tbj. 29/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó sza bá lyai sze rint
adó zó (a továb biak ban: eva adó zó) biz to sí tott egyé ni vál -
lal ko zó a 19.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott já ru -
lé ko kat (tag dí jat) a te vé keny ség pi a ci ér té ke után fi ze ti
meg. Az eva adó zó egyé ni vál lal ko zó az Art. 31.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás ban a tény le ges jö ve -
del mé nek fel tün te té sé vel be je len tést te het ar ról, hogy a já -
ru lé kot (tag dí jat) a tény le ges jö ve del me, de leg alább a mi -
ni mál bér ala pul vé te lé vel fi ze ti meg.”

120.  § A Tbj. az 53.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
53/A.  §-sal egé szül ki:

„53/A.  § (1) A be fi ze tett egész ség biz to sí tá si- és mun ka -
erõ-pi a ci já ru lék ból az ál la mi adó ha tó ság 76,19 szá za lé kot 
az Egész ség biz to sí tá si Alap nak, 23,81 szá za lé kot a Mun -
ka erõ pi a ci Alap nak utal át.

(2) A Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ já ru lé kot na pon -
ta kell át utal ni a Mun ka erõ pi a ci Alap szám lá já ra.”

121.  § A Tbj. az 56/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
56/B.  §-sal egé szül ki:

„56/B.  § A kincs tár szám fej té si kö ré be tar to zó köz pon ti
költ ség ve té si szer vek kép vi se lõ je ként a kincs tár tel je sí ti a
já ru lék meg ál la pí tá sá val, be val lá sá val, meg fi ze té sé vel, a
nyil ván tar tás sal és adat szol gál ta tás sal, va la mint a biz to sí -
tot tak be je len té sé vel össze füg gõ, e tör vény ben és az
Art.-ben elõ írt kö te le zett sé ge ket.”

XIII. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról  szóló 
1998. évi LXVI. tör vény módosítása

122.  § (1) Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998.
évi LXVI. tör vény (a továb biak ban: Eho.) 3.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze tõ, ki fi ze tõ hi á nyá ban a jö ve del met szer zõ
ma gán sze mély 27 szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz -

zá já ru lást fi zet az adó év ben ki fi ze tett, jut ta tott, a sze mé lyi
jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Szja tv.) sze rin ti

a) össze vont adó alap ba tar to zó jö ve de lem nél
aa) az adó elõ leg-alap szá mí tás nál figye lembe vett jö -

ve de lem,
ab) a vál lal ko zói ki vét és a ki vét ki egé szí tés együt tes

össze gé nek, il let ve a sze mé lyes köz re mû kö dõi díj és a sze -
mé lyes köz re mû kö dõ i díj-ki egé szí tés együt tes össze gé nek, 
de leg fel jebb a vál lal ko zó ra irány adó, Tbj.-ben meg ha tá -
ro zott te vé keny ség pi a ci ér té ke tárgy évi össze gé nek a vál -
lal ko zói jog vi szony ra te kin tet tel a tárgy év re be val lott tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap ját meg ha la dó ré sze,

b) kü lön adó zó jö ve del mek kö zül
ba) a ter mé szet be ni jut ta tá sok adó alap ként meg ha tá ro -

zott ér té ke,
bb) a ka mat ked vez mény bõl szár ma zó jö ve de lem,
bc) az egy össze gû já ra dék meg vál tá sok,
bd) a kis össze gû ki fi ze té sek

után.
(2) Több tár sas vál lal ko zás ban is sze mé lye sen köz re -

mû kö dõ tag ese tén az (1) be kez dés ab) al pont ja al kal ma -
zá sa kor já ru lék alap ként an nál a tár sas vál lal ko zás nál be -
val lott já ru lék ala pot kell figye lembe ven ni, amely nél a
sze mé lyes köz re mû kö dõ i díj-ki egé szí tést meg kell ál la pí -
ta ni. Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jö ve de lem után az 
egész ség ügyi hoz zá já ru lást nem pénz be li jut ta tás ese tén is
meg kell fi zet ni.”

(2) Az Eho. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ha tá lya alá nem
tar to zó, a Tbj. sze rin ti tár sas vál lal ko zás 27 szá za lé kos
mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lást fi zet a szám vi tel rõl
 szóló tör vény sze rin ti be szá mo ló já ban ki mu ta tott mér leg
sze rin ti ered mény nek a te vé keny sé gé ben sze mé lye sen
köz re mû kö dõ tag ré sze se dé sé re jutó azon ré sze után, ame -
lyet a szám vi te li tör vény elõ írásai alap ján osz ta lék ként, ré -
sze se dés ként meg le he tett vol na ál la pí ta ni, de leg fel jebb a
Tbj.-ben meg ha tá ro zott te vé keny ség pi a ci ér té ké nek azon
ré sze után, amely meg ha lad ja a vál lal ko zói jog vi szony ra
te kin tet tel be val lott tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap és az 
(1) be kez dés ab) al pont já ban meg ha tá ro zott egész ség -
ügyi hoz zá já ru lás-alap együt tes össze gét.”

„(6) Men te sül az (1) be kez dés ab) al pont já ban meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség alól a sze mé lyes köz re mû kö dõi
díj-ki egé szí tés azon ré sze, amely nek meg fe le lõ összeg
után a meg elõ zõ adó év(ek)ben a (4) be kez dés sze rint
egész ség ügyi hoz zá já ru lás-fi ze tés tör tént.”

123.  § (1) Az Eho. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem kell meg fi zet ni a szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi 
hoz zá já ru lást a kö vet ke zõ jog cí me ken ke let ke zõ jö ve del -
mek után:)

„d) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ál tal a ma -
gán sze mély ja vá ra jó vá írt tá mo ga tói ado mány,”
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(2) Az Eho. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

(Nem kell meg fi zet ni a szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi 
hoz zá já ru lást a kö vet ke zõ jog cí me ken ke let ke zõ jö ve del -
mek után:)

„e) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény 51/C.  §-ában meg ha tá ro -
zott szol gál ta tás,”

(3) Az Eho. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki:

„(2) A ki fi ze tõt és a bér be adó ter mé sze tes sze mélyt nem 
ter he li a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egész ség -
ügyi hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett ség az in gat lan bér be -
adás ból szár ma zó jö ve de lem után, ha a bér be adó bér le ti
díj ból szár ma zó be vé te lé re az ön ál ló te vé keny ség bõl szár -
ma zó jö ve de lem re irány adó sza bá lyo kat al kal maz za.”

XIV. Fejezet

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

124.  § (1) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Flt.) 25.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ál lás ke re sé si já ra dék il le ti meg azt, aki)
„b) az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy éven be lül

leg alább há rom száz hat van öt nap – a 27.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott – jo go sult sá gi idõ vel ren del ke zik,”

(2) Az Flt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek al kal ma -
zá sá ban a mun ka hely ak kor meg fe le lõ, ha]

„a) az ál lás ke re sõ kép zett sé gi szint jé nek, vagy az ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal fel aján lott és a kép zett sé gi
szint nek meg fe le lõ kép zé si le he tõ ség figye lembe véte lével 
meg sze rez he tõ kép zett sé gé nek, vagy az ál ta la utol já ra leg -
alább hat hó na pig be töl tött mun ka kör kép zett sé gi szint jé -
nek meg fe lel, vagy az ál ta la utol já ra leg alább hat hó na pig
el lá tott egyé ni, ille tõ leg tár sas vál lal ko zói te vé keny ség
kép zett sé gi szint jé nek meg fe lel,”

125.  § Az Flt. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„26.  § (1) Az ál lás ke re sé si já ra dék össze gét az ál lás ke -
re sõ nek az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy nap tá ri
ne gyed év ben el ért, a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tbj.) 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mun ka erõ-pi a ci já ru lék alap ja (a továb biak ban: já ru lék -
alap) havi át la gos össze gé nek ala pul vé te lé vel kell ki szá -
mí ta ni.

(2) Ha az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ
négy nap tá ri ne gyed év ben több mun ka adó val állt mun ka -
vi szony ban, az ál lás ke re sé si já ra dék össze gét va la mennyi
mun ka adó nál el ért já ru lék alap ala pul vé te lé vel kell az
(1)  be kez dés sze rint ki szá mí ta ni.

(3) Meg elõ zõ négy nap tá ri ne gyed évi já ru lék alap hi á -
nyá ban a já ra dék szá mí tá sá nak alap ja a négy nap tá ri ne -
gyed év nél rö vi debb idõ szak ban el ért já ru lék alap havi át la -
gos össze ge, de leg fel jebb az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ -
zõ év utol só nap ján ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 
havi össze ge.

(4) Az egy nap ra járó ál lás ke re sé si já ra dék szá mí tá sá -
nak alap ja az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg
har min cad ré sze.

(5) Az ál lás ke re sé si já ra dék napi össze ge a fo lyó sí tás
elsõ sza ka szá ban – amely a fo lyó sí tá si idõ tar tam fe lé ig, de
leg fel jebb 91 na pig ter jed – a (4) be kez dés alap ján meg ha -
tá ro zott já ra dék alap 60 szá za lé ka, de leg alább az ál lás ke -
re sé si já ra dék ra  való jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos
kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér napi össze gé nek 60 szá za lé -
ka, leg fel jebb a jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos kö te le -
zõ leg ki sebb mun ka bér napi össze gé nek 120 szá za lé ka.

(6) Az ál lás ke re sé si já ra dék napi össze ge a fo lyó sí tá si
idõ tar tam má so dik sza ka szá ban az ál lás ke re sé si já ra dék ra
 való jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb 
mun ka bér napi össze gé nek 60 szá za lé ka. Ha a já ra dék szá -
mí tá sá nál figye lembe vett összeg nem éri el mi ni mál bért,
ak kor a má so dik sza kasz ban járó já ra dék szá mí tá sá nak
alap ja az (1) és (3) be kez dés sze rint szá mí tott összeg.”

126.  § (1) Az Flt. 27.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát
(a továb biak ban: fo lyó sí tá si idõ) – a 25.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – an nak az idõ tar tam -
nak az ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni, amely alatt az
ál lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ zõ négy év alatt
mun ka vi szony ban töl tött, vagy egyé ni, ille tõ leg tár sas vál -
lal ko zói te vé keny sé get foly ta tott, fel té ve ez utób bi eset -
ben, hogy vál lal ko zói te vé keny sé ge alatt já ru lék fi ze té si
kö te le zett sé gé nek ele get tett (a továb biak ban együtt: jo go -
sult sá gi idõ). A jo go sult sá gi idõ tar ta má ba nem szá mít ha tó 
be az az idõ tar tam, amely alatt az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si
já ra dék ban vagy vál lal ko zói já ra dék ban ré sze sült. Az
elõb bi ek ben meg ha tá ro zott négy éves idõ tar tam meg -
hosszab bo dik a kö vet ke zõ idõ tar ta mok kal, vagy azok egy
ré szé vel, ha ezen idõ tar ta mok alatt mun ka vi szony nem állt
fenn, vagy az ál lás ke re sõ jo go sult sá gi idõ nek mi nõ sü lõ
vál lal ko zói te vé keny sé get nem foly ta tott:”

(2) Az Flt. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide jé nek ki szá -
mí tá sa so rán öt nap jo go sult sá gi idõ egy nap já ra dék fo lyó -
sí tá si idõ nek fe lel meg. Ha a ki szá mí tás so rán tö re dék nap
ke let ke zik, a ke re kí tés sza bá lya it kell al kal maz ni.”
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(3) Az Flt. 27.  §-ának (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fo lyó sí tá si idõ szá mí tá sa szem pont já ból a jo go -
sult sá gi idõ csak egy szer ve he tõ figye lembe. Ha az ál lás -
ke re sõ az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak szá má ra
meg ha tá ro zott idõ tar ta mát tel jes mér ték ben nem vet te
igény be, az is mé telt fo lyó sí tás nál a já ra dék fo lyó sí tás idõ -
tar ta má nak alap ját ké pe zõ jo go sult sá gi idõt a tény le ges já -
ra dék fo lyó sí tá si idõ tar tam nak meg fele lõen csök ken te ni
kell.”

127.  § Az Flt. a 36/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
36/B.  §-sal egé szül ki:

„36/B.  § Az ál la mi adó ha tó ság az el lá tás ra  való jo go -
sult ság iga zo lá sa cél já ból ké re lem re iga zo lást ad ki az
egyé ni és tár sas vál lal ko zó ré szé re a mun ka erõ-pi a ci já ru -
lék alap já ról és a já ru lék be fi ze té sé rõl, meg je löl ve a já ru -
lék fi ze té si kö te le zett ség alól men tes idõ sza ko kat is.”

128.  § Az Flt. 39/C.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te le:)
„a) a Tbj.-ben meg ha tá ro zott mun ka erõ-pi a ci já ru lék;”

129.  § Az Flt. 41/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ke
964 500 Ft/fõ/év.”

130.  § Az Flt. 42/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás fi ze té sé nek e tör -
vény ben nem sza bá lyo zott kér dé se i ben az Art. ren del ke zé -
se it meg fele lõen al kal maz ni kell. A re ha bi li tá ci ós hoz zá já -
ru lást az ál la mi adó ha tó ság na pon ta utal ja át a Mun ka erõ -
pi a ci Alap ja vá ra.”

XV. Fejezet

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról  szóló

 2003. évi LXXXVI. tör vény módosítása

131.  § A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej -
lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szht.) 4.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[4.  § (2) A szak kép zé si hoz zá já ru lást az (1) be kez dés
sze rin ti gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett a brut tó kö te le zett sé gét leg fel jebb
an nak mér té ké ig]

„b) a cso por tos gya kor la ti kép zést köz vet le nül szol gá ló 
tár gyi esz köz be szer zé sé re, bér le ti díj ára, fel újí tá sá ra, pót -
lá sá ra, ille tõ leg bõ ví té sé re for dí tott összeg 50 szá za lé ká -
val, kar ban tar tá sá ra, va la mint ezen esz kö zök mû kö dé sét

biz to sí tó szoft ve rek be szer zé sé re a tárgy év ben for dí tott, a
fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá -
ról  szóló 1991. évi IV. tör vény ben (a továb biak ban: Flt.)
meg ha tá ro zott Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl
(a továb biak ban: alap rész) nyúj tott tá mo ga tás ér té ké vel
csök ken tett összeg gel,”
(csök kent he ti.)

132.  § Az Szht. 4/B.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az éves be val lás ban e tör vény mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott költ sé gek nek (ki adá sok nak) a mel lék let 1–5., il -
let ve 6. pont jai sze rin ti el szá mo lás mód ját éven te – ide ért -
ve a 4.  § (14) be kez dés sze rin ti év kö zi vissza té rí té si igényt
is – a hoz zá já ru lás ra kö te le zett vá laszt ja meg. Év kö zi
vissza té rí té si igény be nyúj tá sa ese tén az elsõ vissza té rí té si
igény ben al kal ma zott el szá mo lá si mó dot kell a to váb bi év -
kö zi és a tárgy év re vo nat ko zó éves be val lás ban foly tat ni.”

133.  § Az Szht. 7.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Gya kor la ti kép zés szer ve zé sé nek vagy az adott
szak ké pe sí tés gya kor la ti kép zé se szer ve zé sé nek tel jes
meg szû né se vagy egy ok ta tá si év nél hosszabb szü ne te lé se
ese tén a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re és
az e tör vény sze rint nyúj tott tá mo ga tás sal ko ráb ban be -
szer zett, a meg szû nés (szü ne te lés) ál tal érin tett tár gyi esz -
köz nek és be ru há zás nak – a meg szû nés, szü ne tel te tés idõ -
pont já ban fenn ál ló – a még hát ra lé võ hasz ná la ti kö te le zett -
ség ide jé vel ará nyos be ke rü lé si ér té ke a szak kép zé si hoz -
zá já ru lá si kö te le zett ség mér té két nö ve li, és leg ké sõbb a
meg szû nés sel egy ide jû leg – szü ne tel te tés ese tén a ta ní tá si
év le tel te elõtt – be kell fi zet ni az Alap kincs tár nál ve ze tett
szám lá já ra. A 4.  § sze rin ti gya kor la ti kép zést szer ve zõ
hoz zá já ru lás ra kö te le zett meg szû né se min den eset ben a
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé nek meg szû né sét je len ti.

(10) Men te sül a (9) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le -
zett ség alól az a jog utód dal meg szû nõ gya kor la ti kép zést
szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett, amely nek jog utód ja
hoz zá já ru lás ra kö te le zett és a gya kor la ti kép zést azo nos
fel té te lek kel jog sze rû en foly tat ja, to váb bá az a jog utód
nél kül meg szû nõ vagy a gya kor la ti kép zést jog utód nél kül
meg szün te tõ gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra
kö te le zett, amely a cso por tos gya kor la ti kép zést szol gá ló
tár gyi esz kö zök tu laj don jo gát a gya kor la ti kép zést azo nos
fel té te lek kel jog sze rû en foly ta tó hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nek, az Szt. 2.  §-a (5) be kez dé sé nek b)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott in téz mény fenn tar tó já nak, az Szt. 2.  §-a
(5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás nak,
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság nak és az Szt. 2.  §-a (5) be kez -
dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé -
si tár sa ság nak té rí tés men te sen át ad ja. Az esz köz át adást
más adó kö te le zett ség nem ter he li.”

134.  § Az Szht. mel lék le te e tör vény 12. mel lék le té vel
mó do sul.
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XVI. Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól 
és azok 1993. évi költségvetésérõl  szóló 
1992. évi LXXXIV. tör vény módosítása

135.  § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és
azok 1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV.
tör vény 11/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kincs tár ál tal az ál la mi adó ha tó ság ne vé ben ve ze -
tett szám lá kon el szá molt já ru lék be vé te le ket, ide ért ve az
egész ség biz to sí tá si és mun ka erõ-pi a ci já ru lék be vé te lek -
nek az Egész ség biz to sí tá si Ala pot kü lön tör vény alap ján
meg il le tõ 76,19 szá za lé kát, az ál la mi adó ha tó ság meg bí zá -
sá ból a kincs tár a fo lya ma tos pénz el lá tás ér de ké ben na -
pon ta utal ja át az egész ség biz to sí tá si szerv és a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si
szerv szám lá já ra.”

HATODIK RÉSZ

A MAGÁNNYUGDÍJAT 
ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

XVII. Fejezet

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 
1997. évi LXXXII. tör vény módosítása

136.  § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá -
rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban:
Mpt.) 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ zsj) pont tal egé -
szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„zsj) ho zam ga ran tált tõke: a pénz tár tag élet já ra dék ra

vál tan dó egyé ni szám la e gyen le gé nek 3. szá mú mel lék let -
ben fog lal tak sze rint ki szá mí tott leg ki sebb össze ge, me lyet 
a Pénz tá rak Ga ran cia alap ja a szol gál ta tás megállapítá -
sakor az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
 garantál.”

137.  § Az Mpt. 23.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

(A pénz tár tag tag sá gi jog vi szo nya)
„j) e tör vény 123.  §-ának (15) be kez dé se sze rin ti

vissza lé pés sel, a vissza lé pés nap já val”
(szû nik meg.)

138.  § (1) Az Mpt. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár tag át lé pé sé re, a tag erre irá nyu ló írás be li
be je len té se alap ján, a 23.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lek fenn ál lá sa, va la mint a Fel ügye let ál tal ki adott, az át -

lé pés sel kap cso la tos is me re tek re vo nat ko zó mód szer ta ni
út mu ta tó át vé te lé nek alá írás sal tör té nõ iga zo lá sa ese tén
ke rül sor. Az írás be li be je len tés ben a tag meg ha tá roz hat ja
azt a hó na pot, amely nek utol só nap ján az át lé pés re sor ke -
rül, fel té ve, hogy a tag erre irá nyu ló be je len té se az ab ban
meg ha tá ro zott hó nap utol só nap ját leg alább 10 mun ka nap -
pal meg elõ zõ en be ér ke zik a pénz tár hoz. Amennyi ben az
át lé pés re vo nat ko zó be je len tés az át lé pés hó nap ját nem ha -
tá roz za meg és a hó nap for du ló nap ját meg elõ zõ en 10 mun -
ka nap pal be ér ke zett a pénz tár hoz, az át lé pés idõ pont ja a
be je len tés hó nap já nak utol só nap ja. A hó nap utol só
10 mun ka nap ján be ér ke zõ, az elõ zõ ek ben nem em lí tett
írás be li be je len tés alap ján – a be je len tés tar tal má tól füg -
get le nül – a pénz tár a tag tag sá gi jog vi szo nyát a pénz tár
sza bály za ta sze rint a be je len tés hó nap já nak utol só nap já -
val, vagy az azt kö ve tõ hó nap utol só nap já val szün tet he ti
meg. A be je len tést az át lé pés sel érin tett pénz tá rak hoz kell
be nyúj ta ni.”

(2) Az Mpt. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az át lé pés kor a pénz tár a tag kö ve te lé sé nek meg fe -
le lõ össze get a tag ál tal vá lasz tott pénz tár ba e pénz tár fel -
szó lí tá sa alap ján utal ja át. A pénz tár a tag sá gi jog vi szony
meg szün te té sé vel kap cso la tos tény le ges költ sé ge ket, leg -
fel jebb azon ban a tag kö ve te lé sé bõl an nak egy ez re lé két
von hat ja le. Amennyi ben

a) az át lé pés költ sé gei meg ha lad ják a tag kö ve te lé sé -
nek egy ez re lé két, és

b) a tag az át adó pénz tár ba tör tént be lé pést kö ve tõ két
éven be lül lép át má sik pénz tár ba

az át adó pénz tár az át lé pés tény le ges költ sé ge i nek fe de ze -
té re a tag kö ve te lé sé nek egy ez re lé ket meg ha la dó ré szét,
de leg fel jebb öt ezer fo rin tot át lé pé si díj ként ér vé nye sít. Az 
át lé pé si díj nem en ged he tõ el, a tag szá má ra a be fo ga dó
pénz tár ál tal nem té rít he tõ meg, a ta got il le tõ tag díj be fi ze -
tés bõl vagy a tag egyé ni szám lá já nak egyen le gé bõl nem
von ha tó le.”

(3) Az Mpt. 24.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A 23.  § (1) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be tör té nõ
vissza lé pé si szán dé kát a pénz tár tag nak an nak a ma -
gánnyug díj pénz tár nak kell be je len te nie, ame lyik ben tag -
sá gi jog vi szonnyal ren del ke zik. A ké re lem el bí rá lá sa so -
rán a 123.  § (15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vissza lé pés
fel té te le it kell vizs gál ni. A ta gok kal  való el szá mo lás so rán
az át lé pés sza bá lya it kell al kal maz ni az zal, hogy a vissza -
lé põ ta gok tag díj ki egé szí tés sel csök ken tett – a tag sá gi jog -
vi szony meg szû né sé nek nap já ra vo nat ko zó pi a ci ér té ke lés
sze rint szá mí tott – kö ve te lé sé nek ér té két a pénz tár a
(11) be kez dés ben fog lal tak sze rint át ad ja a Ma gyar Ál lam -
nak.

(11) A pénz tár a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve -
te lés ér té két a Ma gyar Ál lam ál tal ki bo csá tott, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ban (a továb biak ban: ál lam -
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pa pír) és pénz ben tel je sí ti. A kö ve te lés nek leg alább a
vissza lé põ tag port fo li ó ján be lü li ál lam pa pír-arány nak
meg fe le lõ ré szét ál lam pa pír ban kell tel je sí te ni az Ál lam -
adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. ér ték pa pír szám lá já ra. Az át -
adott ál lam pa pí rok az ér ték pa pír szám lán tör té nõ jó vá írás
nap ján a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba ke rül nek.”

139.  § Az Mpt. 66.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a pénz tár va gyon ke ze lé sét rész ben
vagy egé szen ön ál ló an vég zi, a sa ját ke ze lé sé ben lévõ be -
fek te té sek va gyon ará nyos költ sé ge i re el szá molt éves
összeg 2009–2010. év ben nem ha lad hat ja meg a sa ját ke -
ze lé sû va gyon(rész) napi brut tó pi a ci ér té kei szám ta ni át la -
gá nak 0,8 szá za lé kát, 2011. év ben 0,7 szá za lé kát, 2012.
év ben 0,6 szá za lé kát, 2013. év ben 0,5 szá za lé kát, 2014.
év tõl 0,4 szá za lé kát.”

140.  § Az Mpt. 74.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szer zõ dés ben meg -
ál la pí tott el len ér té ké nek ke res ke dé si költ sé gek (ju ta lé kok) 
nél kül szá mí tott éves össze ge 2009–2010. év ben nem ha -
lad hat ja meg a ke ze lés re át adott va gyon(rész) napi brut tó
pi a ci ér té kei szám ta ni át la gá nak 0,8 szá za lé kát, 2011. év -
ben 0,7 szá za lé kát, 2012. év ben 0,6 szá za lé kát, 2013. év -
ben 0,5 szá za lé kát, 2014. év tõl 0,4 szá za lé kát. Az elõ zõ ek -
ben meg ha tá ro zot tak nál ma ga sabb el len ér ték ki kö té se
sem mis.”

141.  § (1) Az Mpt. 89.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Alap pénz esz kö ze it az Alap ból tör té nõ ga ran ci á lis
ki fi ze té sek re ak kor kell fel hasz nál ni)

„b) ha a tag ma gánnyug díj pénz tár ál tal ve ze tett egyé ni
szám lá já nak egyen le ge a nyug díj szol gál ta tás meg ál la pí tá -
sa kor nem éri el a ho zam ga ran tált tõke össze gét,”

(2) Az Mpt. 89.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Alap az (1) be kez dés sze rint]

„b) a tag ma gánnyug díj pénz tár ál tal ve ze tett egyé ni
szám lá já nak egyen le gét – amennyi ben az a nyug díj szol -
gál ta tás meg ál la pí tá sa kor nem éri el a ho zam ga ran tált tõke 
össze gét – a ho zam ga ran tált tõke mér té ké ig ki egé szí ti,”

(3) Az Mpt. 89.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(5)–(7) be kez dés re mó do sul:

„(4) Az Alap a (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ki fi ze -
tést nem tel je sí ti, amennyi ben a tag

a) a nyug díj szol gál ta tás meg ál la pí tá sa kor a reá irány -
adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt nem töl töt te be, vagy

b) a fel hal mo zá si idõ szak ban kez de mé nye zett pénz tá -
rak kö zöt ti át lé pé sek kö zött nem telt el leg alább öt év,
vagy

c) a fel hal mo zá si idõ szak ban az ál ta la kez de mé nye zett
egye di port fó li ó vál tá sok kö zött nem telt el leg alább öt év.”

142.  § Az Mpt. 90.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az a pénz tár, amely nek fi ze té si kö te le zett sé ge
 miatt az Alap – a 89.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog -
lal tak ki vé te lé vel – ki fi ze tést tel je sí tett, az Alap igaz ga tó -
sá ga ál tal meg ha tá ro zott mó don en nek össze gét és az ez zel 
össze füg gés ben fel me rült költ sé ge ket az Alap ré szé re
meg té rí ti és az Alap a Fel ügye let nél hi va tal ból kez de mé -
nye zi a sze mé lyes fe le lõs ség meg ál la pí tá sát.”

143.  § Az Mpt. 93.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A pénz tár a rend kí vü li be fi ze tés mér té ké vel a
62/A.  §-ban meg ha tá ro zott jó vá írá si mér té ket csök kent he -
ti, amennyi ben an nak el ren de lé sé re a 89.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség kö vet kez té -
ben ke rül sor.”

144.  § Az Mpt. 123.  §-a a kö vet ke zõ (15)–(16) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(15) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ban nem ré -
sze sü lõ pénz tár tag 2009. de cem ber 31-éig vissza lép het a
tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be, amennyi ben

a) ön kén tes dön té se alap ján vált a pénz tár tag já vá, és
b) 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en az 52. élet évét be töl -

töt te.
(16) A (15) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz tár ta got a

Fel ügye let leg ké sõbb 2009. szep tem ber 30-áig tér ti ve -
vénnyel el lá tott – a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyez te tett tar tal mú – le vél -
ben ér te sí ti a vissza lé pés le he tõ sé gé rõl, amely ben tá jé koz -
tat ja õt a ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság vár ha tó elõ nye i rõl,
il let ve koc ká za ta i ról.”

145.  § Az Mpt. a 2. szá mú mel lék le tét köve tõen az e tör -
vény 13. mel lék le té ben meg ha tá ro zott 3. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

HETEDIK RÉSZ

A SZÁMVITELT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

XVIII. Fejezet

A számvitelrõl  szóló 2000. évi C. tör vény módosítása

146.  § A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek 8. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„8. kap csolt fél: az 1606/2002/EK eu ró pai par la men ti

és ta ná csi ren de let tel össz hang ban egyes nem zet kö zi
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szám vi te li stan dar dok el fo ga dá sá ról  szóló 1126/2008/EK
bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott fo ga lom.”

147.  § Az Szt. 20.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az éves be szá mo ló ban az ada to kat – a (3)–(5) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ezer fo rint ban kell meg ad ni.
Amennyi ben a vál lal ko zó éves be szá mo ló ja mér le gé nek
mér leg fõ össze ge meg ha lad ja a száz mil li árd fo rin tot, ak -
kor az ada to kat mil lió fo rint ban kell meg ad ni.

(3) A de vi za kül föl di tár sa ság nak (a vám sza bad te rü le ti
tár sa ság nak, ide ért ve a de vi za jog sza bály sze rint de vi za -
kül föl di nek mi nõ sü lõ egyéb tár sa sá go kat is) az éves be -
szá mo lót a lé te sí tõ ok irat ban rög zí tett de vi zá ban kell el ké -
szí te ni. A lé te sí tõ ok irat ban rög zí tett de vi zá ban ké szít he ti
el éves be szá mo ló ját az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, az
eu ró pai rész vény tár sa ság és az eu ró pai szö vet ke zet is. A
de vi zá ban el ké szí tett éves be szá mo ló ban az ada to kat a
Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam jegy zé se
sze rin ti de vi za egy ség ben kell meg ad ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, bár mely
vál lal ko zó eu ró ban ké szít he ti el éves be szá mo ló ját, ha erre 
vo nat ko zó dön té sét a szám vi te li po li ti ká já ban az üz le ti év
elsõ nap ját meg elõ zõ en rög zí tet te és a lé te sí tõ ok ira ta sze -
rin ti de vi za ként az eu rót je löl te meg. A vál lal ko zó – az
(5) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sát ki vé ve – e dön té -
sét leg ko ráb ban a dön tést kö ve tõ ötö dik üz le ti évre vo nat -
ko zó an vál toz tat hat ja meg, amennyi ben a szám vi te li po li -
ti ká ját és a lé te sí tõ ok ira tát en nek meg fele lõen mó do sít ja.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a lé -
te sí tõ ok irat ban rög zí tett – eu ró tól el té rõ – de vi zá ban ké -
szít he ti el éves be szá mo ló ját az a vál lal ko zó is, amely nél a
te vé keny ség el sõd le ges gaz da sá gi kör nye ze té nek pénz ne -
me (a funk ci o ná lis pénz nem) az eu ró tól el té rõ de vi za, fel -
té ve, hogy

a) be vé te lei, költ sé gei és rá for dí tá sai, va la mint
b) pénz ügyi esz kö zei és pénz ügyi kö te le zett sé gei

az elõ zõ és a tárgy évi üz le ti év ben kü lön-kü lön több mint
25%-ban az adott de vi zá ban me rül nek fel. [A fel té te lek
fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá nál az a), il let ve a b) pont ban
fel so rolt té te lek együt tes össze gét kell kü lön-kü lön figye -
lembe ven ni. A b) pont sze rin ti té te lek nél a mér le gen kí vü -
li té te le ket fi gyel men kí vül kell hagy ni.] De vi zá ban fel me -
rült té tel ként le het figye lembe ven ni a de vi za ala pú té te le -
ket is.”

148.  § Az Szt. 29.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Egyéb kö ve te lés ként kell ki mu tat ni a mun ka vál la -
lói tar to zást, a vissza té rí ten dõ adót, az igé nyelt, de még
nem tel je sí tett tá mo ga tást, to váb bá a 77.  § (7) be kez dé se
sze rin ti utó lag ka pott en ged mény  miatti kö ve te lés össze -
gét is.”

149.  § Az Szt. 37.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ered mény tar ta lék nö ve ke dé se ként kell ki mu -
tatni:]

„c) a vesz te ség  miatti ne ga tív ered mény tar ta lék el len -
té te le zé sé re fel hasz nált tõ ke tar ta lé kot, le kö tött tar ta lé kot,”

150.  § Az Szt. 43.  §-ának (1)  be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett ség ként kell ki mu -
tat ni kü lö nö sen a mun ka vál la lók kal, a költ ség ve tés sel, az
ön kor mány za tok kal kap cso la tos el szá mo lá so kat, a jog erõs 
ha tá ro zat tal elõ írt kö te le zett sé ge ket, va la mint a 81.  §
(5) be kez dé se sze rin ti utó lag adott en ged mény  miatti kö te -
le zett ség össze gét is.”

151.  § Az Szt. 60.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Amennyi ben a vá lasz tott hi tel in té zet adott na pon
be lül több ször is je gyez ár fo lya mot, úgy az (1)–(9) be kez -
dé sek al kal ma zá sa so rán az adott napi utol só jegy zett ár fo -
lya mot kell figye lembe ven ni.”

152.  § Az Szt. 77.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Egyéb be vé tel ként kell ki mu tat ni az üz le ti év hez
kap cso ló dó, szer zõ dé sen ala pu ló – konk rét ter mék hez,
anyag hoz, áru hoz, szol gál ta tás nyúj tás hoz köz vet ve kap -
cso ló dó, nem szám lá zott – utó lag ka pott (járó) en ged mény
szer zõ dés sze rin ti össze gét.”

153.  § Az Szt. 81.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Egyéb rá for dí tás ként kell ki mu tat ni az üz le ti év hez
kap cso ló dó, szer zõ dé sen ala pu ló – konk rét ter mék hez,
anyag hoz, áru hoz, szol gál ta tás nyúj tás hoz köz vet ve kap -
cso ló dó, nem szám lá zott – utó lag adott (fi ze ten dõ) en ged -
mény szer zõ dés sze rin ti össze gét.”

NYOLCADIK RÉSZ

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPOT ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

XIX. Fejezet

Az államháztartásról  szóló 
1992. évi XXXVIII. tör vény módosítása

154.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Áht.) 54.  §-a a kö vet ke zõ új
(3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a to váb bi be kez dé -
sek szá ma ér te lem sze rû en mó do sul:

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel tel je sül
ak kor is, ha az ál la mi fel ada tot meg ha tá ro zó tör vény az
adott fel adat el lá tá sá nak for rá sa ként va la mely – a (2) be -
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kez dés ben meg ha tá ro zott – ál lam ház tar tá son kí vül rõl
szár ma zó adó jel le gû be fi ze tés, hoz zá já ru lás, já ru lék, il let -
ve bír ság meg ha tá ro zott ré szét ál la pít ja meg.”

XX. Fejezet

A Nemzeti Kulturális Alapról  szóló 
1993. évi XXIII. tör vény módosítása

155.  § A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Nkatv.) 4.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az Alap be vé te li for rá sai:]
„a) az ötös lot tó sze ren cse já ték já ték adó já nak 90 szá za -

lé ka,”

156.  § Az Nkatv. 6.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § Az ál la mi adó ha tó ság meg bí zá sá ból a kincs tár a
be folyt ötös lot tó sze ren cse já ték já ték adó össze gé nek
90 szá za lé kát ha von ta át utal ja az Alap szám lá ja ja vá ra.”

157.  § Az Nkatv. 7/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„7/C.  § A mi nisz ter ál tal köz vet le nül fel hasz nál ha tó ke -
ret a 4.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti be vé tel – a 7.  §
(2) be kez dés ben fog lalt költ sé gek kel csök ken tett – össze -
gé nek 25%-a (a továb biak ban: mi nisz te ri ke ret).”

KILENCEDIK RÉSZ

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕRENDSZER
STABILITÁSÁNAK ERÕSÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ

TÖRVÉNYT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁS

XXI. Fejezet

A pénzügyi közvetítõrendszer
 stabilitásának erõsítésérõl  szóló 
2008. évi CIV. tör vény módosítása

158.  § A pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak erõ -
sí té sé rõl  szóló 2008. évi CIV. tör vény 16.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A (3) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat ra nem le het
meg bíz ni azt a könyv vizs gá lót, könyv vizs gá lói tár sa sá got, 
aki a köz ben sõ mér leg for du ló nap ját meg elõ zõ két üz le ti
év ben a hi tel in té zet szá má ra könyv vizs gá la tot vég zett. A
köz ben sõ mér leg fe lül vizs gá la tát vég zõ könyv vizs gá ló,
könyv vizs gá lói tár sa ság a fe lül vizs gá la tot kö ve tõ há rom
üz le ti éven be lül nem je löl he tõ ki a hi tel in té zet könyv vizs -
gá ló já vá.”

TIZEDIK RÉSZ

A TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS VERSENYKÉPESEBBÉ
TÉTELÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁS

XXII. Fejezet

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl  szóló
2008. évi LXVII. tör vény módosítása

159.  § A táv hõ szol gál ta tás ver seny ké pe seb bé té te lé rõl
 szóló 2008. évi LXVII. tör vény 6.  §-ának (11) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A több en ge déllyel ren del ke zõ, il let ve en ge dé lyes
te vé keny sé gen kí vü li te vé keny sé get vég zõ adó alany nál az
adó alap az (1)–(9) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott
összeg nek az ará nyos ré sze, az arányt a jö ve de lem adó-kö -
te les te vé keny sé gek – a be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té -
ben be mu ta tott vagy a könyv vi te li zár lat alap ján meg ál la -
pí tott – üze mi (üz le ti) ered mé nyé nek az adó alany üze mi
(üz le ti) ered mé nyé nek szá za lé ká ban (két ti ze des jegy re)
szá mít va kell meg ha tá roz ni.”

TIZENEGYEDIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁS

XXIII. Fejezet

Az állami vagyonról  szóló 
2007. évi CVI. tör vény módosítása

160.  § Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör -
vény (a továb biak ban: Átv.) 27.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés alap ján a va gyon ke ze -
lõ jo go sult meg ha tá ro zott ál la mi tu laj don ba tar to zó do log
bir tok lá sá ra, hasz ná la tá ra és hasz nai sze dé sé re. A va gyon -
ke ze lõ kö te les a va gyon tárgy ér té két meg õriz ni, ál la gá nak
meg óvá sá ról, jó kar ban tar tá sá ról, mû köd te té sé rõl gon -
dos kod ni, to váb bá – a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ki -
vé te lé vel – dí jat fi zet ni vagy a szer zõ dés ben elõ írt más kö -
te le zett sé get tel je sí te ni.”

TIZENKETTEDIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÓKAT ÉS A BIZTOSÍTÁSI
TEVÉKENYSÉGET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

XXIV. Fejezet

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 
2003. évi LX. tör vény módosítása

161.  § A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 96.  §-a
a kö vet ke zõ új (6) és (7) be kez dés sel egé szül ki:
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„(6) A biz to sí tó biz to sí tá si szer zõ dés bõl ere dõ kö te le -
zett sé gé vel össze füg gés ben, a ká ro sí tó ese ményt meg elõ -
zõ ál la pot vissza ál lí tá sá hoz vagy a be kö vet ke zett kár kö -
vet kez mé nye i nek meg szün te té sé hez szük sé ges, ál ta lá nos
for gal mi adó-kö te les szol gál ta tás el len ér té ke (anyag-, ja ví -
tá si, il let ve hely re ál lí tá si költ ség) után az ál ta lá nos for gal -
mi adó össze gé nek meg fe le lõ összeg meg té rí té sé re csak
olyan szám la alap ján vál lal hat kö te le zett sé get, il let ve té rít -
he ti meg azt az arra jo go sult nak, ame lyen fel tün te tik az ál -
ta lá nos for gal mi adó össze gét, vagy amely bõl an nak
össze ge ki szá mít ha tó.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal -
maz ni kell a Kár ta la ní tá si Szám la ál tal tel je sí tett kár ki fi ze -
té sek re.”

TIZENHARMADIK RÉSZ

A SZÖVETKEZETEKRÕL SZÓLÓ 
TÖRVÉNYT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

XXV. Fejezet

A szövetkezetekrõl  szóló 
2006. évi X. tör vény módosítása

162.  § (1) A szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör -
vény (a továb biak ban: Szö vet ke ze ti tv.) 58.  §-a he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„58.  § A szö vet ke zet az adó zás utá ni ered mé nyé nek a
köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott mér té ké ben kö zös sé gi ala -
pot ké pez a 71.  § (2) be kez dé se sze rint, az 57.  §-ban meg -
ha tá ro zott jut ta tá sok és tá mo ga tá sok, va la mint az azo kat
ter he lõ adók és já ru lé kok fe de ze te cél já ra.”

(2) A Szö vet ke ze ti tv. 71.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az 57.  § (2) be kez dé se sze rint tel je sí tett jut ta tá sok
és tá mo ga tá sok, va la mint az eze ket ter he lõ adók és já ru lé -
kok kö zös sé gi alap ból fel hasz nált össze gét a le kö tött tar ta -
lék ból az ered mény tar ta lék ba kell át ve zet ni.”

TIZENNEGYEDIK RÉSZ

AZ ILLETÉKEKRÕL SZÓLÓ 
1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL,

VALAMINT A HITELES TULAJDONILAP-MÁSOLAT
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ

1996. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNYT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁS

XXVI. Fejezet

163.  § Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
mó do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV.

tör vény (a továb biak ban: Díj tv.) 31.  § (1) be kez dé se az
aláb bi i) pont tal egé szül ki:

[31.  § (1) Tár gyá nál fog va díj men tes a hi te les má so lat
ki adá sa, ha az]

„i) a he lyi ön kor mány zat, il let ve azok tár su lá sai köz -
szol gál ta tá sa it érin tõ be ru há zá sok meg valósítása ér de ké -
ben be nyúj tan dó kö zös sé gi, ille tõ leg nem ze ti for rás ból
nyúj tott tá mo ga tás sal meg valósuló pá lyá za tok do ku men -
tá ci ó já nak el ké szí té sé hez”
[kéri.]

TIZENÖTÖDIK RÉSZ

A BIZTONSÁGOS ÉS GAZDASÁGOS GYÓGYSZER- 
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁS,
VALAMINT A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁS

XXVII. Fejezet

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás

 általános szabályairól  szóló
2006. évi XCVIII. tör vény módosítása

164.  § A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal -
ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Gyftv.) 36.  §-ának (7) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö -
vet ke zõ (8)–(9) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja leg fel jebb a 36.  § (1) és (4) be kez dé sei sze rin ti be -
fi ze té si kö te le zett sé gé nek 100%-a ere jé ig kap hat en ged -
ményt a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) sze rin ti sa ját éves be szá mo ló já ban, va la -
mint a kon szo li dá ci ó ba be vont érin tett vál lal ko zá sa Szt.
sze rin ti éves be szá mo ló já ban ki mu ta tott, egész ség ügyi
ága za tot érin tõ ku ta tá si és fej lesz té si rá for dí tá sok – a tár sa -
sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI.
tör vény (a továb biak ban: Tao tv.) 31.  §-a (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban fog lal tak kal össz hang ban lévõ – össze ge
után, a (9) be kez dés ben elõ ír tak figye lembe véte lével,
amennyi ben e rá for dí tá sok meg ha lad ják a for ga lom ba ho -
za ta li en ge dély jo go sult ja ál tal for gal ma zott tá mo ga tott
gyógy sze rek után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás ter me lõi (im port be szer zé si) ár ral ará nyos ré sze
20%-át, és e tör vény sze rin ti va la mennyi fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek ele get tett. A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo -
go sult ja és az Szt. sze rin ti, kon szo li dá ci ó ba be vont érin tett 
vál lal ko zá sok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ku ta tá si 
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és fej lesz té si rá for dí tá sa it együt te sen kell figye lembe ven -
ni oly mó don, hogy ugyan azon rá for dí tás össze ge csak
egy szer ke rül jön figye lembevételre az en ged mény igény -
be vé te le kor. A kon szo li dá ci ó ba be vont érin tett vál lal ko zá -
sok ku ta tá si és fej lesz té si te vé keny ség hez egy más nak
nyúj tott szol gál ta tá sa i val össze füg gés ben fel me rült ku ta -
tá si és fej lesz té si rá for dí tá sok en ged mény ként csak az
egyik fél nél ér vé nye sít he tõk.

(8) Az en ged mény össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor figye -
lembe vett ku ta tá si és fej lesz té si rá for dí tá so kat csök ken te -
ni kell

a) a IV. fá zi sú kli ni kai vizs gá la tok költ sé gé vel, va la -
mint az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 1.  § 8. pont ja sze rin ti be -
avat ko zás sal nem járó vizs gá lat költ sé gé vel,

b) a ku ta tás és fej lesz tés cél já ra a mér leg ké szí tés nap -
jáig az adó ha tó ság tól, il let ve az ál lam ház tar tás al rend sze -
re i nek más szer vé tõl, vagy az Eu ró pai Unió kü lön bö zõ
pénz ügyi alap ja i ból igé nyelt, vagy az adó év ben – vissza -
fizetési kö te le zett ség nél kül – ka pott tá mo ga tás, jut ta tás
be vé tel ként el szá molt össze gé vel,

c) a Tao. tv. 22.  §-ának (9) be kez dé se sze rint az adó év -
ben az alap ku ta tás, az al kal ma zott ku ta tás vagy a kí sér le ti
fej lesz tés köz vet len költ sé gei kö zött el szá molt bér költ ség
alap ján igény be vett adó ked vez mény össze gé vel,

d) a Tao. tv. sze rin ti kül föl di te lep hely nél fel me rült (el -
szá molt) ku ta tá si és fej lesz té si költ sé gek kel, amennyi ben

da) a te lep hely olyan ál lam ban van, amely nem tag ja az 
Eu ró pai Uni ó nak, Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz -
té si Szer ve zet nek (a továb biak ban: OECD), nem ré sze se
az Eu ró pa Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál la po dás nak,
vagy amellyel Ma gyar or szág nem kö tött a ket tõs adóz ta tás 
el ke rü lé sé rõl  szóló egyez ményt, vagy

db) a te lep hely olyan ál lam ban van, amely tag ja az
 Európai Uni ó nak, az OECD-nek, ré sze se az Eu ró pa Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál la po dás nak, vagy amellyel
Ma gyar or szág nak van a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl
 szóló egyez mé nye és a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo -
go sult ját a te lep hely sze rin ti ál lam sza bá lyai sze rint is ter -
he li a köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy sze rek és táp -
sze rek után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás
alap ján ará nyo san meg ha tá ro zott, il let ve az is mer te té si te -
vé keny sé get vég zõ ma gán sze mé lyek szá ma alap ján meg -
ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség, és e ku ta tá si és fej lesz té si
rá for dí tá so kat a te lep hely sze rin ti ál lam ban már figye -
lembe vet ték kö te le zett ség csök ken tõ té tel ként vagy e ku -
ta tá si és fej lesz té si rá for dí tá so kat az adott ál lam ban en ged -
mény ként bár mi lyen adó alap já nál már figye lembe vet ték,
vagy egyéb adó ked vez mény ként már ér vé nye sí tet ték.

(9) Az en ged mény nem érin ti az ál lam nak a tár sa da lom -
biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról,
va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti kötelezett -
ségét.”

TIZENHATODIK RÉSZ

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

XXVIII. Fejezet

Egyes adótör vények és azzal összefüggõ 
egyéb tör vények módosításáról  szóló 
2009. évi XXXV. tör vény módosítása

165.  § Az Adó mód. tv. az 56.  § után a kö vet ke zõ
56/A.  §-sal egé szül ki:

„56/A.  § Arra a la kó in gat lan-ér té ke sí tés re, amely ese té -
ben a tu laj don jog be jegy zé sé nek alap já ul szol gá ló ok ira tot 
leg ké sõbb 2009. jú ni us 30. nap já ig – tu laj don jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé nek cél já ból – az in -
gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot ták, az Áfa tv.-nek az al -
kal ma zan dó ál ta lá nos for gal mi adó-mér ték re vo nat ko zó,
2009. jú ni us 30. nap ján ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni ak kor is, ha a la kó in gat lan-ér té ke sí tés te kin te té ben
az Áfa tv. 84.  §-a sze rint meg ál la pí tott idõ pont 2009. jú -
nius 30. nap ját kö ve ti.”

TIZENHETEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXIX. Fejezet

Hatályba léptetõ rendelkezések

166.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(8) be kez dé sek ben és a
167–168.  §-ban fog lalt el té ré sek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 
na pon lép ha tály ba.

(2) 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba e tör vény 79.  §-a.

(3) E tör vény XXVI. Fe je ze te, 169.  §-ának 17. pont ja és
204.  §-a e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba.

(4) 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba e tör vény 52.  §,
61.  §, 63.  § és 209.  §-a.

(5) 2009. de cem ber 31-én lép ha tály ba e tör vény
201.  §-a.

(6) 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba e tör vény 1–11.  §,
12.  §-ának (1) be kez dé se, 13–24.  §-ai, 26–27.  §-ai, a
28.  §-ának (2)–(6) be kez dé se, 29.  §-a, 30.  §-a, 31.  §-ának
(1), (4), (5) és (6) be kez dé sei, 32.  §-ának (1), (3), (4) és
(6) be kez dé sei, 33–43.  §-ai, 44.  §-ának a Tao. 29/I.  §-a
(1)–(2) és (4) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé sei,
45.  §–46.  §-ai, III–IV. Fe je ze tei, VI. Fe je ze te, 62.  §,
VIII. Fe je ze te, 69–74.  §-ai, 77–78.  §-ai, 80–84.  §-ai,
87–93.  §-ai, 96.  §–97.  §-ai, 99–100.  §-ai, 101.  §-ának
(2) be kez dé se, 103–104.  §-ai, 105.  §-ának (1) be kez dé se,
106.  §-ának (1) be kez dé se, 107–110.  §-ai, XII–XIV. Fe je -
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ze tei, XVI. Fe je ze te 136.  §-a, 141–143.  §-ai, 145.  §-a,
XVIII–XX. Fe je ze tei, 169.  §-ának 1–8. pont jai, 10–16. és
18–26. és 28. pont jai, 170.  §-ának b)–i) pont jai,
171.  §-ának a) al pont ja, 172.  §-a, 174.  §-a, 176.  §-ának
(2) be kez dé se, 177–178.  §-ai, 183–184.  §-ai,
186–187.  §-ai, 188.  §-ának (1) be kez dé se, 189.  §-a,
191–192.  §-ai, 193.  §-ának (1) be kez dé se, 194–195.  §-ai,
197–200.  §-ai, 202.  §-ának (2) be kez dé se, 206.  §-ának
(1)–(12) be kez dé sei, (15)–(16) be kez dé sei, 207.  §-ának
(2) be kez dé se, 211.  §-ának (1) be kez dé se, 212.  §-a,
214–220.  §-ai, 223–225.  §-ai, 228–229.  §-ai, 1–4., 7–11.
és 13. mel lék le tei.

(7) 2010. jú li us 1-jén lép ha tály ba e tör vény 193.  §-ának
(3) be kez dé se.

(8) E tör vény 12.  § (2) be kez dé se, va la mint 164.  §-a
2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

167.  § (1) A 173.  § az Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ha -
tá ro za tá nak meg ho za ta lát kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.

(2) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az Eu ró pai Bi zott ság (1) be kez dés sze rin ti ha tá -
ro za ta meg ho za ta lá nak idõ pont ját – an nak is mert té vá lá sát 
köve tõen ha la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben egye di
ha tá ro zat tal te gye köz zé.

168.  § Az 53.  § (2) be kez dé se és a 6. mel lék let az Áfa
tv.-nek az Adó mód. tv. 3.  §-ának (2) be kez dé sé vel és
2. mel lék le té vel meg ál la pí tott ren del ke zé se i nek ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg lép nek ha tály ba.

XXX. Fejezet

Módosító rendelkezések

169.  § Az Szja tv.
1. 3.  §-a 21. pont já nak a) al pont já ban a „vég ki elé gí -

tést)” szö veg rész he lyé be a „vég ki elé gí tést), ide ért ve a
mun kál ta tó ál tal iga zolt, köz ve tí té sé vel fel szol gá lá si díj,
borra való, há la pénz vagy más ha son ló jut ta tás cí mén a
mun ka vál la ló nak ki fi ze tett (jut ta tott) be vé telt is” szö veg -
rész,

2. 3.  §-ának 22. pont já ban a „be vé tel, ide ért ve a mun -
kál ta tó ál tal a ma gán sze mély ja vá ra

a) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ba mun kál ta -
tói,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be fog -
lal koz ta tói
hoz zá já ru lás ként fi ze tett összeg adó kö te les ré szét is” szö -
veg rész he lyé be a „be vé tel” szö veg rész, 61. pont já ban az
„a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren de -
let” szö veg rész he lyé be az „a ki sa já tí tás ról  szóló 2007.
évi CXXIII. tör vény” szö veg rész,

3. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „sze mély ré szé re” szö -
veg rész he lyé be a „sze mély, vagy egyéb ként el len õr zött
kül föl di tár sa ság ré szé re” szö veg rész,

4. 12.  §-ának a) pont já ban a „jö ve del met” szö veg rész
he lyé be a „be vé telt” szö veg rész, 12.  §-a zá ró-szö ve gé ben
a „meg ál la pí ta ni” szö veg rész he lyé be a „meg ál la pí ta ni,
to váb bá – ide nem ért ve a 13.  §-ban em lí tet te ket – olyan
be vé telt szer zett, amely re az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé -
si hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rin ti köz te her vi se lést
vá lasz tott” szö veg rész,

5. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban a „vagy va la -
mely be vé te lé re vo nat ko zó an az egy sze rû sí tett köz te her vi -
se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sza bá lya it al kal maz -
za” szö veg rész he lyé be a „to váb bá ha va la mely be vé te lé -
vel össze füg gés ben az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz -
zá já ru lás ról  szóló tör vény sza bá lyai sze rint kü lön adót kö -
te les fi zet ni vagy a ki fi ze tõt és az õt ter he lõ ekho meg ál la -
pí tá sát, be val lá sát és meg fi ze té sét a ki fi ze tõ tõl át vál lal ta,
vagy egész ség ügyi hoz zá já ru lás ra elõ leg-fi ze té si, vagy té -
te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás fi ze té si-kö te le zett sé ge ke -
let ke zett” szö veg rész,

6. 32.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „csök ken ti a jö ve de -
lem re kül föl dön” szö veg rész he lyé be a „csök ken ti a jö ve -
de lem után kül föl dön” szö veg rész, az „adó táb la át la gos
adó kul csa” szö veg rész he lyé be az „az át la gos adó kulcs”
szö veg rész, az „adó táb la át la gos adó kul csa a szá mí tott
adó, oszt va az össze vont adó alap pal, e há nya dost” szö -
veg rész he lyé be az „át la gos adó kul csot a szá mí tott adó -
nak az össze vont adó alap pal tör té nõ el osz tá sá val szá za -
lék ban ki fe jez ve,” szö veg rész,

7. 42.  §-a (1) be kez dé sé ben a „6 mil lió” szö veg rész he -
lyé be a „7 mil lió 620 ezer” szö veg rész, a „meg ha la dó jö -
ve de lem rész 20 szá za lé kát meg ha la dó rész le het, de a 35.  § 
(2) be kez dé sét is figye lembe véve az össze vont adó ked vez -
ménnyel együtt sem ha lad hat ja meg a 100 ezer fo rin tot. Ha 
a ma gán sze mély összes jö ve del me az adó év ben a 6 mil lió
500 ezer fo rin tot el éri vagy meg ha lad ja, a 39.  § alap ján
adó ked vez ményt nem ér vé nye sít het” szö veg rész he lyé be a
„meg ha la dó rész 15 szá za lé kát meg ha la dó rész le het”
szö veg rész, (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„meg ha la dó jö ve de lem rész 20 szá za lé kát” szö veg rész he -
lyé be a „meg ha la dó rész 15 szá za lé kát” szö veg rész,
a) pont já ban a „6 mil lió” szö veg rész he lyé be a „7 mil lió
620 ezer”, a b) pont já ban a „6 mil lió 500 ezer” szö veg rész
he lyé be a „8 mil lió 255 ezer”, a c) pont já ban a „7 mil lió”
szö veg rész he lyé be a „8 mil lió 890 ezer”, a d) pont já ban a
„7 mil lió 500 ezer” szö veg rész he lyé be a „9 mil lió
525 ezer”, az e) pont já ban a „8 mil lió” szö veg rész he lyé be 
a „10 mil lió 160 ezer” szö veg rész,

8. 43.  §-ában „A 35–42.  § ren del ke zé sei sze rint figye -
lembe vett csök ken tõ té te lek” szö veg rész he lyé be „Az e
tör vény sze rint figye lembe vett, az össze vont adó alap adó -
ját csök ken tõ ked vez mé nyek” szö veg rész,

9. 44/A.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„amely nél” szö veg rész he lyé be az „amely nél (jog elõd jé -
nél), a „je löl he tõ meg” szö veg rész he lyé be a „je löl he tõ
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meg. A pénz tár vég el szá mo lá sa, fel szá mo lá sa, te vé keny sé -
gé nek fel füg gesz té sé nek ese tén, az elõb bi ren del ke zé sek tõl 
el té rõ en, az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján a ma gán sze -
mély a tel je sí tést kér he ti – nyi lat ko za ta sze rint – ha van
más ön kén tes köl csö nös pénz tár ban fenn ál ló tag sá ga,
ezen pénz tár bank szám lá já ra, en nek hi á nyá ban a sa ját
bank szám lá já ra (lak cí mé re)” szö veg rész,

10. 44/A.  §-a (3) be kez dé sé ben az „alap já ul szol gá ló
össze get” szö veg rész he lyé be az „alap já ul szol gá ló össze -
get (ide ért ve az egyéb jö ve de lem nek mi nõ sü lõ adó kö te les
jó vá írá sok össze gét is)” szö veg rész, az „Ezen iga zo lás
alap ján kell figye lembe ven ni az adó kö te les jó vá írá sok
össze gét is. A mun kál ta tó, az ön kén tes” szö veg rész he lyé -
be az „Az ön kén tes” szö veg rész,

11. 44/B.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „ja nu ár 31-éig”
szö veg rész he lyé be a „feb ru ár 15-éig” szö veg rész,

12. 49/B.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban „az alap -
ku ta tás, az al kal ma zott ku ta tás vagy a kí sér le ti fej lesz tés”
szö veg rész he lyé be „az egyé ni vál lal ko zó sa ját te vé keny -
sé gi kö ré ben vég zett alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás vagy 
kí sér le ti fej lesz tés” szö veg rész, a „kö zö sen vég zett alap -
ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás vagy kí sér le ti fej lesz tés” szö -
veg rész he lyé be „az egyé ni vál lal ko zó te vé keny sé gi kö ré -
ben kö zö sen vég zett alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás vagy
kí sér le ti fej lesz tés” szö veg rész, (9) és (11) be kez dé sé ben a 
„16 szá za lé ka” szö veg rész he lyé be a „16 szá za lé ka,
2010-ben 19 szá za lé ka” szö veg rész, (10) be kez dé sé ben a
„16 szá za lék” szö veg rész he lyé be a „16 szá za lék,
2010-ben 19 szá za lék” szö veg rész,

13. 49/C.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „osz ta lék alap
adó ja” szö veg rész he lyé be az „osz ta lék alap vál lal ko zói
ki vét-ki egé szí tést meg ha la dó ré szé nek adó ja” szö veg rész,

14. 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a vál lal ko zói iga -
zol vány ban fel tün te tett te vé keny sé ge” szö veg rész he lyé be
az „az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé ge” szö veg rész,

15. 51.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „áta lány -
adó alap ját” szö veg rész he lyé be az „áta lány ban meg ál la -
pí tott jö ve del mét” szö veg rész,

16. 53.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„Az áta lány adó alap ját” szö veg rész he lyé be az „A jö ve -
del met” szö veg rész, talp szö ve gé ben az „ál la pít ja meg”
szö veg rész he lyé be az „ál la pít ja meg (áta lány ban meg ál -
la pí tott jö ve de lem)” szö veg rész, (5) be kez dé sé ben az „az
áta lány adó alap ját az (1) be kez dés sze rint ál la pít ja meg”
szö veg rész he lyé be az „az adó évi összes be vé te lé re az
(1) be kez dés ren del ke zé sét kell al kal maz nia” szö veg rész,

17. 65.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a „jegy ban ki
alap ka ma tot an nak leg fel jebb 5 szá za lé ká val” szö veg rész
he lyé be a „jegy ban ki alap ka ma tot leg fel jebb 5 szá za lék -
pont tal” szö veg rész, a „nem ad” szö veg rész he lyé be a
„nem ad, az zal, hogy az eb ben a pont ban fog lal ta kat az itt
fel so rolt szö vet ke ze tek bõl át ala ku lás, rész le ges át ala ku lás 
út ján lét re jött jog utód kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gok
ma gán sze mély tag jai ál tal szö vet ke ze ti tag ként nyúj tott
köl csön re is al kal maz ni kell” szö veg rész

18. 65.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „nem ve he tõ figye -
lembe” szö veg rész he lyé be a „nem ve he tõ figye lembe. A
kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír ese té ben be vál tás nak mi -
nõ sül a be fek te té si alap át ala ku lá sa/be ol va dá sa ré vén a
jog utód alap be fek te té si je gyé re (je gye i re) tör té nõ át vál tás 
is, amely eset ben az utób bi(ak) meg szer zés re for dí tott ér té -
ké nek az át vál tás nál figye lembe vett ér té ket kell te kin te ni
az zal, hogy az ilyen be vál tás kor meg ál la pí tott adót a ké -
sõb bi ek ben az (1) be kez dés bb) pont já nak ren del ke zé se
sze rint a be vál tást köve tõen ke let ke zõ ka mat jö ve de lem
adó já hoz hoz zá ad va, az zal együtt, vagy az em lí tett szer zé si 
ér ték nek a ren del ke zés al kal ma zá sá val a be vé telt meg ha -
la dó ré szé re az adó (2) be kez dés sze rin ti mér té ké vel szá mí -
tott összeg gel csök kent ve kell meg fi zet ni” szö veg rész,

19. 66.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„tör vény al kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be a „tör vény 
al kal ma zá sá ban (az zal, hogy nem mi nõ sül osz ta lék nak az
osz ta lék ból meg ál la pí tott sze mé lyes köz re mû kö dõi díj-
 kiegészítés)” szö veg rész,

20. 69.  §-a (7) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„az (5) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en” szö veg rész he -
lyé be a „ha a rep re zen tá ció, üz le ti aján dék egyéb ként
e tör vény sze rint nem adó men tes, az (5) be kez dés ben fog -
lal tak tól el té rõ en” szö veg rész,

21. 67.  §-a (9) be kez dé se a) pont já nak ak) al pont já ban
az „amely nek meg szer zé se il le ték kö te les – ak kor is, ha az
il le ték ki sza bá sa az át ru há zá sig még nem tör tént meg –”
szö veg rész he lyé be az „amely nek meg szer zé sét az il le ték -
ügyi ha tó ság nál be kell je len te ni – ak kor is, ha az il le ték ki -
sza bá sa az át ru há zá sig még nem tör tént meg vagy az il le -
ték ügyi ha tó ság nem szab ki il le té ket –” szö veg rész,

22. 72.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „44 szá za lé ka” szö -
veg rész he lyé be az „54 szá za lé ka” szö veg rész,

23. 72/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „44 szá za -
lék” szö veg rész he lyé be az „54 szá za lék” szö veg rész,

24. 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az adó táb la” szö -
veg rész he lyé be az „az adó mér té ké re vo nat ko zó ren del ke -
zés” szö veg rész,

25. 74.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „vég zi, va la mint
arra a be vé tel re, amely a ma gán sze mély a ma gán szál lás -
he lyek ide gen for gal mi célú hasz no sí tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let alap ján fi ze tõ ven dég lá tás, fa lu si szál lás -
adás (fa lu si ven dég lá tás) te vé keny ség bõl szár ma zik” szö -
veg rész he lyé be a „vég zi” szö veg rész,

26. 74/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „60 hó -
na pot” szö veg rész he lyé be a „36 hó na pot” szö veg rész,
(4) be kez dé sé nek b) pont já ban a „60 hó nap” szö veg rész
he lyé be a „36 hó nap” szö veg rész,

27. 77/C.  §-a (22) be kez dé sé nek a) pont já ban a „he lye -
zé sét má so dik év” szö veg rész he lyé be a „he lye zé sét kö ve -
tõ ötö dik év” szö veg rész,

28. 84.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „mo dell egyez mény”
szö veg rész he lyé be a „mo dell egyez mény, va la mint a
 Frascati Ké zi könyv – Ja vas lat a ku ta tás és kí sér le ti fej lesz -
tés fel mé ré se i nek egy sé ges gya kor la tá ra” szö veg rész
lép.
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170.  § A Tao. 
a) 4.  §-a 4. pont já nak b) al pont já ban „hi tel in té zet nél a

ka pott ka mat és ka mat jel le gû be vé tel, csök kent ve” szö -
veg rész he lyé be „hi tel in té zet nél, va la mint pénz ügyi vál -
lal ko zás nál a ka pott ka mat és ka mat jel le gû be vé tel, csök -
kent ve” szö veg rész lép,

b) 4.  §-a 23. pont já ban a) al pont já ban az „adó zó – a
Pol gá ri Tör vény könyv (a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé -
se i nek meg fe le lõ” szö veg rész he lyé be az „adó zó – a Ptk.
ren del ke zé se i nek meg fe le lõ” szö veg rész lép,

c) 7.  §-ának (14) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés e), k),
ny) és s) pont já ban fog lal ta kat” szö veg rész he lyé be az
„(1) be kez dés s) pont já ban fog lal ta kat,” szö veg rész lép,

d) 7.  §-ának (20) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés sz) és
y) pont já ban fog lal tak sze rin ti” szö veg rész he lyé be az
„(1) be kez dés y) pont já ban fog lal tak sze rin ti” szö veg rész
lép,

e) 8.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „adó év ben
el en ge dett kö ve te lés,” szö veg rész he lyé be az „adó év ben
el en ge dett kö ve te lés, ki vé ve

1. ha a kö ve te lés el en ge dé se ma gán sze mély ja vá ra tör -
té nik, vagy

2. ha az adó zó olyan kül föl di sze méllyel vagy ma gán -
sze mély nek nem mi nõ sü lõ bel föl di sze méllyel szem ben
fenn ál ló kö ve te lé sét en ge di el, amellyel kap csolt vál lal ko -
zá si vi szony ban nem áll,”
szö veg rész lép,

f) 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben „A (3) be kez dés c) pont -
já ban és a (6) be kez dés ben fog lal tak meg ha tá ro zá sá hoz”
szö veg rész he lyé be „A (3) be kez dés b) pont já ban és a
(6) be kez dés ben fog lal tak meg ha tá ro zá sá hoz” szö veg rész
lép,

g) 19.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „16 szá za lék” szö -
veg rész he lyé be „19 szá za lék” szö veg rész lép,

h) 19.  §-ának (3) be kez dés c) pont já ban az „adó alap ja
az adó év ben” szö veg rész he lyé be „az adó alap ja vagy az
adó zás elõt ti ered mé nye az adó év ben” szö veg rész lép,

i) 19.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „6 szá za lé ka” szö veg -
rész he lyé be „9 szá za lé ka” szö veg rész lép,

j) 22/B.  §-ának (17) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság a
(15) be kez dés alap ján” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó -
ság a” szö veg rész lép.

171.  § Az Eva tv.
a) 11.  § (3) be kez dé se a) pont já ban a „feb ru ár 15.”

szö veg rész he lyé be a „feb ru ár 25.” szö veg rész lép,
b) 17.  §-a (5) be kez dé sé ben a „49/B.  §-ának (5), (11),

(14) és (16) be kez dé sét” szö veg rész he lyé be, a
„49/B.  §-ának (5), (11), (14), (16) és (22) be kez dé sét”, va -
la mint a „kis vál lal ko zá sok adó ked vez mé nyét vet te igény -
be, vagy fej lesz té si tar ta lé kot kép zett.” szö veg rész he lyé be 
a „kis vál lal ko zá sok adó ked vez mé nyét vet te igény be, fej -
lesz té si tar ta lé kot kép zett vagy a vál lal ko zói adó alap után
10 szá za lé kos adó mér té ket al kal ma zott.” szö veg rész lép,

c) 19.  §-a (1) be kez dé sé ben a „16.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont já ban fog lal ta kat, ha az adó ala nyi sá ga idõ sza ka

alatt a Tao. 7.  § (15) be kez dé se meg fe le lõ al kal ma zá sá val
nem ter hel né adó fi ze té si kö te le zett ség, va la mint a 16.  §
(1) be kez dé se c) pont já nak cf), ch) al pont já ban fog lal ta -
kat, ha adó ala nyi sá ga idõ sza ka alatt a 8.  § (1) be kez dé se
u) és v) pont jai ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val nem ter hel né az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé nek
kö te le zett sé ge.” szö veg rész he lyé be a „8.  § (1) be kez dé se
u) és v) pont ja i ban, a 7.  § (15) be kez dé sé ben, a 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, c) pont já nak cf), ch) al -
pont já ban és a 19.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat, ha adó -
ala nyi sá ga idõ sza ka alatt a Tao. ren del ke zé se i nek meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val nem ter hel né az adó zás elõt ti ered -
mény nö ve lé sé nek, il let ve az adó meg fi ze té sé nek kö te le -
zett sé ge.” szö veg rész lép,

d) 22.  §-a (8) be kez dé sé ben „A ki egé szí tõ te vé keny sé -
get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó az egész ség ügyi szol gál ta tá -
si já ru lé kot és nyug díj já ru lé kot az eva a lap 10 szá za lé ka
után éven te” szö veg rész he lyé be „A ki egé szí tõ te vé keny -
sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó a Tbj. 19.  § (4) be kez dé se
sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot és az eva a lap
10 szá za lé ka után meg ál la pí tott nyug díj já ru lé kot éven te,”
szö veg rész lép.

172.  § Az Ekho tv. 7.  §-ában az „az ek ho a lap 4 szá za lé -
ká nak” szö veg rész he lyé be az „a ma gán sze mélyt ter he lõ
ekho nyug díj já ru lék nak, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj -
nak mi nõ sü lõ ré szé nek” szö veg rész lép.

173.  § A Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a
„26,10 Ft/nm3” szö veg rész he lyé be a „0 Ft/nm3” szö veg -
rész lép.

174.  § Az Itv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek q) pont já ban az
„in gat lan nak” szö veg rész he lyé be az „in gat lan nak, il let -
ve a 18.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti va gyo ni be -
tét nek” szö veg rész, 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a
kincs tár il le ték be vé te li szám lá ja” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg je -
lölt szám la” szö veg rész, 74.  §-ának (5) be kez dés ben az
„1000 olyan bí ró sá gi (pe res és nem pe res) el já rást kez de -
mé nye zett, amely ben a fi ze ten dõ il le ték össze ge nem ha -
lad ta meg a 10 000 fo rin tot” szö veg rész he lyé be az „1000
bí ró sá gi (pe res és nem pe res) el já rást kez de mé nye zett”
szö veg rész, 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes
ál la mi adó ha tó ság il le ték be sze dé si szám lá ja” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té -
ben meg je lölt szám la” szö veg rész lép.

175.  § Az egyes adó- és járuléktör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2008. évi LXXXI. tör vény 276.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „leg ké sõbb 2009. jú ni us 30. nap já ig” szö veg rész
he lyé be a „leg ké sõbb 2009. de cem ber 31. nap já ig” szö -
veg rész, a „leg ké sõbb 2008. jú ni us 30. nap já ig be vé tel ként 
el szá mol ta” szö veg rész he lyé be a „leg ké sõbb 2009. de -
cem ber 31. nap já ig be vé tel ként el szá mol ta” szö veg rész, a
276.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „leg ké sõbb 2009. jú ni us
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30. nap já ig” szö veg rész he lyé be a „leg ké sõbb 2009. de -
cem ber 31. nap já ig” szö veg rész, a „leg ké sõbb 2008. jú -
nius 30. nap já ig be vé tel ként el szá mol ta” szö veg rész he -
lyé be a „leg ké sõbb 2009. de cem ber 31. nap já ig be vé tel -
ként el szá mol ta” szö veg rész, a 276.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben a „(12)–(13) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a
„(12)–(13) be kez dé se, és – ha a jö ve de lem szer zés he lye
kül föld – 65–68.  §-a” szö veg rész, az „50%-ának meg fe le -
lõ össze get” szö veg rész he lyé be az „50%-ának meg fe le lõ
össze get, ha azt pénz ben sze rez te meg és/vagy az Szja tv.
28.  § (12)–(13) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zik,” szö -
veg rész, a „leg ké sõbb 2009. jú ni us 30. nap já ig” szö veg -
rész he lyé be a „leg ké sõbb 2009. de cem ber 31. nap já ig”
szö veg rész, az „ügy fél szám lán tart ja. Az e be kez dés sze -
rint be fek te tett jö ve del met a ma gán sze mély az adó ha tó sá -
gi köz re mû kö dés nél kül be nyúj tott be val lá sá ban tá jé koz ta -
tó adat ként kö te les sze re pel tet ni. A fen ti ked vez ményt”
szö veg rész he lyé be az „ügy fél szám lán tart ja. A fen ti ked -
vez ményt” szö veg rész, a „leg ké sõbb 2008. jú ni us 30. nap -
já ig be vé tel ként el szá mol ta” szö veg rész he lyé be a „leg ké -
sõbb 2009. de cem ber 31. nap já ig be vé tel ként el szá mol ta”
szö veg rész, a 277.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „meg je lölt
ré szét” szö veg rész he lyé be a „meg je lölt ré szét vagy an nak 
meg fe le lõ össze get” szö veg rész, a „leg ké sõbb 2008. jú -
nius 30. nap já ig” szö veg rész he lyé be a „leg ké sõbb 2009.
de cem ber 31. nap já ig” szö veg rész lép.

176.  § (1) Az Art. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek 23. pont já -
ban „a 15 vagy 25 szá za lé kos mér té kû kö te le zett ség” szö -
veg rész he lyé be „a 10 vagy 20 szá za lé kos mér té kû kö te le -
zett ség” szö veg rész, az Art. 46.  §-a (1) be kez dé sé nek ötö -
dik mon da tá ban a „mun kál ta tó” szö veg rész he lyé be a
„mun kál ta tó, a ki fi ze tõ és az adó kö te les tár sa da lom biz to -
sí tá si el lá tást tel je sí tõ tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ hely”
szö veg rész lép.

(2) Az Art.
a) 31.  § (5) be kez dé sé ben a „feb ru ár 15-éig” szö veg -

rész he lyé be a „feb ru ár 25-éig” szö veg rész,
b) 52.  §-a (7) be kez dé sé nek g) pont ja utol só mon da tá -

ban a „hét mil lió fo rin tot” szö veg rész he lyé be a „Tbj.
30/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér ték ha tárt” szö veg rész
lép.

177.  § A Tbj.
a) 4.  §-ának k) pont já ban a „be vé tel nek azon ré sze,

ame lyet az adó elõ leg szá mí tá sá nál jö ve de lem ként kell
figye lembe ven ni” szö veg rész he lyé be a „be vé tel bõl az
adó elõ leg-alap szá mí tás nál figye lembe vett jö ve de lem”
szö veg,

b) 4.  §-ának l) pont já ban, 21.  §-ában, 27.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 47.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „egész ség biz -
to sí tá si já ru lék” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség biz to -
sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lék” szö veg rész,

c) 27.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 29.  §-ának (3)–(4) be -
kez dé se i ben, 30.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 31.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 50.  §-ának (1) és (5) be kez dé se i ben az

„egész ség biz to sí tá si já ru lé kot” szö veg ré szek he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot” szö -
veg rész,

d) 29.  §-ának (7) be kez dé sé ben és 41.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si és” szö veg ré szek he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci, va la -
mint” szö veg rész,

e) 29.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 31.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben és 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „áta lány adó
alap ját ké pe zõ” szö veg ré szek he lyé be az „áta lány ban
meg ál la pí tott” szö veg rész,

f) 30/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 50.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben „a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, az egész -
ség biz to sí tá si já ru lé kot és” szö veg ré szek he lyé be „a 19.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyug díj-biz to sí tá si, ter -
mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot, a
19.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé szet be ni és
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot, va la mint” szö veg -
rész,

g) 31.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az egész ség biz to sí tá si 
já ru lék és” szö veg rész he lyé be „a ter mé szet be ni egész -
ség biz to sí tá si já ru lék, a b) pont ban em lí tett vál lal ko zó ese -
tén a ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru -
lék, va la mint” szö veg rész,

h) 31.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „mi ni mál bér két sze -
re se” szö veg rész he lyé be a „te vé keny ség pi a ci ér té ke”
szö veg rész,

i) 50.  §-ának (2) és (3) be kez dé se i ben az „egész ség biz -
to sí tá si já ru lé kot és” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség -
biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lé kot, va la mint” szö -
veg rész,

j) 50.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si
já ru lék ról és” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá -
si- és mun ka erõ-pi a ci já ru lék ról, va la mint” szö veg rész
lép.

178.  § Az Flt.
a) 10/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „mun ka adói, il let ve

mun ka vál la lói” szö veg rész he lyé be a „mun ka erõ-pi a ci”
szö veg rész,

b) 30.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „200 nap
mun ka vi szonnyal ren del ke zik” szö veg rész he lyé be a
„200 nap jo go sult sá gi idõ vel ren del ke zik” szö veg rész,

c) 30.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „mun ka vi szony” szö -
veg rész he lyé be a „jo go sult sá gi idõ” szö veg rész,

d) 31.  §-ában a „az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa (mun ka -
nél kü li el lá tás), va la mint a vál lal ko zói já ra dék” szö veg -
rész he lyé be a „járó já ra dék vagy se gély” szö veg rész,

e) 37.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „mun ka nél kü li el lá -
tás, va la mint a vál lal ko zói já ra dék” szö veg rész he lyé be a
„já ra dék és se gély” szö veg rész,

f) 57/A.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban a „mun ka -
adói és mun ka vál la lói” szö veg rész he lyé be a „mun ka -
erõ-pi a ci” szö veg rész
lép.
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179.  § Az Szht.
a) 4.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „10 szá za lé ká -

nak” szö veg rész he lyé be a „20 szá za lé ká nak” szö veg rész, 
a „30 szá za lé ká nak” szö veg rész he lyé be a „40 szá za lé ká -
nak” szö veg rész,

b) 4.  § (4) be kez dé sé ben „a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé -
rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény ben (a továb biak ban: Flt.)” szö veg rész he lyé be „az
Flt.-ben” szö veg rész,

c) mel lék le té nek 1. pont a) al pont já ban a „20 szá za lé -
ká ig” szö veg rész he lyé be az „50 szá za lé ká ig” szö veg rész,

d) mel lék le té nek 1. pont b) al pont já ban a „20 szá za lé -
kát” szö veg rész he lyé be az „50 szá za lé kát” szö veg rész,

e) mel lék le té nek 1. pont d) al pont já ban „a ta nu ló nak,
il let ve a hall ga tó nak jog sza bály alap ján kö te le zõ en járó
mun ka ru ha, egyé ni vé dõ esz köz, tisz tál ko dá si esz köz, ked -
vez mé nyes ét kez te tés, va la mint” szö veg rész he lyé be
„ , a ta nu ló nak, il let ve a hall ga tó nak jog sza bály alap ján
kö te le zõ en járó mun ka ru ha, egyé ni vé dõ esz köz, tisz tál ko -
dá si esz köz, ked vez mé nyes ét kez te tés, to váb bá ezek já ru lé -
kai és egyéb köz ter hei, va la mint” szö veg rész
lép.

180.  § A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 
44.  § (2) be kez dé sé ben a „har minc szá za lé ka” szö veg rész
he lyé be a „húsz szá za lé ka” szö veg rész lép.

181.  § (1) A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti
mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a
csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta -
tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta -
tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény 4/A.  §-ának (3) be -
kez dés ben és 5.  §-ának (6) be kez dés ben „a ked vez mény
figye lembevétele nél kül szá mí tott mun ka adói já ru lék és a
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tény le ges össze gé nek egy -
más hoz vi szo nyí tott ará nya alap ján szá mol ja el” szö veg -
rész he lyé be „a Tbj.-ben meg ha tá ro zott já ru lék mér té kek
ará nyá ban utal ja át” szö veg, 4/A.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben a „„Já ru lék ked vez mény-vissza té rí tés” cím, „Nor ma -
tív já ru lék ked vez mény-vissza té rí tés”” szö veg rész he lyé be 
az „„Ak tív tá mo ga tá sok” cím, „Já ru lék ked vez mény meg -
té rí tés”” szö veg lép.

(2) A fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „„Já ru lék -
ked vez mény-vissza té rí tés” cím, „Nor ma tív já ru lék ked vez -
mény-vissza té rí tés”” szö veg rész he lyé be az „„Ak tív tá -
mo ga tá sok” cím, „Já ru lék ked vez mény meg té rí tés”” szö -
veg lép.

182.  § (1) Az Mpt. 4.  § (2) be kez dé sé nek j) pont ja a
„mun ka ké pes ség-csök ke né se el éri a rok kant sá gi nyug díj
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges mér té ket” szö veg részt köve -
tõen a „vagy egész ség ká ro so dá sa el éri a rok kant sá gi
nyug díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges mér té ket és nem re -
ha bi li tál ha tó” szö veg résszel egé szül ki.

(2) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „Alap prog ram
ke ze lõ jé nek ki je lö lé sét” szö veg rész he lyé be az „Alap -
prog ram ke ze lõ jé nek ki je lö lé sét, az Alap prog ram ke ze lé -
sé nek, fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya it” szö -
veg rész, to váb bá 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a ke ze lõ 
szerv fel ada ta it, az Alap prog ram mû kö dé sé vel kap cso la -
tos be szá mo lók tar tal mi ele me it” szö veg ész he lyé be a „az
Alap prog ram mû kö dé sé vel kap cso la tos be szá mo lók tar -
tal mi ele me it, a be szá mo lás rend jét” szö veg rész lép.

183.  § (1) Az Szt. 120.  §-ának (8) be kez dé sé ben, va la -
mint 123.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „(3)–(4) be kez dé -
se” szö veg rész he lyé be a „(3)–(5) be kez dé se” szö veg rész, 
az Szt. 145.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(3)–(4) be kez dé -
sé nek” szö veg rész he lyé be a „(3)–(5) be kez dé sé nek” szö -
veg rész, az Szt. 145.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(3) és
(4) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „(3)–(5) be kez dé se”
szö veg rész, va la mint az Szt. 145.  §-ának (6) be kez dé sé ben 
a „(4) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „(4) és (5) be kez -
dé se” szö veg rész lép.

(2) Az Szt. 118.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „éves be -
szá mo ló ját” szö veg rész he lyé be „a be szá mo ló ját” szö -
veg rész, az Szt. 151.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „az 10
mil lió” szö veg rész he lyé be „a 10 mil lió” szö veg rész, va -
la mint az Szt. 151.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „neve,
címe” szö veg rész he lyé be a „neve, szü le té si neve, nyil ván -
tar tás ban sze rep lõ címe” szö veg rész lép.

(3) Az Szt. 38.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„vissza vá sár lá si (meg szer zé si)” szö veg rész he lyé be a
„könyv sze rin ti” szö veg rész lép.

(4) Az Szt. 25.  § (9) be kez dé sé ben, a 26.  § (8) be kez dé -
sé ben, a 28.  § (4) be kez dé sé ben és a 66.  § (1) be kez dé sé -
ben az „át utalt” szö veg rész he lyé be, va la mint a 63.  § (1)
és (3) be kez dé sé ben az „át utalt (fi ze tett)” szö veg rész he -
lyé be az „át utalt (meg fi ze tett, ki egyen lí tett)” szö veg rész
lép.

184.  § A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény 279.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „el ké szí tõ”
szö veg rész he lyé be az „el len õr zõ” szö veg rész lép.

185.  § Az Adó mód. tv. 56.  §-ában az „57.  § és
58.  §-ban” szö veg rész he lyé be az „56/A–58.  §-ok ban”
szö veg rész lép.

XXXI. Fejezet

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

186.  § Ha tá lyát vesz ti az Szja tv.
 1. 3.  §-a 72. pont já nak q) al pont ja,
 2. 6.  §-ának (2) be kez dé se,
 3. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ja, (2) be kez dé se,
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 4. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,
 5. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „ak kor,

ha az an nak el le né ben ka pott jut ta tást a tár sas vál lal ko zás
költ sé gei kö zött szá mol ják el” szö veg rész,

 6. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja,
 7. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja, to váb bá (2), (3)

és (4) be kez dé se,
 8. 35–38.  §-ai és a §-okat meg elõ zõ al cím,
 9. 41.  §-át meg elõ zõ al cím,
10. 44.  §-a (1) be kez dé sé ben a ked vez mé nyek ér vé nye -

sí té sé nek sor rend jét meg ha tá ro zó fel so ro lás 3. és 4. pont -
jai, (2) és (3) be kez dé sei,

11. 44/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az
„(ide ért ve a mun kál ta tói hoz zá já ru lás adó kö te les ré szét
is)” szö veg rész, (3) be kez dé sé ben az „a mun kál ta tói hoz -
zá já ru lás adó kö te les ré szé rõl a mun kál ta tó ál tal, ille tõ leg
a mun kál ta tói ado má nyok, egyéb jó vá írá sok, va la mint a
ma gán sze mély be fi ze té sei te kin te té ben” szö veg rész,

12. 49/B.  §-a (6) be kez dé sé nek e), h) pont jai,
13. 55.  §-a,
14. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban az „és a jut -

ta tás kö rül mé nye i bõl meg ál la pít ha tó, hogy az nem ké pe zi
a ma gán sze mély va la mely ko ráb bi vagy ké sõb bi te vé keny -
sé gé nek, kö te le zett ség vál la lá sá nak, vagy bár mely va gyo ni 
ér ték szol gál ta tá sá nak el len ér té két” szö veg rész,

15. 72.  §-ának (3) be kez dé se,
16. 80.  §-ának d) pont ja,
17. 83.  §-ának (4) be kez dé se,
18. 1. szá mú mel lék le té nek 1.7., 2.7., 4.5., 4.12., pont -

jai, 5. pont ja és an nak al pont jai, 6.9., 7.19. pont jai,
8.6. pont já nak g) al pont ja, 8.12., 8.17., 8.19., 8.28., 8.29.,
8.30., 8.33., 8.34., 8.35., 9.1., 9.3. és 9.4. pont jai,

19. 3. szá mú mel lék le te I. Jel lem zõ en elõ for du ló költ -
sé gek fe je ze té nek 17. pont já ban a „to váb bá az er rõl  szóló
kor mány ren de let sze rint na pon ta szá mí tott iga zo lás nél kül 
el is mert költ ség,” szö veg rész, II. Iga zo lás nél kül el szá -
mol ha tó költ sé gek fe je ze té nek 3. pont ja,

20. 7.szá mú mel lék le te,
21. 11. szá mú mel lék le te I. Jel lem zõ en elõ for du ló költ -

sé gek fe je ze té nek 19. pont já ban „to váb bá az er rõl  szóló
kor mány ren de let sze rint na pon ta szá mí tott iga zo lás nél kül 
el is mert költ ség,” szö veg rész.

187.  § Ha tá lyát vesz ti az egyes adó- és járuléktör vények 
mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXXI. tör vény
257.  §-ának (6) be kez dé se.

188.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Tao. 4.  §-ának 1/a. pont ja,
22. pont ja, 7.  §-a (1) be kez dé sé nek c), e), k), l), ly), ny), sz), 
w) és x) pont ja, (5)–(6), (8), (16) és (22) be kez dé se, a 8.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) és n) pont ja, (4) be kez dé se, 9.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) és d) pont ja, és a 16.  §-a (2) be kez dé -
sé nek h) pont ja, 29/D.  § (15) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Tao. 17.  §-ának (5) be kez dé se.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Tao. 29/B.  §-ának (5) be kez dé se.

189.  § Ha tá lyát vesz ti az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja -
ví tó kü lön adó ról és já ra dék ról  szóló 2006. évi LIX. tör -
vény

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé bõl a „2–3.  § ren del ke zé sei sze -
rint meg ha tá ro zott sze mély az e tör vény ben elõ írt adó alap
után kü lön adó, a” szö veg rész, 1.  §-a (2) be kez dé sé bõl a
„kü lön adó ból és a” szö veg rész,

b) 2.  §-a,
c) 3.  §-a,
d) 5.  §-ának (1) be kez dé se, 5.  §-ának (2) be kez dé sé bõl

az „ , a 3.  § sze rin ti kü lön adót a tár sa sá gi adó val azo no -
san” szö veg rész, 5.  §-ának (3) be kez dé se,

e) 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se, 6.  §-ának (3) be kez -
dé sé bõl az „a tár sas vál lal ko zás nak a kü lön adó-elõ le get a
3.  § sze rint fi ze ten dõ vár ha tó kü lön adó össze gé re ki kell
egé szí te nie, va la mint” szö veg rész, to váb bá a „tár sas vál -
lal ko zás ra és” szö veg rész, 6.  §-ának (4) be kez dé sé bõl a
„fi ze ten dõ kü lön adót és a” szö veg rész, 6.  §-ának (5) és
(6) be kez dé se,

f) 7.  §-ának 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10–13. pont ja, 7/A.  §-a,
g) 8.  §-ának (3)–(8) be kez dé se.

190.  § Az Áfa tv.-nek az Adó mód. tv. 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel és 2. mel lék le té vel meg ál la pí tott rendelkezé -
seinek ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áfa tv. 3/A. szá -
mú mel lék le té nek az e tör vény 53.  §-ának (1) be kez dé sé vel 
és 5. mel lék le té vel meg ál la pí tott ren del ke zé sei ha tá lyu kat
vesz tik.

191.  § Ha tá lyát vesz ti a Htv. 42.  §-ának (6) be kez dé se.

192.  § Ha tá lyát vesz ti az Itv. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban az „, a gaz da sá gi tár sa ság tag ját meg il le tõ
va gyo ni be tét (üz let rész, szö vet ke ze ti rész jegy, be fek te tõi
rész jegy, át ala kí tott be fek te tõi rész jegy)” szö veg rész,
74.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „, az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott” szö veg rész, 102.  §-a (1) be kez dé sé nek k),
o) és p) pont jai.

193.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Art.
a) 31.  §-a (2) be kez dé sé nek 26. pont ja;
b) 32.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „és az

ipar ûzé si adó ról” szö veg rész;
c) 2. szá mú mel lék let II./A)/2. pont já nak al cí mé ben az

„, ipar ûzé si adó” szö veg rész;
d) 2. szá mú mel lék let II./A)/2 pont já nak c) al pont já ban

az „és ipar ûzé si” szö veg rész;
e) 2. szá mú mel lék let II./A)/2 pont já nak d) al pont ja;
f) 6. szá mú mel lék let 3. pont já nak a) al pont já ban az „és

ipar ûzé si” szö veg rész;
g) 6. szá mú mel lék let 3. pont já nak b) al pont já ban az

„és ipar ûzé si” szö veg rész.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Art.
a) 14.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban az „és az e tör -

vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe let ti ki fi ze tés e tör -
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vény ben meg ha tá ro zott mó don  való tel je sí té sé re” szö veg -
rész;

b) 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , ille tõ leg adat szol -
gál ta tás alap ján az adó ha tó ság” szö veg rész;

c) 156/A.  §-ának (14) be kez dé sé ben a „hi va ta los lap -
já ban és” szö veg rész;

d) 172.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja;
e) 175.  §-ának (23) be kez dé se.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Art. 36/A.  §-ának (9) be kez dé se.

194.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Tbj.
a) 4.  §-a a) pont já nak 8. al pont ja,
b) 4.  §-a k) pont já nak 1. al pont já ban „a fel szol gá lá si

díj, a ven dég lá tó üz let fel szol gá ló ja ként a fo gyasz tó tól
köz vet le nül ka pott borra való (a továb biak ban: borra -
való),” szö veg rész,

c) 21.  §-ának b) pont ja,
d) 26.  §-ának (7) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Eho. 4.  § (5) be kez dé se.

195.  § Ha tá lyát vesz ti az Flt.
a) 39.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont ja,
b) 39/C.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont jai,
c) 40.  §-a, 41.  §-a és az azo kat meg elõ zõ al cí mek,
d) 41/A.  §-ának (6) be kez dé se,
e) 42.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
f) 44.  §-a és az azt meg elõ zõ al cí mek,
g) 45.  §-a,
h) 46–46/B.  §-ai és az azo kat meg elõ zõ al cí mek,
i) 58.  §-a (5) be kez dé sé nek u) és v) pont jai.

196.  § E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti az egyes adótör vények és az az zal össze füg gõ egyéb 
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2009. évi XXXV. tör vény
69.  §-a.

197.  § Ha tá lyát vesz ti a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá -
tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 22.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) és f) pont ja.

198.  § Ha tá lyát vesz ti a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év 
fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát,
il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog -
lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog -
lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény

a) 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban és 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az Flt. 40.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka adói já ru lék és” szö veg -
rész,

b) 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 4/A.  §-ának
(5) be kez dés ben, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban,
5.  §-ának (7) be kez dés ben, 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban az „együt tes” szö veg rész,

c) 4/A.  §-ának (5) be kez dés ben, 5.  §-ának (7) be kez -
dés ben a „mun ka adói já ru lék, il let ve” szö veg rész,

d) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az Flt.
40.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka adói já -
ru lék, va la mint” szö veg ré szek,

e) 8.  §-a (3) be kez dé sé nek ab) al pont ja,
f) 8/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben „ , a mun ka adói já ru -

lék” szö veg rész,
g) 8/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben „ , va la mint mun ka -

adói já ru lék” szö veg rész.

199.  § Ha tá lyát vesz ti a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal -
ma sab bá té te le ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 
2005. évi CLXXX. tör vény

a) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja,
b) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , va la mint mun ka -

adói já ru lék” szö veg rész,
c) 3.  §-a (4) be kez dés ben az „és mun ka adói” szöveg -

részek.

200.  § (1) Az Szt. 77.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja, az
Szt. 81.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja, az Szt. 141.  §-ának 
(6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Szt. 84.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la -
mint 85.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban „a be fek te té si
alap nak tör té nõ” szö veg rész, az Szt. 86.  § (7) be kez dé sé -
nek d) pont já ban a „86.  §” szö veg rész, va la mint az Szt.
177.  §-ának (11) be kez dé sé ben az „(1)–(2) be kez dés” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

201.  § 2009. de cem ber 31-én az egyes adó- és
járuléktör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXXI.
tör vény 233.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

202.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Áht. 15.  §-ának (7) be kez -
dé se.

(2) Ha tá lyu kat vesz tik az Nkatv. 5.  §-a, 5/A.  §-a,
5/B.  §-a, 9/A.  §-a és a 10.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és
b) pont jai, va la mint a mel lék le te.

203.  § Ha tá lyát vesz ti az Átv.
a) 28.  §-ának (2) be kez dé se,
b) az 59.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és (2)” szö veg -

rész.

204.  § Ha tá lyát vesz ti a Díjtv. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja.

205.  § Az I–XXVIII. Fe je zet, a XXX. Fe je zet, a
186–204.  §-ok és az 1–13. mel lék le tek 2011. ja nu ár 2-án
ha tá lyu kat vesz tik. E ren del ke zés 2011. ja nu ár 3-án ha tá -
lyát vesz ti.

XXXII. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

206.  § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé se it – a (2)–(16) be kez dé sek ben fog lal tak figye lembe -
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véte lével – a ha tály ba lé pé sük nap já tól meg szer zett jö ve de -
lem re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(2) A 2009. ja nu ár 31-ét köve tõen, de 2010. ja nu ár 1.
elõtt meg kez dett is ko lai rend sze rû kép zé sek ese té ben az
Szja tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek 2009. de cem ber 31-én ha -
tá lyos p) pont ját kell al kal maz ni.

(3) A 2009. feb ru ár 1-jét meg elõ zõ en meg kez dett is ko -
lai rend sze rû kép zé sek ese té ben az egyes adó- és
járuléktör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXXI.
tör vény 257.  §-ának (14) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zést kell al kal maz ni.

(4) A 2010. ja nu ár 1. elõtt meg kez dett nem is ko lai rend -
sze rû kép zé sek ese té ben az Szja tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé -
nek 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos p) pont já ban fog lalt
ren del ke zést kell al kal maz ni.

(5) Ha a ma gán sze mély mun ka vi szo nya a fel té te les jog -
szer zé si idõ tar tam le jár ta elõtt meg szû nik és ezért a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tõl szol gál ta tás ra
nem vá lik jo go sult tá, és az Szja tv. 2010. ja nu ár 1-je elõtt
ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján a fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás egy ré szét jö ve de lem ként kel lett figye lembe ven ni, a
ma gán sze mély a jö ve de lem ként figye lembe vett fog lal -
koz ta tói hoz zá já ru lás ra az Szja tv. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek
2009. de cem ber 31-én ha tá lyos d) pont ját al kal maz hat ja.

(6) Az Szja tv. e tör vénnyel mó do sí tott 12.  §-át és
13.  §-a (1) be kez dé sé nek e tör vénnyel mó do sí tott m) pont -
ját a 2009. évi adó kö te le zett ség tel je sí té sé nél is al kal maz ni 
kell.

(7) Az Szja tv. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke -
zé sei alap ján az össze vont ked vez mény ré sze ként tan díj,
fel nõtt kép zés díja cí men ha lasz tott ked vez mény-alap ra jo -
go sult ma gán sze mély ese té ben az Szja tv. 2009. de cem ber
31-én ha tá lyos 35.  §-át és 37.  §-a (2)–(3) be kez dé se i nek
ren del ke zé se it 2009. de cem ber 31-ét köve tõen is al kal -
maz ni kell a kép zé si költ sé gek azon ré sze te kin te té ben,
amely re vo nat ko zó an ha lasz tott adó ked vez ményt még
nem ér vé nye sí tett, az zal, hogy e ren del ke zés nem érin ti a
2008. évi LXXXI. tör vény 257.  §-ának (5) be kez dé sé ben
fog lal ta kat.

(8) Az Szja tv. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos 35.  §
(3) be kez dés h) pont ja alap ján az össze vont ked vez mény
ré sze ként ér vé nye sí tett biz to sí tá si ked vez mény ese tén az
Szja tv. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos 38.  §-ának
(2)–(3) be kez dé se it és az Szja tv. 2009. de cem ber 31-én
ha tá lyos 7. szá mú mel lék le té nek ren del ke zé se it 2009. de -
cem ber 31-ét köve tõen is al kal maz ni kell, az zal, hogy e
ren del ke zés nem érin ti a 2008. évi LXXXI. tör vény
257.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(9) Az Szja tv. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos 35.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az össze vont ked vez -
mény ré sze ként ér vé nye sí tett ház tar tá si ked vez mény ese -
tén – az alap já ul szol gá ló szám lák nak az Art. el évü lés re
vo nat ko zó sza bá lyai sze rin ti meg õr zé si kö te le zett sé ge
mel lett – a 2009. év rõl ké szí ten dõ be val lás ban nem kell al -

kal maz ni az Szja tv. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos
36.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ját.

(10) Tar tós ado má nyo zás cí mén az Szja tv. 2009. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos 41.  §-a alap ján ér vé nye sí tett
kü lön ked vez mény, il let ve az össze vont ked vez mény ré -
sze ként tar tós ado má nyo zás cí mén az Szja tv. 2009. de -
cem ber 31-én ha tá lyos 35.  §-a és 37.  §-a alap ján ér vé nye sí -
tett ked vez mény ese tén, ha 2009. de cem ber 31-ét köve -
tõen a tar tós ado má nyo zás ról  szóló szer zõ dés bõl ere dõ
bár mely kö te le zett sé gét a ma gán sze mély nem tel je sí ti, ak -
kor az e szer zõ dés alap ján ér vé nye sí tett ked vez ményt nem
kell vissza fi zet ni.

(11)  Az Szja tv. 44/A.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott
(2) be kez dé sé nek ren del ke zé sét a ha tály ba lé pés kor fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell az zal, hogy ha az
ön kén tes köl csö nös pénz tá ri nyi lat ko zat tel je sí té se a ren -
del ke zés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg tör tént, az a ren -
del ke zés sze rin ti tel je sí tés nek mi nõ sül.

(12) A 2008-as és azt meg elõ zõ adó évek vál lal ko zói be -
vé te lét csök ken tõ nyil ván tar tott fej lesz té si tar ta lék a nyil -
ván tar tás ból – ha an nak egyéb tör vényi fel té te lei fenn áll -
nak – a nyil ván tar tás ba vé tel évét kö ve tõ ötö dik adó év vé -
gé ig ve zet he tõ ki, az zal, hogy ahol az Szja tv. 49/B.  §-a
(16) be kez dé sé nek ren del ke zé se há rom, il let ve har ma dik
adó évet em lít, ott öt, il let ve ötö dik adó évet, to váb bá ahol
ne gye dik adó évet em lít, ott ha to dik adó évet kell ér te ni.

(13) Az Szja tv. 67.  §-a (9) be kez dé se a) pont ja 2009. ja -
nu ár 1-jé tõl ha tá lyos ak) al pont já nak ren del ke zé se al kal -
maz ha tó a 2008. de cem ber 31-ét köve tõen át ru há zott ér -
ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér ték meg ha tá ro zá sá ra,
to váb bá ab ban az eset ben is, ha az egyes adó és járuléktör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXXI. tv. 204.  §-a
(1) be kez dé se má so dik mon da tá nak ren del ke zé sét kell al -
kal maz ni.

(14) Az Szja tv. 28.  §-ának 2009. szep tem ber 1-jé tõl ha -
tá lyos (18) be kez dé se sze rint egyéb jö ve de lem nek mi nõ -
sü lõ össze get elsõ íz ben a 2009. szep tem ber hó nap ra el szá -
molt ki fi ze té sek (bér, gaz da sá gi tár sa ság, pol gá ri jogi tár -
sa ság ál tal a sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ré szé re nem
ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel ként ki fi ze tett
összeg) adó elõ leg-alap já nak meg ha tá ro zá sá nál kell figye -
lembe ven ni.

(15) A 2009. de cem ber 31-ig ki bo csá tott üdü lé si csek -
kek – ér vé nyes sé gük meg hosszab bí tá sa ese tén is – a 2009.
de cem ber 31-én ér vé nyes sza bá lyok sze rint hasz nál ha tók
fel.

(16) Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 2009. de cem ber
31-én ha tá lyos 8.12. és 8.28. pont jai sze rin ti adó men tes
jut ta tás ra az em lí tett idõ pont ban ha tá lyos sza bá lyok sze -
rint jo go sult sá got szer zett ma gán sze mé lyek ese té ben a jut -
ta tás a jo go sult sá got meg ala po zó jog vi szony fenn ál lá sá ig
adó men tes.
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(17) Az Szja tv. 77/C.  §-a (22) be kez dé sé nek e tör -
vénnyel mó do sí tott a) pont ját a ha tály ba lé pé se kor már
nyil ván tar tás ban sze rep lõ prog ra mok ese té ben is al kal -
maz ni le het.

207.  § (1) E tör vénynek a Tao.-t mó do sí tó rendelkezé -
seit a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt el té ré sek kel – elsõ íz -
ben a 2009. adó év adó kö te le zett sé gé re kell al kal maz ni.

(2) E tör vénynek a Tao.-t mó do sí tó 166.  §-ának (6) be kez -
dé sét a 2010. adó évi adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(3) A Tao. 17.  §-ának e tör vény 188.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel mó do sí tott elõ írásait elsõ íz ben a 2009. adó évi ne -
ga tív adó alap ra le het al kal maz ni.

208.  § Az Eva tv. e tör vénnyel mó do su ló 17.  § (5) be -
kez dé se és 19.  § (1) be kez dé se ren del ke zé se it a 2009. adó -
évi adó kö te le zett ség re is al kal maz ni le het.

209.  § Az az adó fi ze tés re kö te le zett, aki (amely) ter mék
im port ja ese té ben 2009. au gusz tus 31. nap ján az adó ön -
adó zás sal tör té nõ meg ál la pí tá sá ra jo go sult, e jo go sult sá gát 
az Áfa tv. 2009. au gusz tus 31. nap ján ha tá lyos 156.  §-a
sze rint gya ko rol hat ja 2009. szep tem ber 1. nap ját köve tõen
is, de leg fel jebb 2010. jú ni us 30. nap já ig.

210.  § (1) Az Áfa tv.-nek az e tör vény 53.  §-ával, va la -
mint 5. és 6. mel lék le té vel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
arra a ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás nyúj tá sá ra
kell elõ ször al kal maz ni, amely nél az Áfa tv. 84.  §-a sze rint
meg ál la pí tott idõ pont e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já ra 
esik, vagy azt kö ve ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben az
Adó mód. tv. 57.  §-át nem kell al kal maz ni.

211.  § (1) Az Etv.-nek az adó mér té ké re vo nat ko zó, e
tör vénnyel meg ál la pí tott, 2010. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba
lépõ 4.  §-ának (2) be kez dé sét fo lya ma tos ter mék ér té ke sí -
tés és szol gál ta tás nyúj tás ese té ben – ha a tel je sí tés mé ré se
szám lá ló le ol va sás út ján tör té nik, és nincs a szám lá ló le ol -
va sás nál rö vi debb idõ sza kon kén ti ár- vagy díj fi ze tés – az
elsõ olyan szám lá ló le ol va sás nap já tól kell al kal maz ni,
amely nél a tel jes le ol va sá si idõ szak 2009. de cem ber 31-ét
kö ve ti. Ha a tel je sí tés mé ré se nem szám lá ló le ol va sás út ján
tör té nik, vagy ha a tel je sí té sért járó el len ér té ket a szám lá -
ló le ol va sás nál rö vi debb idõ sza kon kén ti ár (díj) fi ze té se el -
le né ben tel je sí tik, az Etv.-nek az adó mér té ké re vo nat ko -
zó, e tör vénnyel meg ál la pí tott, 2010. ja nu ár 1-jé vel ha tály -
ba lépõ 4.  §-ának (2) be kez dé sét az ese dé kes idõ szak nak
2010. ja nu ár 1. nap já tól kez dõ dõ ré szé re idõ ará nyo san kell 
al kal maz ni.

(2) Az Etv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 6.  § (1) be kez dés
g) pont já nak ren del ke zé sét al kal maz ni kell a 2009. ja -
nuár 1. és 2009. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ban a pár na -
gáz kész let, il let ve a szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték fel töl té -

sé re adó zot tan be szer zett föld gázt be tá ro ló vagy fel hasz -
ná ló sze mély re is.

(3) Az Etv. sze rin ti há ló za ti en ge dé lyes a 2009. jú li us 1.
és 2009. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ban az Etv. 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül
fel hasz ná ló nak.

212.  § A vál lal ko zó nak a he lyi ipar ûzé si adó ra és a vál -
lal ko zók kom mu ná lis adó já ra a 2010. év ben kez dõ dõ adó -
év har ma dik hó nap já nak 15. nap já ig ese dé kes elõ leg rész -
le tet az ön kor mány za ti adó ha tó ság ál tal ko ráb ban ki adott
fi ze té si meg ha gyás alap ján, az ön kor mány za ti adó ha tó ság
ál tal meg je lölt pénz for gal mi szám lá ra kell meg fi zet nie. A
2010. adó év ben kez dõ dõ elõ leg fi ze té si idõ szak ra fi ze ten -
dõ elsõ adó elõ leg-rész le tet a 2009. év ben kez dõ dõ adó év
adó ja és az ön kor mány za ti adó ha tó ság ál tal a 2010. év ben
kez dõ dõ adó év har ma dik hó nap já nak 15. nap já ig elõ írt
adó elõ leg-rész let po zi tív kü lön bö ze té vel egye zõ en kell
be val la ni az ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz és – ipar ûzé si
adó ese tén – az ál la mi adó ha tó ság nak – vál lal ko zók kom -
mu ná lis adó ja ese tén – az ön kor mány za ti adó ha tó ság nak
meg fi zet ni. A 2010. év ben kez dõ dõ adó év ben ese dé kes
adó elõ leg-fi ze té si idõ pon to kat köve tõen be kö vet ke zõ
adó kö te le zett ség-ke let ke zés ese tén az elõ leg fi ze té si idõ -
szak ra fi ze ten dõ egyes adó elõ leg-rész le te ket a Htv. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 41.  §-a alap ján, ipar ûzé si adó ese tén 
az ál la mi adó ha tó ság hoz, vál lal ko zók kom mu ná lis adó ja
ese tén az ille té kes ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz kell be -
val la ni.

213.  § (1) Az Itv. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé -
se it a hatályba lépésüket köve tõen il le ték ki sza bás ra be je -
len tett vagy más mó don az ál la mi adó ha tó ság tu do má sá ra
ju tott va gyon szer zé si ügyek ben, il let ve in dult el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

(2) Azok ban a 2004. ok tó ber 1. és 2009. má jus 31. kö -
zött il le ték ki sza bás ra be je len tett vagy más mó don az ál la -
mi adó ha tó ság tu do má sá ra ju tott va gyon szer zé si ügyek -
ben, me lyek ben a va gyon szer zõ az Itv. 16.  §-a (1) be kez -
dé sé nek g) pont ja, 17.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja, il -
let ve 26.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján igény be
ve he tõ men tes ség ér de ké ben la kó ház fel épí té sét vál lal ta, a
fel té tel tel je sí té sé nek ha tár ide je, il let ve az il le ték fel füg -
gesz té sé nek idõ tar ta ma – a va gyon szer zõ erre irá nyu ló ké -
rel me ese tén – az il le ték ki sza bás ra be je len tést kö ve tõ 6 év. 
A ké re lem elõ ter jesz tésének ha tár ide je, ha a la kó ház fel -
épí té sé re nyit va álló ha tár idõ:

a) 2008. ok tó ber 1. és 2010. ja nu ár 15. kö zött járt le,
2010. ja nu ár 31.,

b) 2010. ja nu ár 15-ét köve tõen jár na le, a la kó ház fel -
épí té sé re nyit va álló ha tár idõ le jár ta.

(3) Azok ban a 2006. ok tó ber 1. és 2009. má jus 31. kö -
zött il le ték ki sza bás ra be je len tett vagy más mó don az ál la -
mi adó ha tó ság tu do má sá ra ju tott va gyon szer zé si ügyek -
ben, me lyek ben a va gyon szer zõ az Itv. 23/A.  §-a sze rin ti
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2%-os il le ték mér ték al kal ma zá sa ér de ké ben vál lal ta az in -
gat lan 2 éven be lü li el adá sát vagy a fu tam idõ vé gén tu laj -
don jog-vál to zást ered mé nye zõ pénz ügyi lí zing be adá sát
(a továb biak ban együtt: to vább ér té ke sí tés), a vál la lás tel -
je sí té sé re nyit va álló ha tár idõ – a va gyon szer zõ erre irá -
nyu ló ké rel me ese tén 4 év. A ké re lem elõ ter jesz tésének
ha tár ide je, ha a to vább ér té ke sí tés re nyit va álló ha tár idõ

a) 2008. ok tó ber 1. és 2010. ja nu ár 15. kö zött járt le,
2010. ja nu ár 31.,

b) 2010. ja nu ár 15-ét köve tõen jár na le, a to vább ér té ke -
sí tés re nyit va álló ha tár idõ le jár ta.

(4) Amennyi ben a (2)–(3) be kez dé sek sze rin ti ügyek -
ben a la kó ház fel épí té sé re, il let ve az in gat lan to vább ér té -
ke sí té sé re nyit va álló ha tár idõ e tör vény hatályba lépése
elõtt le járt, és az ere de ti leg vál lalt ha tár idõ el mu lasz tá sá ra
te kin tet tel az il le ték ké se del mi pót lék kal nö velt össze gét, a 
to vább ér té ke sí tés el ma ra dá sá ra te kin tet tel a pót il le té ket a
va gyon szer zõ meg fi zet te, an nak vissza té rí té sé rõl az ál la mi 
adó ha tó ság az adó vissza té rí tés sza bá lyai sze rint gon dos -
ko dik.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ja és 2012. de -
cem ber 31. kö zött – az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül – il le ték ki sza bás ra be je len tett
ügyek ben men tes a vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték
alól az olyan in gat lan nak a fu tam idõ vé gén tu laj don jog át -
szál lást ered mé nye zõ lí zing szer zõ dés ke re té ben tör té nõ
meg szer zé se, mely a lí zing szer zõ dés meg kö té sé ig a lí zing -
be ve võ tu laj do na volt, és a tu laj don jog a lí zing szer zõ dés
meg kö té se ér de ké ben ke rült a lí zing be a dó nak át adás ra.

214.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság 2010. ja nu ár 1-jé tõl a
he lyi ipar ûzé si adó val össze füg gõ ha tás kö rö ket a 2010. ja -
nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ adó éve ket érin tõ en gya ko rol ja.

(2) A 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ adó éve ket érin tõ adó -
kö te le zett sé ge ket az adó zók az ön kor mány za ti adó ha tó -
ság hoz tel je sí tik, il let ve az ez zel kap cso la tos adóz ta tá si
fel ada to kat az ön kor mány za ti adó ha tó sá gok lát ják el.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 2010. 
már ci us 15-én ese dé kes he lyi ipar ûzé si adó elõ le get az ön -
kor mány za ti adó ha tó ság hoz kell tel je sí te ni. Az ál la mi adó -
ha tó ság a 2010. évi he lyi ipar ûzé si adó fi ze té si kö te le zett -
ség tel je sí té se so rán ezt az elõ le get a sa ját nyil ván tar tá sa
sze rint meg fi ze tett nek és tel je sí tett nek te kin ti. Amennyi -
ben az ön kor mány za ti adó ha tó ság ki mu ta tá sa sze rint a
2010. már ci us 15-én ese dé kes he lyi ipar ûzé si adó elõ le get
az adó zó hi ány ta la nul nem fi zet te meg, a kü lön bö zet vég -
re haj tá sát az ön kor mány za ti adó ha tó ság vég zi.

215.  § (1) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az ál ta la az
ille té kességi te rü le tén nyil ván tar tott he lyi ipar ûzé si adó -
ala nyok ne vé nek (el ne ve zé sé nek), adó szá má nak, szék he -
lyé nek, te lep he lye i nek meg je lö lé sé vel ada tot szol gál tat az
ál la mi adó ha tó ság nak

a) 2010. áp ri lis 30. nap já ig a 2010. már ci us 15-én ese -
dé kes és meg fi ze tett he lyi ipar ûzé si adó elõ leg össze gé rõl,

b) 2010. jú ni us 30. nap já ig a 2009. adó év rõl, 2010-ben
be nyúj tott be val lás ban sze rep lõ adó elõ leg ada tok ról, a be -
val lott és a be val lás sal egy ide jû leg meg fi ze tett adó össze -
gé rõl, va la mint az adó zó a he lyi adók ról  szóló tör vény
39/A.  §-ának (5) be kez dé se, il let ve 39/B.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti – a he lyi ipar ûzé si adó alap já nak egy sze -
rû sí tett meg ha tá ro zá sá ról tett – nyi lat ko za tá ról,

c) 2010. ja nu ár 31. nap já ig, a 2009. de cem ber 20-áig
ese dé kes és meg fi ze tett he lyi ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé -
szí tés össze gé rõl.

(2) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az ál la mi adó ha tó ság
ál tal köz zé tett mó don és for má tum ban 2010. ja nu ár 31-éig
ada tot szol gál tat az ál ta la 2010. ja nu ár 1-jén nyil ván tar tott
ipar ûzé si adó ala nyok adó szá má ról, szék he lyé rõl és a he lyi
adók ról  szóló tör vény sze rin ti te lep he lyé rõl.

(3) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság 2010. ja nu ár 15-ig
elekt ro ni kus úton, az ál la mi adó ha tó ság ál tal köz zé tett for -
má ban meg kül di a 2010-ben ha tá lyos he lyi ipar ûzé si adót
sza bá lyo zó ön kor mány za ti ren de le te it az ál la mi adó ha tó -
ság ré szé re.

216.  § Az üz le ti évü ket 2009. év ben kez dõ, nap tá ri év tõl 
el té rõ üz le ti évet vá lasz tó adó zók ra a 214.  §–215.  §-ok ban, 
a nap tá ri év vel egye zõ adó évet al kal ma zó adó zók ra meg -
ha tá ro zott ren del ke zé se ket a ha tár na pok, il let ve a ha tár -
idõk szem pont já ból az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) E tör vény 215.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti adat -
szol gál ta tást a he lyi ipar ûzé si adó elõ leg elsõ rész le té rõl az
üz le ti év elsõ nap já tól szá mí tott 120 na pon be lül kell tel je -
sí te ni.

b) E tör vény 215.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti adat -
szol gál ta tást a 2009-ben kez dõ dõ üz le ti év rõl be nyúj tan dó
be val lás ese dé kes sé gé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell tel -
je sí te ni.

c) E tör vény 214.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt 2010.
már ci us 15. ha tár nap alatt az üz le ti év elsõ nap já tól szá mí -
tott har ma dik hó nap 15. nap ját kell ér te ni.

d) E tör vény 215.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti adat -
szol gál ta tást az üz le ti év elsõ hó nap já nak utol só nap já ig
kell tel je sí te ni.

217.  § A te vé keny sé gü ket 2009. de cem ber 31-éig meg -
szün te tõ adó zók a he lyi ipar ûzé si adó val össze füg gõ adó -
kö te le zett sé ge i ket az ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz tel je -
sí tik, il let ve az ön kor mány za ti adó ha tó sá gok vég zik az ez -
zel össze füg gõ adóz ta tá si fel ada to kat. A te vé keny sé gü ket
2009. de cem ber 31-ét köve tõen meg szün te tõ adó zók
2010. ja nu ár 1. utá ni idõ sza kot érin tõ adó ügye i ben az ál la -
mi adó ha tó ság jár el.

218.  § A he lyi ipar ûzé si adó vo nat ko zá sá ban a 2010. ja -
nu ár 1-jét meg elõ zõ adó meg ál la pí tá si idõ sza ko kat érin tõ,
az adó meg ál la pí tá sá hoz  való jog leg ké sõbb 2011. de cem -
ber 31-én el évül.
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219.  § Az ál la mi adó ha tó ság – az Art. 72.  §-ának (3) be -
kez dé sé hez kap cso ló dó an – a te le pü lé si (a fõ vá ros ban a
fõ vá ro si) ön kor mány za tot meg il le tõ he lyi ipar ûzé si adó
kö ve te lé sek te kin te té ben a 2009. de cem ber 31-ét kö ve tõ
adó évek ben ese dé kes sé váló kö ve te lé sek te kin te té ben jár
el hi te le zõ ként. A 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ adó évek ben 
ese dé kes kö te le zett sé gek te kin te té ben hi te le zõ ként az ön -
kor mány za ti adó ha tó ság jár el.

220.  § E tör vény az Art. 31.  § (5) be kez dé sét, va la mint
az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi XLIII.
tör vény 11.  § (3) be kez dé se a) pont ját mó do sí tó ren del ke -
zé se it a 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó
adó meg ál la pí tás so rán al kal maz ni kell.

221.  § (1) E tör vénynek az Art. 36.  §-a (3) be kez dé sét,
146.  §-a (2) be kez dé sét, va la mint 149.  §-ának (4) be kez dé -
sét meg ál la pí tó ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá -
sok ban is al kal maz ni kell.

(2) Az Art. e tör vénnyel meg ál la pí tott 92.  § új
(7)–(8) be kez dé sét e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
du ló el len õr zé sek ben kell al kal maz ni.

(3) E tör vénynek az Art. 132/A.  §-ának (9) be kez dé sét
meg ál la pí tó szö ve gét e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
be nyúj tott ké rel mek ese tén kell al kal maz ni.

(4) E tör vény Art. 46.  §-ának (1) be kez dé sét mó do sí tó
ren del ke zé se it a ma gán sze mély ré szé re 2009. év ben tel je -
sí tett ki fi ze té sek vo nat ko zá sá ban is al kal maz ni kell.

(5) Az Art. 36/A.  §-ának (9) be kez dé sét be ik ta tó ren del -
ke zé sét a ha tály ba lé pést köve tõen tel je sí ten dõ ki fi ze té sek -
re kell al kal maz ni.

222.  § (1) E tör vény Art.-t mó do sí tó ren del ke zé se it kell
al kal maz ni a ha tály ba lé pé se kor jog erõ sen el nem bí rált
ügyek ben, to váb bá a ha tály ba lé pést köve tõen az azt meg -
elõ zõ idõ szak ra tel je sí ten dõ, il let ve ese dé kes sé vált kö te -
le zett sé gek re az zal, hogy ha a jog sza bály sér tés el kö ve té -
sé nek idõ pont já ban ha tá lyos ren del ke zé sek az adó zó ra
összes sé gé ben ke vés bé ter hes bír ság-, pót lék fel té te le ket
ha tá roz tak meg, a kö te le zett ség re leg fel jebb az el kö ve tés -
kor ha tá lyos tör vény ben meg ha tá ro zott leg ma ga sabb mér -
ték al kal maz ha tó.

(2) Az adó zó nak az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve -
tõen – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – az azt meg -
elõ zõ idõ szak ra tel je sí ten dõ be je len té si, adó meg ál la pí tá si,
be val lá si, adó fi ze té si, adó elõ leg-fi ze té si, bi zony lat-ki ál lí -
tá si, adat szol gál ta tá si és adó le vo ná si kö te le zett sé gét a
2009. de cem ber 31. nap ján ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell
tel je sí te nie.

223.  § (1) E tör vénynek a Tbj.-t mó do sí tó rendelkezé -
seit – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a 2010. ja nu ár
1-jé tõl meg szer zett jö ve del mek re és ke let ke zett já ru lék fi -
ze té si kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(2) E tör vény 113.  §-át a 2010. ja nu ár 1-jé tõl meg szer -
zett jö ve del mek re és ke let ke zett já ru lék fi ze té si kö te le zett -
ség re kell al kal maz ni, az zal, hogy a 2010. ja nu ár 10-éig
meg szer zett jö ve del mek re a 2009. de cem ber 31-én ha tá -
lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(3) A Tbj. 31.  §-a (3)–(4) be kez dé sé nek al kal ma zá sá nál
heti 36 órás fog lal koz ta tás nak kell te kin te ni azt a mun ka -
vi szonyt is, amely ben a mun kál ta tó a vál ság meg ol dá sá ra
in dí tott prog ram ke re té ben, mun ka idõ-szer ve zé si in téz ke -
dés sel csök ken tett mun ka idõ ben – át la go san leg alább heti
20 órá ban – fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ra te kin tet tel
mun ka hely meg õr zõ tá mo ga tás ban ré sze sül.

224.  § (1) E tör vénynek az Eho.-t mó do sí tó ren del ke zé -
se it a 2010. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve del mek re és ke -
let ke zett hoz zá já ru lás fi ze té si-kö te le zett ség re kell al kal -
maz ni.

(2) Az Eho. 3.  §-ának e tör vénnyel be ik ta tott (4) be kez -
dé sét a vál lal ko zás 2010. évi üz le ti év mér leg sze rin ti ered -
mé nye alap ján kell al kal maz ni, a fi ze té si és be val lá si kö te -
le zett sé get a be szá mo ló köz zé té te lé re elõ írt ha tár idõt kö -
ve tõ hó nap 12-éig kell tel je sí te ni.

225.  § (1) E tör vény 129.  §-át a 2010. ja nu ár 1-jé tõl ke -
let ke zett fi ze té si kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(2) Az Flt. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it a
2009. de cem ber 31-ét köve tõen be nyúj tott ké rel mek re kell 
al kal maz ni, az zal, hogy a 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en
szer zett jo go sult sá gi idõ ket és já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve -
del me ket figye lembe kell ven ni a 2009. de cem ber 31-ét
köve tõen meg ál la pí tás ra ke rü lõ el lá tá sok ra  való jo go sult -
ság el bí rá lá sá nál és az el lá tás össze gé nek meg ál la pí tá sá -
nál. A 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en be nyúj tott ké rel mek
alap ján a 2009. de cem ber 31-ét köve tõen meg ál la pí tott el -
lá tá sok te kin te té ben a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni az el lá tás ra  való
jo go sult ság és az el lá tás össze gé nek meg ál la pí tá sa, va la -
mint az el lá tás alap já ul szol gá ló jö ve del mek re vo nat ko zó
iga zo lá sok ki ál lí tá sa te kin te té ben. A 2009. de cem ber 31-ét 
köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese tén az ál la mi adó ha tó ság
iga zo lást ad ki a 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ szak ra vo -
nat ko zó vál lal ko zói já ru lék alap ról és já ru lék be fi ze tés rõl,
amennyi ben az az el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges.

(3) A 2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en meg ál la pí tott és
2009. de cem ber 31-ét köve tõen is fo lyó sí tott, vagy to -
vább fo lyó sí tás ra ke rü lõ el lá tá sok te kin te té ben az Flt.-nek
az el lá tás meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos ren del ke zé se it to -
vább ra is al kal maz ni kell.

(4) A ha tály ba lé pést meg elõ zõ en meg ál la pí tott és 2009.
de cem ber 31-ét köve tõen még fo lyó sí tott vál lal ko zói já ra -
dék ki fi ze té se a szo li da ri tá si alap rész ter hé re tör té nik.

226.  § (1) Az a sze mély, aki nek e tör vény ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
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 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.)
12.  §-ának (7) be kez dé se alap ján a Tny. 6.  § (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ban – ide ért ve a Tny. 6.  § (4) be kez dé sé ben
fel so rolt el lá tá so kat is – meg ha tá ro zott nyug el lá tást ál la pí -
tot tak meg, 2009. de cem ber 31-éig kér he ti nyug el lá tá sa
össze gé nek a Tny. 12.  § (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val
tör té nõ mó do sí tá sát.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés ál tal érin tett
sze mé lye ket a Fel ügye let leg ké sõbb 2009. szep tem ber
30-áig tér ti ve vénnyel el lá tott – a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si
piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyez te tett tar tal -
mú – le vél ben ér te sí ti, amely ben tá jé koz tat ja õket a nyug -
el lá tás mó do sí tá sá val kap cso la tos el já rás ról.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti mó do sí tá si ké rel met
(a továb biak ban: mó do sí tá si ké re lem) ah hoz a ma -
gánnyug díj pénz tár hoz kell be nyúj ta ni, amely tõl az érin tett 
sze mély nyug díj szol gál ta tás ban ré sze sült, il let ve amely -
nek tag ja. A pénz tár a ké rel met an nak be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül kö te les meg vizs gál ni. Amennyi ben az 
(1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nem áll nak fenn, a ma -
gánnyug díj pénz tár er rõl ér te sí ti a ké rel me zõt.

(4) Amennyi ben a ké rel me zõ már ré sze sült ma gánnyug -
díj pénz tá ri nyug díj szol gál ta tás ban, az igény be vett szol -
gál ta tás össze gét kö te les a mó do sí tá si ké re lem be nyúj tá sá -
tól szá mí tott 30 na pon be lül a ma gánnyug díj pénz tár ré szé -
re vissza fi zet ni. A ma gánnyug díj pénz tár a vissza fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sét köve tõen, leg ké sõbb a mó do sí tá -
si ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kö te -
les a ma gánnyug díj pénz tá ri nyug díj szol gál ta tás meg ál la -
pí tá sá nak vagy biz to sí tó in té zet tõl tör tént meg vá sár lá sá nak 
idõ pont já ban a pénz tár tag egyé ni szám lá ján nyil ván tar tott
jog sze rû kö ve te lé sé nek meg fe le lõ össze get a Nyug díj biz -
to sí tá si Alap ba át utal ni és er rõl a nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tá si szer vet – a mó do sí tá si ké re lem má so la tá nak meg -
kül dé sé vel együtt – ér te sí te ni.

(5) Amennyi ben a ké rel me zõ ré szé re nyug díj szol gál ta -
tást nyúj tó ma gánnyug díj pénz tár jog utód nél kül meg -
szûnt, a (4) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell 
al kal maz ni, hogy a ké re lem be nyúj tá sát, il let ve az igény be
vett ma gán-nyug díj pénz tá ri szol gál ta tás iga zolt össze gé -
nek vissza fi ze té sét az érin tett sze mély nek az ille té kes
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ré szé re kell tel je sí te nie.

(6) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a (4)–(5) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint át utalt összeg be ér ke zé sét kö -
ve tõ hó nap utol só nap já ig in téz ke dik a nyug el lá tás össze -
gé nek a meg ál la pí tás idõ pont já ra vissza me nõ le ges, az idõ -
köz ben vég re haj tott nyug díj eme lé sek figye lembe véte lével 
tör té nõ mó do sí tá sá ról.

227.  § (1) Az Mpt. 24.  § (1) és (3) be kez dé sé nek e tör -
vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it az e tör vény ha tály -
ba lé pé se után be nyúj tott át lé pé si nyi lat ko za tok te kin te té -
ben kell al kal maz ni. A (3) be kez dés al kal ma zá sa so rán az

e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kez de mé nye zett át -
lé pé se ket nem kell figye lembe ven ni.

(2) Az Mpt. 24.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott
(10)–(11) be kez dé sei sze rint a Ma gyar Ál lam nak át utalt
kö ve te lé sek ér té két a köz pon ti költ ség ve tés XLII. A köz -
pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet, 4. Egyéb költ ség -
ve té si be vé te lek cím, 1. Ve gyes be vé te lek al cí mén ön ál ló
jog cím-cso por ton kell el szá mol ni költ ség ve té si be vé tel -
ként.

228.  § Az Mpt. 89.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott
(4) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán az e tör vény ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en meg ál la pí tott nyug díj szol gál ta tá so -
kat, va la mint kez de mé nye zett át lé pé se ket és port fó li ó vál -
tá so kat nem kell figye lembe ven ni.

229.  § (1) E tör vénynek az Szt.-t mó do sí tó ren del ke zé -
se it elõ ször a 2010. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be -
szá mo ló ra kell al kal maz ni.

(2) E tör vénynek az Szt.-t mó do sí tó 146.  §-ának, va la -
mint 148.  §–153.  §-ának, to váb bá a 183.  § (3) be kez dé sé -
nek, va la mint a 183.  § (4) be kez dé sé nek ren del ke zé sei a
2009. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra is al -
kal maz ha tók.

230.  § A táv hõ szol gál ta tás ver seny ké pe seb bé té te lé rõl
 szóló 2008. évi LXVII. tör vénynek az e tör vény
159.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se a 2009. adó évi adó -
kö te le zett ség re is al kal maz ha tó.

231.  § Az egyes adó- és járuléktör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2008. évi LXXXI. tör vény e tör vény 175.  §-ával mó -
do sí tott 276.  §-ának ren del ke zé se it az adó zó a 2009. de -
cem ber 31. na pig be vé tel ként el szá molt összeg re, a ma -
gán sze mély a 2009. de cem ber 31. na pig meg szer zett jö ve -
de lem re al kal maz hat ja. Az e ren del ke zés sze rin ti ha tár idõ
a Tao tör vény sze rint kül föl di sze mély jog utód nél kü li
meg szû né se vagy a ré sze se dés el ide ge ní té se ré vén a kül -
föl di sze mély ben ré sze se dés sel ren del ke zõ ál tal szer zett
jö ve de lem te kin te té ben 2010. de cem ber 31., ha a kül föl di
sze mély ben ré sze se dés sel ren del ke zõ adó zó, il let ve ma -
gán sze mély 2009. de cem ber 31. nap já ig kez de mé nye zi a
kül föl di sze mély meg szün te té sét, vagy a kül föld sze mély -
ben fenn ál ló ré sze se dé sé nek el ide ge ní té sét, és a kül föl di
sze mély 2010. de cem ber 31. nap já ig meg szû nik, il let ve a
ré sze se dés el ide ge ní té se meg tör té nik.

232.  § (1) A Bit. – e tör vény 161.  §-ával meg ál la pí -
tott – 96.  § (6) be kez dé sét az e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen kö tött szer zõ dé sek alap ján tör té nõ kár ki fi ze té -
sek re kell al kal maz ni.

(2) A Bit. – e tör vény 161.  §-ával meg ál la pí tott – 96.  §
(6) be kez dé sét az e tör vény ha tály ba lé pés kor fenn ál ló ha -
tá ro zat lan tar ta mú szer zõ dé sek ese tén, a ha tály ba lé pést
kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap ját köve tõen kez dõ dõ
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biz to sí tá si idõ szak elsõ nap ja után be kö vet ke zõ kár ese mé -
nyek kel kap cso la tos kár ki fi ze té sek re kell al kal maz ni.

(3) A biz to sí tó kö te les a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
biz to sí tá si idõ szak kez de te elõtt leg alább hat van nap pal a
szer zõ dõ fe let írás ban ér te sí te ni a Bit. – e tör vény
161.  §-ával meg ál la pí tott – 96.  § (6) be kez dé sé ben fog lal -
tak ról.

(4) A Bit. e tör vény 161.  §-ával meg ál la pí tott 96.  §-ának 
(7) be kez dé sét az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen be -
kö vet ke zett kár ese mé nyek re kell al kal maz ni.

233.  § E tör vény 175.  §-ának és 231.  §-ának ren del ke zé -
sei 2009. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz ha tók.

234.  § (1) Az Adó mód. tv.-nek az e tör vény 165. és
185.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se it azok ban az ese -
tek ben is al kal maz ni kell, ame lyek ben a la kó in gat lan-ér té -
ke sí tés te kin te té ben az Áfa tv. 84.  §-a sze rint meg ál la pí tott 
idõ pont 2009. jú li us 1. és az e tör vény ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ nap kö zöt ti idõ szak ra esik. Ab ban az eset ben, ha 
az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott idõ sza kon be lül a la kó in gat -
lan-ér té ke sí tés rõl szám la ki bo csá tá sa is tör tént, a la kó in -
gat lan ér té ke sí tõ je kö te les a ki bo csá tott szám la adat tar tal -
má nak meg fe le lõ mó do sí tá sá ról gon dos kod ni.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés al kal ma zá sa
egy út tal az Art. sze rint ön el len õr zést is igé nyel, az ön el -
len õr zés pót lék men te sen vé gez he tõ el.

235.  § E tör vénynek a – Gyftv. 36.  §-a (7) be kez dé sé re
vo nat ko zó mó do sí tó, va la mint (8) és (9) be kez dé sét meg -
ál la pí tó – 164.  §-a elsõ íz ben a 2010. évre vo nat ko zó be fi -
ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re vo nat ko zó an, a 2011. évi
be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té se kor ér vé nye sí ten dõ
en ged mény re al kal maz ha tók.

236.  § Az e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en meg -
kö tött ta nu ló szer zõ dé sek ese té ben az Szht. 2009. jú ni us
30-án ha tá lyos 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ját és Mel lék -
le tét kell al kal maz ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

1. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 4.6. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyes te vé keny sé gek hez kap cso ló dó an adó men tes:)
„4.6. a No bel-díj és az Eu ró pai Unió Des car tes-dí já nak

tár gyi a sult for má ja, to váb bá a Kos suth- és a Szé che nyi-díj
tár gyi a sult for má ja, a Ma gyar Köz tár sa ság Ba bér ko szo rú -

ja, a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend és Ér dem ke reszt tár -
gyi a sult for má ja, a Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze,
a Ma gyar Köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze, a Nép mû vé szet
Mes te re díj tár gyi a sult for má ja, to váb bá a kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ado má nyo zott, jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mû vé sze ti és szak mai díj tár gyi a sult for má ja, az
élet men tõ em lék érem tár gyi a sult for má ja, az olim pi ai já té -
ko kon és a fo gya té kos spor to lók vi lág já té kán (Pa ra lim pia,
Si ket lim pia, Spe ci á lis Olim pia, Szerv át ül te tet tek Vi lág já -
té ka) szer zett 1–6. he lye zés hez kap cso ló dó érem, tró fea
tár gyi a sult for má ja, to váb bá a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze tõ je, a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a
bün te tés-vég re haj tást, a vám- és pénz ügy õr sé get fel ügye lõ 
mi nisz ter, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí -
tó mi nisz ter és a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ado má nyo zott em lék tárgy (dísz tõr, gyû rû
stb.) ér té ké bõl a Kos suth-díj jal járó pénz ju ta lom 1/10-ed
ré szét meg nem ha la dó mér té kû rész;”

2. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 7.11. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyéb in dok kal adó men tes:)
„7.11. a mun kál ta tó ál tal biz to sí tott in gye nes vagy ked -

vez mé nyes szá mí tó gép- és in ter net hasz ná lat (ide ért ve kü -
lö nö sen az egy sze ri, a havi, a for gal mi díj át vál la lá sát, a
mo dem biz to sí tá sát);”

3. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 7.15. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyéb in dok kal adó men tes:)
„7.15. A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény ben meg -

ha tá ro zott köz üze mi szol gál ta tás szol gál ta tó ja, va la mint a
hi tel in té zet ál tal el en ge dett kö ve te lés, amennyi ben a kö ve -
te lés el en ge dé se az adós és csa lád ja meg él he té si el le he tet -
le nü lé sé nek meg elõ zé se ér de ké ben az azo nos hely zet ben
lé võk egyen lõ el bá ná sá nak elve alap ján tör té nik, az zal,
hogy a szol gál ta tó, il let ve a hi tel in té zet az adós ré szé re a
kö ve te lés el en ge dé sé rõl ki adott irat ban iga zol ja, hogy a
kö ve te lés-el en ge dés adó men tes sé gé nek e ren del ke zés sze -
rin ti fel té te lei fenn áll nak;”

4. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.3. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)
„8.3. a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány ál tal pá -

lyá zat alap ján a szo ci á li san rá szo ru ló nak üdü lé si csekk
for má já ban jut ta tott be vé tel;”

5. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.18. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.18. a tár sa dal mi szer ve zet tõl, az egy ház tól éven te
egy al ka lom mal ka pott tárgy ju ta lom ér té ké bõl az 5000 fo -
rin tot meg nem ha la dó összeg, e ren del ke zés al kal ma zá sá -
ban nem mi nõ sül tárgy ju ta lom nak az ér ték pa pír;”

6. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
8.38. pont tal egé szül ki:
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(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)
„8.38. a rep re zen tá ció és az üz le ti aján dék alap ján meg -

ha tá ro zott be vé tel, ha azt a ki fi ze tõ tár sa sá gi adó ala pot nö -
ve lõ té tel ként kö te les figye lembe ven ni.”

2. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Szja tv. 3. szá mú mel lék le te II. Iga zo lás nél kül el szá -
mol ha tó költ sé gek fe je ze té nek 7. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„7. a kül föl di ki kül de tés hez (kül szol gá lat) kap cso ló dó
el is mert költ sé gek rõl  szóló kor mány ren de let sze rint na -
pon ta el szá mol ha tó összeg a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro -
zás ban és sze mély szál lí tás ban gép ko csi ve ze tõ ként és áru -
kí sé rõ ként fog lal koz ta tott (a köz úti köz le ke dé si szol gál ta -
tá sok ról és köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló kü -
lön jog sza bály, ille tõ leg más, er rõl  szóló jog sza bá lyok ren -
del ke zé sei sze rint en ge dély hez kö tött nem zet kö zi köz úti
köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ, ille tõ leg ab ban áru kí sé rõ -
ként köz re mû kö dõ), kül föl di ki kül de tés (kül szol gá lat) cí -
mén be vé telt szer zõ ma gán sze mély nél – ki zá ró lag az e te -
vé keny sé ge te kin te té ben – fel té ve, hogy az em lí tett kor -
mány ren de let ben fog lal tak alap ján ki zá ró lag a gép jár mû
kül föl dön tör té nõ üze mel te té sé hez köz vet le nül kap cso ló -
dó és szám lá val, más bi zony lat tal iga zolt költ sé gek el szá -
mo lá sá ra jo go sult, és ezt az el szá mo lá si mód szert al kal -
maz za;”

3. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Szja tv. 11. szá mú mel lék le te I. Jel lem zõ en elõ for du -
ló költ sé gek fe je ze té nek 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„27. az egyé ni vál lal ko zó ál tal kép zés re for dí tott iga -
zolt ki adás, ha az

a) más ma gán sze mély kép zé se ér de ké ben me rült fel, az 
az zal össze füg gés ben meg fi ze tett köz ter hek kel együtt;

b) a sa ját – a vál lal ko zá si te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges – szak is me re té nek meg szer zé se ér de ké ben me -
rült fel, ide nem ért ve az is ko la rend sze rû kép zés sel össze -
füg gõ ki adást;”

4. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

1. A Tao. 3. szá mú mel lék le té nek A) fe je ze te a kö vet -
ke zõ 12. pont tal egé szül ki:

[A 8.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sá ban nem
a vál lal ko zá si te vé keny ség ér de ké ben fel me rült költ ség -
nek, rá for dí tás nak mi nõ sül kü lö nö sen:]

„12. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott rep re zen tá ció, üz le ti aján dék cí men sze mé -
lyi jel le gû egyéb ki fi ze tés ként el szá molt ter mé szet be ni
jut ta tás.”

2. A Tao. 3. szá mú mel lék le te B) fe je ze té nek 2. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 8.  § (1) be kez dés d) pont já nak al kal ma zá sá ban a vál -
lal ko zá si te vé keny ség ér de ké ben fel me rült költ ség nek, rá -
for dí tás nak mi nõ sül kü lö nö sen:]

„2. az adó zó ál tal üz let po li ti kai (rek lám) cél ból, bár ki -
nek azo nos fel té te lek kel és mó don, nyil vá nos kö rül mé -
nyek kö zött adott ked vez mény, ár en ged mény, vissza té rí -
tés, ter mék, szol gál ta tás ré vén nyúj tott ter mé szet be ni jut -
ta tás, to váb bá a ter mék meg is mer te té se, for gal má nak nö -
ve lé se cél já ból adott, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
tör vény sze rint ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü lõ áru -
min ta, ha az nem tar tós hasz ná lat ra ren delt do log és
mennyi sé ge nem éri el a ke res ke de lem ben for gal ma -
zott/for gal maz ha tó leg ki sebb mennyi sé get;”

3. A Tao. 3. szá mú mel lék le te B) fe je ze té nek 14. pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 8.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sá ban a
vál lal ko zá si te vé keny ség ér de ké ben fel me rült költ ség nek,
rá for dí tás nak mi nõ sül kü lö nö sen:]

„14. A ki fi ze tõ ál tal vi selt kép zés (ide ért ve az az zal
össze füg gõ, tör vényen ala pu ló, az ál lam ház tar tás va la -
mely al rend sze re szá má ra tör té nõ kö te le zõ be fi ze tést is)
költ sé ge.”

5. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Áfa tv.-nek az Adó mód. tv. 1. mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 3/A. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ II. résszel egé szül 
ki, egy ide jû leg a mel lék let je len le gi al cí mé nek je lö lé se „I.
rész: ter mé kek”-re vál to zik:

„II. rész: szol gál ta tá sok

Sor szám Meg ne ve zés

1. Ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás

„

6. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Áfa tv.-nek az Adó mód. tv. 2. mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 3/A. szá mú mel lék le té nek II. ré sze a kö vet ke zõ
2. pont tal egé szül ki:
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[II. rész: szol gál ta tá sok

Sor szám Meg ne ve zés]

„2. Ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás”

7. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Art. 1. szá mú mel lék le té nek I/B/2. pont ját köve tõen a 
kö vet ke zõ új I/B/2/A. pont tal egé szül ki:

„2/A. He lyi ipar ûzé si adó
Az adó zó nak
a) a he lyi ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé szí tés össze gé rõl

a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig
b) a he lyi ipar ûzé si adó ról

az adóévet követõ év május 31-éig
kell be val lást ten nie.”

8. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

1. Az Art. 2. szá mú mel lék le té nek I/Ha tár idõk/4. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. He lyi ipar ûzé si adó
a) Az adó zó az adó elõ le get fél évi rész le tek ben

az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig

fi ze ti meg.
b) A tár sa sá gi adó elõ leg nek az adó évi vár ha tó fi ze ten -

dõ adó össze gé re tör té nõ ki egé szí té sé re kö te le zett adó zó -
nak az ipar ûzé si adó elõ le get a vár ha tó éves fi ze ten dõ adó
össze gé re

az adóév december 20. napjáig
kell ki egé szí te nie.

c) Az ide ig le nes (al kal mi) jel leg gel vég zett te vé keny -
ség utá ni ipar ûzé si adót leg ké sõbb a te vé keny ség be fe je zé -
se nap ján kell meg fi zet ni.

d) A vál lal ko zó a meg fi ze tett adó elõ leg és az adó év re
meg ál la pí tott tény le ges adó kü lön bö ze tét

az adóévet követõ év május 31-éig
fi ze ti meg, ille tõ leg et tõl az idõ pont tól igé nyel he ti vissza.”

2. Az Art. 2. szá mú mel lék le té nek I./Ha tár idõk/5. pont -
já nak A)–B) al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

(5. Já ru lé kok)
„A) Ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék, pénz be li 

egész ség biz to sí tá si já ru lék, mun ka erõ-pi a ci já ru lék, va la -
mint nyug díj já ru lék (ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, a
pénz tár tag, ille tõ leg a fog lal koz ta tó ál tal vál lalt tag díj ki -
egé szí tés)

a) A mun kál ta tó az ál ta la le vont já ru lé kot (tag dí jat, tag -
díj ki egé szí tést)

az elszámolt hónapot követõ hó 12. napjáig,

b) a ki fi ze tõ az ál ta la le vont já ru lé kot (tag dí jat, tag díj
ki egé szí tést)

a kifizetés hónapját követõ hó 12. napjáig,

c) a Tbj. 4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó a já ru -
lé kot (tag dí jat, tag díj ki egé szí tést) ha von ta

a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig

fi ze ti meg.

B) Tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj-biz to sí tá si, egész -
ség biz to sí tá si- és mun ka erõ-pi a ci) já ru lék

a) A mun kál ta tó, a ki fi ze tõ a já ru lé kot ha von ta

az elszámolt hónapot követõ hó 12. napjáig,

b) a Tbj. 4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó a já ru -
lé kot ha von ta

a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig

fi ze ti meg.”

9. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Art. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új al cí mek kel
és N)–O) pon tok kal egé szül ki:

„N) A cég bí ró ság adat szol gál ta tá sa

A cég bí ró ság ja nu ár 31-ig ada tot szol gál tat az ál la mi
adó ha tó ság nak, ha a meg elõ zõ év ben az ál ta la nyil ván tar -
tott cég(ek)ben va la mely tag mi nõ sí tett több sé gi be fo lyást
ért el, il let ve a mi nõ sí tett több sé gi be fo lyás alatt álló cég
tag ja i nak (rész vé nye se i nek) tu laj do ná ban lévõ va gyo ni
be té tek ará nyá ban vál to zás kö vet ke zett be, vagy az egye -
dü li rész vé nyes tag be jegy zé sé re ke rült sor. A cég bí ró ság
köz li az adat szol gál ta tás sal érin tett idõ szak egé szé ben
vagy egy ré szé ben tag ként (rész vé nyes ként) nyil ván tar tott
va la mennyi sze mély ne vét, el ne ve zé sét, cég jegy zék szá -
mát (amennyi ben az zal ren del ke zik), ter mé sze tes azo no sí -
tó ada ta it, il let ve a tu laj do ná ban lévõ va gyo ni be té tek ará -
nyát, en nek va la mennyi vál to zá sát és az egyes va gyo ni be -
té tek meg szer zé sé nek idõ pont ja it.

O) Az ön kor mány zat jegy zõ jé nek adat szol gál ta tá sa

A jegy zõ az in gat la no kat ter he lõ adók ról  szóló be val lás
be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 45 na pon
be lül az ál la mi adó ha tó ság nak ada tot szol gál tat az ön kor -
mány zat ille té kességi te rü le tén, a kor ri gált for gal mi ér ték
sze rin ti adóz ta tás ese tén az 500 mil lió fo rint for gal mi ér té -
ket el érõ in gat lan nal, alap te rü let sze rin ti adóz ta tás ese tén
az 1000 m2-t el érõ épü let tel, il let ve 10 000 m2-t el érõ te lek -
kel ren del ke zõ kül föl dön be jegy zett szer ve ze tek tag ja i ról
(tu laj do no sa i ról), il let ve az egyes ta go kat meg il le tõ ré sze -
se dés ará nyá ról a kül föl di szer ve ze tek in gat lan adó be val -
lá sá ban fel tün te tett ada tok alap ján.”
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10. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

1. Az Art. 4. szá mú mel lék le té nek 1–4. pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„1. A kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély és a kül föl di
szer ve zet (a továb biak ban együtt: kül föl di sze mély) a tör -
vény sze rint adó-, adó elõ leg le vo ná si kö te le zett ség alá esõ
ki fi ze tõ tõl szár ma zó, bel föl dön vég zett te vé keny ség bõl,
il let ve a jö ve de lem szer zés he lye sze rint bel föld rõl szár ma -
zó jö ve del mé re, így kü lö nö sen a ka mat ra, elõ adói, mû vé -
sze ti és sport te vé keny sé ge kért, be mu ta tó kért, ki ál lí tá so -
kért járó díj ra, jog díj ra, a szol gál ta tá si díj ra és osz ta lék ra
(a továb biak ban: adó kö te les be vé tel re) az e mel lék let ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

2. A kül föl di sze mély adó kö te les be vé te le után a ki fi ze -
tõ a ki fi ze tett összeg bõl az adót meg ál la pít ja, le von ja és

a kifizetést követõ hó 12-éig
fi ze ti meg. A ki fi ze tõ ál la pít ja meg, vall ja be és fi ze ti meg
a kül föl di sze mélyt ter he lõ adót, ha a ki fi ze tés, jut ta tás
nem pénz ben tör tént. Ilyen kor a ki fi ze tõ a meg fi ze tett adót
köny ve i ben a kül föl di sze méllyel szem be ni kö ve te lés ként
mu tat ja ki.

A nem zet kö zi egyez mény sze rin ti adót von ja le a ki fi ze -
tõ, ha a ki fi ze tés idõ pont já ig a kül föl di il le tõ sé gû ma gán -
sze mély, ille tõ leg a kép vi se le té ben el já ró sze mély az e
mel lék let sze rin ti iga zo lá so kat és nyi lat ko za to kat csa tol ja.

3. Nem kell az adót le von ni, be val la ni és meg fi zet ni, ha 
nem zet kö zi egyez mény sze rint a be vé tel nem adóz tat ha tó
bel föl dön, és a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély il le tõ sé -
gét iga zol ja.

4. A tár sa sá gi adót a ki fi ze tõ a tár sa sá gi adó be val lá sá -
ban, amennyi ben tár sa sá gi adó be val lá si kö te le zett sé ge
nincs, az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon

az adóévet követõ év május 31-éig
vall ja be.”

2. Az Art. 4. szá mú mel lék le té nek 6. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. Az adó-vissza té rí tés re irá nyu ló el já rás ban a kül föl -
di il le tõ sé gû ma gán sze mélyt az adó ha tó ság elõt ti kép vi se -
le ti jo go sult sá gát iga zo ló le tét ke ze lõ, a ki fi ze tõ rész vény -
köny vé be az osz ta lék fi ze tés idõ pont já ban rész vény esi
meg ha tal ma zott ként be jegy zett sze mély is kép vi sel he ti. A
le tét ke ze lõ, ille tõ leg a rész vény esi meg ha tal ma zott az erre
jo go sult sze mély nek a kép vi se let re to váb bi meg ha tal ma -
zást, meg bí zást ad hat.”

3. Az Art. 4. szá mú mel lék le té nek 8–14. pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„8. A kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély a ki fi ze tést
meg elõ zõ en, hi te le sen ma gyar ra for dí tott ok irat ban nyi lat -
ko zik ar ról, hogy a ki fi ze tés te kin te té ben ha szon hú zó nak
mi nõ sül-e, ha az al kal ma zan dó ket tõs adó zás el ke rü lé sé re
kö tött egyez mény sze rint e kö rül mény az adó kö te le zett sé -
get be fo lyá sol ja. A le tét ke ze lõ az adó ért vál lalt kor lát lan
és egye tem le ges fe le lõs sé ge mel lett nyi lat koz hat a ki fi ze tõ 

ré szé re ar ról, hogy a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély a
ki fi ze tés te kin te té ben ha szon hú zó nak mi nõ sül-e. A nyi lat -
ko zat az ugyan azon szer zõ dés alap ján, ugyan azon jog cí -
men a nap tá ri év ben ki fi ze tett összeg re ter jed ki a kö rül mé -
nyek meg vál to zá sá ig. A ki fi ze tõ az adó össze gét he lyes bí -
ti, amennyi ben a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély a nyi -
lat ko za tot a ki fi ze tést köve tõen, de a ki fi ze tõ be val lá sát
meg elõ zõ en te szi meg. Eb ben az eset ben a ki fi ze tõ be val -
lá sá ban a ha szon hú zói nyi lat ko zat ra te kin tet tel meg ál la pí -
tott kö te le zett sé get tün te ti fel, a kü lön bö ze tet meg fi ze ti
vagy vissza igény li, va la mint a kül föl di il le tõ sé gû ma gán -
sze méllyel el szá mol a kü lön bö zet rõl. Ugyan így kell el jár -
ni ak kor is, ha a kül föl di sze mély a be val lást meg elõ zõ en
ko ráb bi nyi lat ko za tát he lyes bí ti. A be val lás be nyúj tá sát
köve tõen meg tett nyi lat ko zat alap ján a ki fi ze tõ be val lá sát
az el évü lé si idõn be lül ön el len õr zés sel he lyes bít he ti. A ki -
fi ze tõ a nyi lat ko za tot meg õr zi.

9. Ha a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mélyt meg il le tõ
osz ta lék jö ve del met a ki fi ze tõ rész vény esi meg ha tal ma -
zott nak (no mi nee) fi ze ti ki, a rész vény esi meg ha tal ma zott
leg ké sõbb a ki fi ze tés nap tá ri évé nek utol só nap já ig ma -
gyar vagy ma gyar és an gol nyel ven ki ál lí tott, cég sze rû en
alá írt ok irat ban nyi lat ko zik a kül föl di il le tõ sé gû ma gán -
sze mély ne vé rõl (el ne ve zé sé rõl), la kó he lyé rõl, szü le té si
he lyé rõl, ide jé rõl, il le tõ sé gé rõl, a ré szé re ki fi ze ten dõ, ille -
tõ leg ki fi ze tett, fo rint ban meg ha tá ro zott osz ta lék össze gé -
rõl, amely alap ján a ki fi ze tõ az iga zo lást ki ál lít ja és az
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí ti. Amennyi ben a
rész vény esi meg ha tal ma zott az osz ta lék fi ze tés idõ pont ját
köve tõen te szi meg nyi lat ko za tát, a ki fi ze tõ az iga zo lást a
nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül ál lít ja ki
és kéz be sí ti. A ki fi ze tõ az iga zo lást a ki fi ze tés sel egy ide jû -
leg ál lít ja ki, ha a rész vény esi meg ha tal ma zott a ki fi ze tõi
iga zo lás alap já ul szol gá ló ada tok ról a ki fi ze tés idõ pont já ig 
nyi lat ko zik és az il le tõ ség iga zo lást, ha szon hú zói nyi lat ko -
za tot csa tol ja. Amennyi ben az osz ta lék jö ve de lem ben ré -
sze sü lõ kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély rõl a ki fi ze tõ a
nyi lat ko zat alap ján nem tud ada tot szol gál tat ni, a rész -
vény esi meg ha tal ma zott ne vé rõl (el ne ve zé sé rõl), szék he -
lyé rõl, bel föl di il le tõ sé ge ese tén adó azo no sí tó szá má ról és
a ré szé re ki fi ze tett osz ta lék össze gé rõl tel je sí ti adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gét.

10. Az osz ta lék jö ve de lem ben ré sze sü lõ kül föl di il le tõ -
sé gû ma gán sze mély ese tén a ki fi ze tõ a ki fi ze tést, ille tõ leg
az adat szol gál ta tást adó azo no sí tó jel hi á nyá ban is tel je sít -
he ti.

11. Ha a ki fi ze tõt azért ter he li adó fi ze té si kö te le zett -
ség, mert a kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély ré szé re az
adó kö te les be vé telt nem pénz ben jut tat ta és így az adót a
tör vény ben elõ írt mér ték kel fi zet te meg, adó be val lá sá ban
az egyez mény sze rin ti mér ték kel meg ál la pí tott adót tün tet -
he ti fel, fel té ve, hogy az adó be val lás be nyúj tá sa kor ren del -
ke zik il le tõ ség iga zo lás sal, ille tõ leg ha szon hú zói nyi lat ko -
zat tal. A be val lás be nyúj tá sát köve tõen be mu ta tott il le tõ -
ség iga zo lás, meg tett ha szon hú zói nyi lat ko zat alap ján a ki -
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fi ze tõ az el évü lé si idõn be lül az adót ön el len õr zés sel he -
lyes bít he ti.

12. Ha a ki fi ze tõt nem ter hel te adó le vo ná si kö te le zett -
ség, vagy a kül föl di sze mély bel föl dön adó kö te les jö ve del -
mét nem ki fi ze tõ tõl sze rez te, a jö ve de lem meg szer zé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a kül föl di sze mélyt adó be val lá si
és adó meg fi ze té si kö te le zett ség ter he li, ame lyet az ál la mi
adó ha tó ság nál tel je sít. A kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze -
mély az adó meg ál la pí tás so rán figye lembe ve szi a ket tõs
adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény alap -
ján a rá vo nat ko zó adó mér té ket.

13. A ki fi ze tõ a té ves mér ték kel le vont, a le von ni el mu -
lasz tott vagy be nem val lott adó ért kor lát la nul fe lel.

14. A jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ egyéb szer ve zet szék he lyé re, te lep he lyé re nem ön ál ló
te vé keny ség vég zé sé re ki ren delt kül föl di il le tõ sé gû ma -
gán sze mély az adó évet kö ve tõ év má jus 20. nap já ig tel je -
sí ti be val lá si kö te le zett sé gét, fel té ve, ha a ki fi ze tõt nem
ter hel te adó le vo ná si kö te le zett ség, vagy a kül föl di il le tõ -
sé gû ma gán sze mély bel föl dön adó kö te les jö ve del mét nem
ki fi ze tõ tõl sze rez te. A nem ön ál ló te vé keny ség vég zé sé re
ki ren delt kül föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély adó ját az adó -
ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg, ha az adó zó az adó év
vé gét meg elõ zõ en az zal a szán dék kal hagy ja el az or szág
te rü le tét, hogy az adó év so rán adó kö te les te vé keny ség
vagy jö ve de lem szer zés cél já ból vissza nem tér. Az or szág
te rü le te el ha gyá sá nak idõ pont ja elõtt 30 nap pal be kell je -
len te ni en nek té nyét, va la mint a be je len tés hez csa tol ni kell 
az adó meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ira to kat.”

4. Az Art. 4. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új
15–16. pon tok kal egé szül ki:

„15. Az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa sá gi ta got adó elõ -
leg be val lá si és fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li. Az in -
gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag ja az adót az adó évet kö -
ve tõ év no vem ber 20-áig meg ál la pít ja, be fi ze ti és az erre a
cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be vall ja.

16. Ha az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság tag ja adó kö -
te le zett sé gét azért nem tud ja meg ál la pí ta ni és be val la ni,
mert az in gat lan nal ren del ke zõ tár sa ság e mi nõ sé gét nem
je len tet te be az ál la mi adó ha tó ság hoz, az ál la mi adó ha tó -
ság ál tal meg ál la pí tott, a ta got e miatt ké sõbb ter he lõ adó ért 
a tár sa sá got kor lát lan és egye tem le ges kö te le zett ség ter -
heli.”

11. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Art. 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban az al cí met
kö ve tõ ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(1. Az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ be val lá si kö te -
le zett sé gek)

„a) Az adó zó az adó be val lá si kö te le zett sé gét a tár sa sá -
gi adó ról, az osz ta lék adó ról és a he lyi ipar ûzé si adó ról az
adó év utol só nap ját kö ve tõ 150. na pig tel je sí ti.

b) A tár sa sá gi adó elõ leg nek az adó évi vár ha tó fi ze ten -
dõ adó össze gé re tör té nõ ki egé szí té sé re kö te le zett vál lal -
ko zó nak az ipar ûzé si adó elõ leg-ki egé szí tés rõl az adó év
utol só hó nap já nak 20. nap já ig kell be val lást ten nie.”

12. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

Az Szht. mel lék le te a kö vet ke zõ 6. pont tal egé szül ki:

„6. A mel lék let 1–5. pont ja i ban sza bá lyo zot tak he lyett
a gya kor la ti kép zést ki zá ró lag az Szt. 27.  §-a sze rin ti ta nu -
ló szer zõ dés, il let ve fel sõ fo kú szak kép zés ese tén hall ga tói
szer zõ dés alap ján meg szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett
el szá mol hat ja

a) a ta nu ló nak, il let ve a hall ga tó nak a mel lék let 1. pont
a) al pont ja sze rin ti pénz be li jut ta tást, to váb bá azo kat a já -
ru lé ko kat, ame lyek a ta nu ló nak, il let ve a hall ga tó nak ki fi -
ze tett pénz be li jut ta tást ter he lik, va la mint

b) to váb bi költ sé ge i nek fe de ze té re ta nul ón ként, il let ve
hall gat ón ként éven te a mi ni mál bér 200 szá za lé ká nak meg -
fe le lõ össze get.”

13. melléklet
a 2009. évi LXXVII. tör vényhez

„3. számú melléklet
 az 1997. évi LXXXII. tör vényhez

A pénz tár nak a pénz tár ta got meg il le tõ ho zam ga ran tált
tõke össze gét a kö vet ke zõ kép let sze rint kell ki szá mí ta nia:

HT b cpin i
i

n

i= ´
=
å ( ),

1

ahol:
HTn = a ho zam ga ran tált tõke össze ge, ha a pénz tár tag -

ság n nap tá ri hó na pon ke resz tül állt fenn (azo kat 
a hó na po kat is be le ért ve, ame lyek nek nem tel jes 
idõ sza ká ban állt fenn a tag sá gi jog vi szony);

bi = a pénz tár tag ság i. hó nap já ban a tag egyé ni szám -
lá ján jó vá írt kö te le zõ és ki egé szí tõ tag díj be fi ze -
tés össze ge;

cpii = a pénz tár tag ság i. hó nap já nak utol só nap ja és a 
tag sá gi jog vi szony utol só nap ját meg elõ zõ hó -
nap kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, a KSH ál tal
kö zölt, elõ zõ hó nap hoz mért fo gyasz tói ár -
indexek szor za tá val kép zett inf lá ci ós ráta ér -
té ke.”
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2009. évi LXXVIII.
tör vény

az egyes nagy értékû vagyontárgyakat
terhelõ adóról*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se a va gyon ará nyos 
köz te her vi se lés el vé nek fo ko zot tabb ér vény re jut ta tá sa ér -
de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) Adó kö te les az e tör vény sze rin ti la kó in gat lan, vízi
jár mû, légi jár mû, nagy tel je sít mé nyû sze mély gép ko csi.

(2) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb -
biak ban: Art.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. épít mény: a ren del te té sé re, szer ke ze ti meg ol dá sá ra,

anya gá ra és ki ter je dé sé re te kin tet nél kül min den olyan
hely hez kö tött mû sza ki al ko tás, amely a ta laj, a víz vagy
azok fe let ti lég tér meg vál toz ta tá sá val, be épí té sé vel jött
lét re;

2. épü let: az olyan épít mény, vagy az épít mény azon ré -
sze, amely a kör nye zõ kül sõ tér tõl szer ke ze ti ele mek kel rész -
ben vagy egész ben mes ter sé ge sen ki ala kí tott, el vá lasz tott te -
ret al kot és ez zel az ál lan dó vagy idõ sza kos tar tóz ko dás, ille -
tõ leg hasz ná lat fel té te le it biz to sít ja, ide ért ve az olyan ön ál ló
lé te sít ményt is, amely rész ben vagy tel jes bel ma gas sá gá val
a kör nye zõ csat la ko zó te rep szint alatt van;

3. épü let rész: a tár sas ház ban, tár sas üdü lõ ben ön ál ló
hely raj zi szám mal ren del ke zõ la kás, üdü lõ, to váb bá az
épü let ön ál ló ren del te té sû, a sza bad ból vagy az épü let kö -
zös köz le ke dõ jé bõl nyí ló ön ál ló be já rat tal el lá tott he lyi sé -
ge vagy he lyi ség-cso port ja, amely a 4. és 5. pont ban fog -
lal tak sze rint az zal fe lel meg la kás nak, üdü lõ nek, hogy az
in gat lan-nyil ván tar tás ban ön ál ló in gat lan ként nem sze re -
pel;

4. la kás: a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény 91/A.  §-a 1–6. pont já ban fog -
lal tak alap ján ilyen nek mi nõ sü lõ és az in gat lan-nyil ván tar -
tás ban la kó ház, la kó épü let, la kás, kas tély, vil la, ud var ház
meg ne ve zés sel nyil ván tar tott, vagy ilyen ként fel tün te tés re 
váró in gat lan;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

5. üdü lõ: az in gat lan-nyil ván tar tás ban üdü lõ ként, üdü lõ -
épü let ként, hét vé gi ház ként, apart man ként, nya ra ló ként, csó -
nak ház ként fel tün te tett vagy ilyen ként fel tün te tés re váró épü -
let, épü let rész;

6. la kó in gat lan: la kás nak, üdü lõ nek mi nõ sü lõ épü let,
épü let rész az ah hoz tar to zó te lek kel, te lek há nyad dal együtt;

7. la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó te lek há nyad: ha a tel ken
több épü let, épü let rész áll, ak kor a la kás hoz, üdü lõ höz tar -
to zó te lek há nyad meg egye zik az zal az aránnyal, amit a la -
kás, üdü lõ hasz nos alap te rü le te a tel ken ta lál ha tó va la -
mennyi épü let, épü let rész összes hasz nos alap te rü le té ben
kép vi sel, tár sas ház, tár sas üdü lõ ese tén pe dig az ala pí tó ok -
irat ban ilyen ként meg ha tá ro zott te lek há nyad;

8. hasz nos alap te rü let: a tel jes alap te rü let nek olyan ré -
sze, ahol a bel ma gas ság leg alább 1,90 m. A tel jes alap te rü -
let be a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó ki egé szí tõ he lyi sé gek
ki vé te lé vel va la mennyi he lyi ség összeg zett alap te rü le te,
va la mint a több szin tes lak ré szek bel sõ lép csõ jé nek egy
szin ten szá mí tott víz szin tes ve tü le te is be le tar to zik. Az
épü let hez tar to zó fe dett és há rom ol dal ról zárt kül sõ tar tóz -
ko dók (lo dzsa, fe dett és ol dalt zárt er ké lyek), és a fe dett te -
rasz, tor nác alap te rü le té nek 50%-a tar to zik a tel jes alap te -
rü let be;

9. ki egé szí tõ he lyi ség: a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó,
jel le gé nél és ki ala kí tá sá nál fog va csak tá ro lás ra al kal mas
pad lás, pin ce;

10. for gal mi ér ték: az a pénz ben ki fe jez he tõ ér ték,
amely a va gyon tárgy el adá sa ese tén – a va gyon tár gyat ter -
he lõ adós sá gok figye lembevétele nél kül – ár ként ál ta lá ban 
el ér he tõ;

11. vízi jár mû: a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény sze rin ti úszó lé te sít mé nyek kö zül az a ten -
ge ri hajó, bel ví zi hajó, a mo to ros vízi sport esz köz, amely -
nek név le ges vi tor la fe lü le te a 25 m2-t, il let ve fõ gé pé nek
mo tor tel je sít mé nye az 50 ki lo wat tot meg ha lad ja;

12. légi jár mû: a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény sze rin ti pol gá ri légi jár mû vek kö zül az
a he li kop ter, hõ lég bal lon, lég ha jó, sár kány re pü lõ, vi tor lá -
zó re pü lõ gép, re pü lõ gép, amely nek leg na gyobb fel szál ló
tö me ge a 100 kg-ot meg ha lad ja;

13. sze mély gép ko csi: a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi 
LXXXII. tör vény (a továb biak ban: Gjt.) 18.  §-ának
3. pont ja sze rin ti sze mély gép ko csi;

14. a la kó in gat lan tu laj do no sa: az a sze mély vagy
szer ve zet, aki vagy amely az in gat lan-nyil ván tar tás ban tu -
laj do nos ként sze re pel. Amennyi ben a la kó in gat lan tu laj -
don jo gá nak át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ dést az in gat lan -
ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot ták – mely nek té nyét az in gat -
lan ügyi ha tó ság szél je gyez te –, a szer zõ fe let kell tu laj do -
nos nak te kin te ni. Új on nan lét re ho zott la kó in gat lan tu laj -
don jo gá nak – a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jog erõ re emel -
ke dé sét meg elõ zõ – át ru há zá sa ese tén a szer zõ dés in gat -
lan ügyi ha tó ság hoz tör té nõ be nyúj tá sát köve tõen a szer zõ
fe let a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek 
idõ pont já tól kell tu laj do nos nak te kin te ni. Egyéb mó don
tör té nõ tu laj don szer zés ese té re a Pol gá ri Tör vény könyv rõl 

24346 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/95. szám



 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) vo nat -
ko zó sza bá lyai az irány adók;

15. a vízi jár mû, légi jár mû tu laj do no sa: ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ ví zi-, légi jár mû ese tén az a sze mély
vagy szer ve zet, aki vagy amely a nyil ván tar tás ban tu laj do -
nos ként sze re pel, egyéb eset ben a Ptk. sze rin ti tu laj do nos;

16. va gyo ni ér té kû jog: a ke ze lõi jog, a va gyon ke ze lõi
jog, a ha szon él ve zet, a hasz ná lat;

17. a la kó in gat la non fenn ál ló va gyo ni ér té kû jog jo go -
sí tott ja: az a sze mély vagy szer ve zet, aki vagy amely az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja -
ként fel tün te tés re ke rült. Amennyi ben az in gat lant ter he lõ
va gyo ni ér té kû jog ala pí tá sá ról  szóló ok ira tot az in gat lan -
ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot ták – mely nek té nyét az in gat -
lan ügyi ha tó ság szél je gyez te –, az ok irat ban meg je lölt,
jog szer zés re fel jo go sí tott sze mélyt vagy szer ve ze tet kell
a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott já nak te kin te ni;

18. ha tó sá gi nyil ván tar tás: vízi jár mû vek ese té ben
a ha jó zá si ha tó ság ál tal ve ze tett úszó lé te sít mé nyek lajst ro -
ma, légi jár mû vek ese té ben a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi
Lé gi jár mû Lajst ro ma vagy egyéb, a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ál tal ve ze tett nyil ván tar tás, nagy tel je sít mé nyû sze -
mély gép ko csi ese tén a Gjt. 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rin -
ti ha tó sá gi nyil ván tar tás;

19. gép jár mû tá ro ló, ga rázs: olyan épü let vagy épü let rész, 
amely ki ala kí tá sá nál fog va gép jár mû tá ro lá sá ra al kal mas,
füg get le nül at tól, hogy az épü let vagy az épü let rész az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban ön ál ló in gat lan ként sze re pel-e;

20. la kó in gat lan-faj ta: az in gat la nok cso por to sí tá sa
(egy la ká sos la kó épü let ben lévõ la kás; több la ká sos la kó -
épü let ben, vagy egyéb épü let ben lévõ la kás; üdü lõ);

21. te le pü lé si át lag ér ték: az 1. szá mú mel lék let ben az
egyes me gyék ben te le pü lés tí pu son ként [me gyei jogú vá -
ros, vá ros, köz ség], il let ve a fõ vá ro si ke rü le tek ben a kü -
lön bö zõ la kó in gat lan-faj ták ra jel lem zõ négy zet mé te ren -
kén ti ér ték;

22. la kó épü let: olyan épü let, amely nek hasz nos alap te -
rü le te leg alább 50 szá za lé kát la ká sok hasz nos alap te rü le te
te szi ki;

23. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk. 685.  §-ának b) pont ja
sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó;

24. ház tar tás ban ne velt, el tar tott gyer mek: az a sze -
mély, aki az adó év elsõ nap ján

a) kis ko rú vagy
b) nagy ko rú és ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tá nak ta -

nu ló ja, hall ga tó ja, de 25. élet évét még nem töl töt te be vagy
c) élet ko rá tól füg get le nül a szo ci á lis igaz ga tás ról és

szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény sze rint
sú lyo san fo gya té kos nak vagy tar tó san be teg nek mi nõ sül.

Az adómentesség

3.  § Tel jes sze mé lyes men tes ség ben ré sze sül:
a) a Ma gyar Ál lam, a he lyi ön kor mány za tok és azok

tár su lá sai, a te le pü lé si, te rü le ti és or szá gos ki sebb sé gi ön -

kor mány za tok, a költ ség ve té si szerv, az egy ház, az
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te;

b) az, aki nek vagy amely nek a men tes sé gét nem zet kö zi 
szer zõ dés biz to sít ja.

II. fejezet

A LAKÓINGATLANOK ADÓJA

Az adó tárgya

4.  § Adó kö te les a la kó in gat lan.

Az adó alanya és az adófizetésre kötelezett

5.  § (1) Az adó ala nya az a sze mély vagy szer ve zet, aki
vagy amely a nap tá ri év (a továb biak ban: év) elsõ nap ján
a la kó in gat lan tu laj do no sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj -
do no sok tu laj do ni há nya da ik ará nyá ban adó ala nyok.
Amennyi ben a la kó in gat lant az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be jegy zett va gyo ni ér té kû jog ter he li, az an nak gya kor lá -
sá ra jo go sult az adó ala nya, több jo go sult ese tén a jo go sul -
tak jo go sult sá ga ik ará nyá ban mi nõ sül nek adó alany nak.

(2) Az adót az adó alany nak kell meg fi zet nie. Ha az adó
ala nya a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja, és a vég re haj tás
vele szem ben vég re hajt ha tó va gyon hi á nyá ban ered mény -
te le nül zá rult, úgy az adó tar to zást a tu laj do nos nak kell tu -
laj do ni há nya da ará nyá ban meg fi zet ni. Ha a va gyo ni ér té -
kû jog jo go sí tott já nak a la kó in gat lan után adó tar to zá sa ke -
let ke zik, az adó ha tó ság a tar to zás té nyé rõl a tu laj do no so -
kat ér te sí ti.

(3) Több adó alany ese tén bár mely adó alany az adó be -
val lá sá ban nyi lat koz hat ar ról, hogy az adó év ben az adó be -
val lás-be nyúj tá si és az adó fi ze té si kö te le zett sé get az adó -
tárgy egé sze vo nat ko zá sá ban õ tel je sí ti.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tevõ sze -
mély adó fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti és a vég re -
haj tás vele szem ben vég re hajt ha tó va gyon hi á nyá ban
ered mény te le nül zá rult, az adó ala nyok kö te le sek az adó -
tar to zást meg fi zet ni.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, 
megszûnése

6.  § (1) Az adó kö te le zett ség a hasz ná lat ba vé te li, ille tõ -
leg a fenn ma ra dá si en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
év elsõ nap ján ke let ke zik. Az en ge dély nél kül épült vagy
anél kül hasz ná lat ba vett la kó in gat lan ese tén az adó kö te le -
zett ség a tény le ges hasz ná lat ba vé telt kö ve tõ év elsõ nap -
ján ke let ke zik.

(2) Az adó kö te le zett ség ben be kö vet ke zõ vál to zást a kö -
vet ke zõ év elsõ nap já tól kell figye lembe ven ni.
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(3) Az adó kö te le zett ség meg szû nik a la kó in gat lan meg -
sem mi sü lé se, le bon tá sa, la kó in gat lan nak nem mi nõ sü lõ
épü let té át mi nõ sí té se évé nek utol só nap ján.

(4) A la kó in gat lan hasz ná la tá nak szü ne te lé se az adó kö -
te le zett sé get nem érin ti.

Az adófelfüggesztés

7.  § (1) Az adó év elsõ nap já ig a 62. élet évét már be töl -
tött, a rok kant sá gi nyug díj ban, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj ban, a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ ma gán -
sze mély a lak cím nyil ván tar tás sze rint és tény le ge sen (élet -
vi tel sze rû en) is la kó he lyé ül szol gá ló la kó in gat la na utá ni,
õt adó alany ként ter he lõ adó fi ze té si kö te le zett sé gét ille -
tõen, to váb bá a la kó in gat lant örök lés út ján meg szer zõ kis -
ko rú adó alany adó fel füg gesz tés irán ti ké re lem mel él het az
adó ha tó ság felé. Az adó fel füg gesz tés idõ sza ka alatt az
adót nem kell meg fi zet ni. Az adó fel füg gesz tés az adó év
elsõ nap já tól, an nak (3) be kez dés sze rin ti meg szû né se
nap já ig tart. Az arra jo go sult adó zó az adó fel füg gesz tést
leg ké sõbb az adó fel füg gesz tés idõ sza ka elsõ adó évé nek
be val lá sá ban ké rel mez he ti. Az ezen idõ pon tot köve tõen
be ér ke zett ké rel me ket az adó ha tó ság az adó évet kö ve tõ év
elsõ nap já tól ve szi figye lembe.

(2) Az adó zó nak az adó fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt
csak ab ban az év ben kell be val lást be nyúj ta nia, amely nek
elsõ nap ján la kó in gat la na for gal mi ér té ke a ko ráb ban be -
nyúj tott be val lás ban fel tün te tett for gal mi ér ték hez ké pest
meg vál to zik. Ab ban az év ben, amely ben az adó fel füg -
gesz tés re jo go sult ként nyil ván tar tás ba vett ma gán sze mély
be val lást nem nyújt be, az adó évi adó alap ja ként az a for -
gal mi ér ték szol gál, ame lyet be val lá sá ban leg utóbb fel tün -
te tett. A fel füg gesz te ni kért adót az adó ha tó ság jel zá log gal 
biz to sít ja. Az adó fel füg gesz tés idõ tar ta ma a vég re haj tás -
hoz  való jog el évü lé si ide jé be nem szá mít bele.

(3) Az adó fel füg gesz tés meg szû nik a la kó in gat lan el -
ide ge ní té se, az in gat lan-nyil ván tar tás ban be jegy zés sel lét -
re jö võ va gyo ni ér té kû jog ala pí tá sa ese tén az át ru há zás ról
(ala pí tás ról)  szóló szer zõ dés in gat lan ügyi ha tó ság hoz  való 
be nyúj tá sá nak nap já val, az adó zó ha lá la ese tén a ha gya -
ték át adó vég zés jog erõ re emel ke dé se nap já val, az adó fel -
füg gesz tés irán ti igény írás ban tör té nõ vissza vo ná sa ese tén 
a vissza vo nás be je len té sé nek nap já val, to váb bá kis ko rú
jo go sult ese tén a nagy ko rú ság el éré sét kö ve tõ két év el tel -
té vel. A meg szû nés té nyét a kö te le zett a meg szû nés nap já -
tól szá mí tott 8 na pon be lül be je len ti az adó ha tó ság nak. Az
adó ha tó ság az adó fel füg gesz tés idõ tar ta má ra esõ ese dé -
kes sé vált adót az adó fel füg gesz tés meg szû né sét köve tõen
ha tá ro zat ban köz li a kö te le zet tel.

(4) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban kö te le zett nek mi nõ -
sül a la kó in gat lan-tu laj don, ille tõ leg a tu laj do ni há nyad el -
ide ge ní té se, a va gyo ni ér té kû jog ala pí tá sa ese tén a jel zá -
log jog gal biz to sí tott kö ve te lés ere jé ig a tu laj don jo got (va -
gyo ni ér té kû jo got) szer zõ fél, a meg szer zett tu laj do ni há -

nya da, ille tõ leg va gyo ni ér té kû jog ér té ké nek ará nyá ban,
az azon fe lü li kö ve te lést il le tõ en az adó fel füg gesz té si jog
jo go sult ja; az adó fel füg gesz té si jog jo go sult já nak ha lá la
ese tén a la kó in gat lan örö kö se, a meg szer zett tu laj do ni há -
nya da ará nyá ban; az adó fel füg gesz tés irán ti igény vissza -
vo ná sa ese tén az adó fel füg gesz té si jog jo go sult ja.
Amennyi ben a la kó in gat lan örö kö se az (1) be kez dés sze -
rin ti fel té te lek nek meg fe lel – leg ké sõbb a (3) be kez dés
sze rin ti ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig – kér he ti az adó -
fel füg gesz tést az örök ha gyó ha lá la elõt ti idõ szak ra jutó,
ko ráb ban fel füg gesz tett adó ra is, fel té ve, ha az arra a la kó -
in gat lan ra vo nat ko zott, amely ben az örö kös a lak cím be je -
len tés sza bá lyai sze rint és tény le ge sen (élet vi tel sze rû en) is 
él. Ez utób bi fel té tel nem vo nat ko zik a kis ko rú adó alany
örö kös re.

(5) Az in gat lan ügyi ha tó ság az adó ha tó ság meg ke re sé se 
alap ján so ron kí vül be jegy zi a jel zá lo got az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba. Ha a kö te le zett a fel füg gesz tett adót meg fi zet -
te, az adó ha tó ság jog erõs ha tá ro zat tal ha la dék ta la nul in -
téz ke dik a jel zá log jog tör lé se iránt.

(6) E § al kal ma zá sá ban a va gyo ni ér té kû jog ér té két az il le -
té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.) 
72.  §-ának figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

8.  § (1) Az a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény sze rin ti
ál lás ke re sõ, aki nek mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nya
a mun kál ta tó ér dek kö ré ben fel me rült ok  miatt szûnt meg,
a lak cím nyil ván tar tás sze rint és tény le ge sen is a la kó he -
lyé ül szol gá ló la kó in gat la na utá ni adó fi ze té si kö te le zett sé -
gét il le tõ en leg fel jebb 2 évre  szóló adó fel füg gesz tés irán ti
ké re lem mel él het az adó ha tó ság felé, fel té ve, hogy más la -
kó in gat lan ban 25%-ot meg ha la dó tu laj do ni há nyad dal
a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem ren del ke zik.
Az adó fel füg gesz tés kez dõ idõ pont ja az ál lás ke re sé si já ra -
dék, vagy ha az nem il le ti meg az ál lás ke re sõt, ak kor az ál -
lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sá nak kez dõ nap ját kö ve tõ fél -
év elsõ nap ja. Az adó fel füg gesz tés idõ sza ka alatt az adót
nem kell meg fi zet ni.

(2) Az adó zó nak az adó fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt
éven te be val lást kell be nyúj ta nia. A fel füg gesz te ni kért
adót az adó ha tó ság jel zá log gal biz to sít ja. Az adó fel füg -
gesz tés idõ tar ta ma a vég re haj tás hoz  való jog el évü lé si ide -
jé be nem szá mít bele.

(3) Az adó fel füg gesz tés meg szû nik a 7.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ese tek ben, to váb bá az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar tam le jár tá val. A meg szû nés té nyét a kö te le zett
a meg szû nés nap já tól szá mí tott 8 na pon be lül be je len ti az
adó ha tó ság nak, ki vé ve, ha az adó fel füg gesz tés az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott leg hosszabb jo go sult sá gi idõ -
szak le jár ta  miatt szû nik meg. Az adó ha tó ság az adó fel füg -
gesz tés idõ tar ta má ra esõ ese dé kes sé vált adót az adó fel -
füg gesz tés meg szû né sét köve tõen ha tá ro zat ban köz li a kö -
te le zet tel. A kö te le zett a fel füg gesz tett adót 12 havi egyen -
lõ rész let ben pót lék men te sen fi zet he ti meg.
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(4) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban kö te le zett nek mi nõ -
sül nek a 7.  § (4) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek, to váb bá ha
az adó fel füg gesz tés az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gi
idõ tar tam le jár ta  miatt szûnt meg, ak kor (1) be kez dés sze -
rin ti adó alany.

(5) Az in gat lan ügyi ha tó ság az adó ha tó ság meg ke re sé se 
alap ján so ron kí vül be jegy zi a jel zá lo got az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba. Ha a kö te le zett a fel füg gesz tett adót meg fi zet -
te, az adó ha tó ság jog erõs ha tá ro zat tal ha la dék ta la nul in -
téz ke dik a jel zá log jog tör lé se iránt.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti adó alany adó fel füg gesz té si
ké rel me be nyúj tá sá tól szá mí tott öt éven be lül újabb ké rel -
met nem ter jeszt het elõ.

Mûemléképület és helyi védett épület felújításához
kapcsolódó adómentesség

9.  § (1) Ha a mû em lék ként vé det té nyil vá ní tott vagy ön -
kor mány za ti ren de let alap ján he lyi egye di vé de lem alatt
álló épü le tet (a továb biak ban: vé dett épü let) fel újít ják, ak -
kor az épü let, il let ve az épü let ben lévõ ön ál ló adó tárgy
a (2)–(7) be kez dé sek ben meg ha tá ro zot tak sze rint a fel újí -
tás ra az e tör vény hatályba lépését köve tõen ki adott épí té si, 
il let ve örök ség vé del mi en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ há rom egy mást kö ve tõ adó év ben ké re lem re men tes az 
adó alól.

(2) E § al kal ma zá sá ban fel újí tás alatt a vé dett épü let
egé szén, il let ve tel jes hom lok za tán és több fõ szer ke ze tén
vég zett olyan épí té si, il let ve épü let dí szí tõ te vé keny sé get
kell ér te ni, amely tel je sen vissza ál lít ja az épü let esz té ti kai
ál la po tát, va la mint leg alább ere de ti mû sza ki ál la po tát.

(3) A be val lott, de meg nem fi ze tett adót és az ere de ti
ese dé kes ség tõl szá mí tott ka ma tot az adó ha tó ság az in gat -
lan ra be jegy zett jel zá log gal biz to sít ja. A ka mat mér té ke
min den nap tá ri nap után a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré sze.

(4) Az adó ha tó ság az adó men tes ség idõ tar ta má nak le -
jár tát kö ve tõ év ja nu ár 30-ig meg ke re si a ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zõ épí tés ügyi ha tó sá got, hogy iga -
zol ja az épü let (2) be kez dés sze rin ti fel újí tá sá nak té nyét és
a fel újí tás be fe je zé sé nek idõ pont ját. A meg ke re sett ha tó -
ság 10 mun ka na pon be lül vá la szol a meg ke re sés re.

(5) Amennyi ben a meg ke re sés alap ján az adó ha tó ság
meg ál la pít ja, hogy a (2) be kez dés sze rin ti fel újí tás az adó -
men tes ség har ma dik évé nek utol só nap já ig meg tör tént, ak -
kor a (3) be kez dés sze rint nyil ván tar tott adót és ka ma to kat
tör li, va la mint ha la dék ta la nul in téz ke dik az in gat lan ügyi
ha tó ság nál a jel zá log jog tör lé se iránt.

(6) Amennyi ben a meg ke re sés alap ján az adó ha tó ság
azt ál la pít ja meg, hogy a (2) be kez dés sze rin ti fel újí tás az
adó men tes ség har ma dik évé nek utol só nap já ig nem tör tént 
meg, úgy a (3) be kez dés sze rin ti adót és ka ma tot az adó -
alany nak – az adó ha tó ság ha tá ro za ta alap ján, a ha tá ro zat

jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül – meg kell fi -
zet nie.

(7) Ha a men tes sé gi idõ szak alatt az adó alany sze mé lye
vál to zik, ak kor az új adó alany az adó be val lá sá nak be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg nyi lat koz hat ar ról, hogy a men tes sé get 
a men tes sé gi idõ szak hát ra lé võ ré szé re is igény be kí ván ja
ven ni, az zal, hogy a ko ráb bi adó alany ter hé re elõ írt adót és 
an nak a (3) be kez dés sze rint szá mí tott ka ma ta it – a men -
tes sé gi fel té tel tel je sü lé sé nek el ma ra dá sa ese tén – a (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint meg fi ze ti. Ilyen nyi lat -
ko zat hi á nyá ban az adó ha tó ság a ko ráb bi adó alanyt ter he -
lõ adót és an nak a (3) be kez dés sze rint szá mí tott ka ma ta it
a ko ráb bi adó alany ter hé re az adó ala nyi ság meg szû né sét
kö ve tõ feb ru ár 15-ig ha tá ro zat ban – a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül  való meg fi ze té si ha tár -
idõ vel – írja elõ. Ha a ko ráb bi adó alany meg szûnt vagy el -
ha lá lo zott, ak kor az adó ha tó ság a ko ráb bi adó alanyt ter he -
lõ adót és an nak a (3) be kez dés sze rint szá mí tott ka ma ta it
a ko ráb bi adó alany azon jog utód ja szá má ra írja elõ,
aki/amely az adó men tes adó tár gyat meg sze rez te, több
ilyen jog utód ese tén az adót és an nak a (3) be kez dés sze -
rint szá mí tott ka ma ta it az adó ha tó ság a jog utó dok ál tal az
adó men tes adó tár gyon meg szer zett tu laj do ni há nya dok
ará nyá ban írja elõ ha tá ro zat ban.

Az adó alapja

10.  § Az adó alap ja a la kó in gat lan nak az adó év elsõ nap -
ján fenn ál ló for gal mi ér té ke.

Az adó mértéke

11.  § Az adó évi mér té ke az adó alap 30 mil lió fo rin tot
meg nem ha la dó ré sze után 0,25%, a 30 mil lió fo rint fe let -
ti, de 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó ré sze után 0,35%,
az adó alap fenn ma ra dó ré sze után 0,5%.

Adókedvezmény

12.  § (1) Az az adó alany, aki ház tar tá sá ban 3 vagy an nál
több gyer me ket szü lõ ként, ne ve lõ szü lõ ként, örök be fo ga -
dó szü lõ ként ne vel (tart el), a lak cím nyil ván tar tás sze rint
és tény le ge sen is la kó he lyé ül szol gá ló la kó in gat la na utá ni
adót a har ma dik és min den to váb bi gyer me ken ként az adó
15%-ával csök kent he ti, leg fel jebb azon ban a 100 mil lió
fo rint adó alap ra jutó adó ere jé ig.

(2) A la kó in gat lan adó évi adó ját csök ken ti a 2010. ja -
nuár 1-jét köve tõen meg kez dett és az adó évet meg elõ zõ
év ben be fe je zett, a la kó in gat lan, il let ve a la kó in gat lant tar -
tal ma zó épü let fel újí tá sá val össze füg gés ben igény be vett
szol gál ta tás-nyúj tás ról, vá sá rolt ter mék rõl ki bo csá tott, az
adó alany ne vé re ki ál lí tott szám lá ban fel tün te tett, il let ve
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ab ból ki szá mít ha tó ál ta lá nos for gal mi adó össze ge, leg fel -
jebb az adó évi adó össze gé ig.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban fel újí tás alatt a la kó -
in gat lant tar tal ma zó épü let egé szén, il let ve tel jes hom lok -
za tán és több fõ szer ke ze tén vég zett olyan épí té si, il let ve
épü let dí szí tõ te vé keny sé get kell ér te ni, amely tel je sen
vissza ál lít ja az épü let esz té ti kai ál la po tát, va la mint leg -
alább ere de ti mû sza ki ál la po tát. Fel újí tás to váb bá a la kó in -
gat lan ban lévõ gé pé sze ti be ren de zé sek, gé pé sze ti ve ze té -
kek cse ré jé vel, vagy az elekt ro mos há ló zat tel jes cse ré jé -
vel vagy a fû tõ be ren de zés cse ré jé vel meg valósuló kor sze -
rû sí tés.

A kétszeres adóterhelés kizárása 
és az adómentesség

13.  § Az adó alany az adó év ben le von hat ja a fi ze ten dõ
adó össze gé bõl a la kó in gat lan után a ter hé re az adó év re ki -
ve tett (járó) he lyi adó össze gét.

14.  § (1) Men tes
a) az adó alany tu laj do ná ban, va gyo ni ér té kû jog jo go -

sí tott ja ese tén jo go sult sá gá ban lévõ, a nap tá ri év elsõ nap -
ján a lak cím nyil ván tar tás sze rint és tény le ge sen (élet vi tel -
sze rû en) is la kó he lyül szol gá ló la ká sa után õt ter he lõ adó
alól ak kor, ha a la kás for gal mi ér té ke a nap tá ri év elsõ nap -
ján a 30 mil lió fo rin tot nem éri el, to váb bá

b) az adó alany a tu laj do ná ban, va gyo ni ér té kû jog jo go -
sí tott ja ese tén jo go sult sá gá ban lévõ, to váb bi egy da rab, az
adó alany dön té se sze rin ti la kó in gat la na után õt ter he lõ adó 
alól ak kor, ha a la kó in gat lan for gal mi ér té ke a nap tá ri év
elsõ nap ján a 15 mil lió fo rin tot nem éri el.

(2) Men tes a 62. élet évét be töl tött vagy rok kant-nyug -
díj ban, bal ese ti rok kant nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán sze -
mély nek az év elsõ nap ján a lak cím nyil ván tar tás sze rint és
tény le ge sen is la kó he lyé ül szol gá ló, 50 mil lió fo rint adó -
ala pot meg nem ha la dó la kó in gat la na adó alap já ból 10 mil -
lió fo rint, fel té ve, hogy egye dül vagy ugyan ezen fel té te -
lek nek meg fe le lõ kö ze li hoz zá tar to zó já val él és a ház tar tás 
egy fõre jutó jö ve del me az adó évet meg elõ zõ év ben az
öreg sé gi nyug díj adó év elsõ nap ján ér vé nyes leg ki sebb
össze gé nek két sze re sét nem ha lad ja meg.

(3) Men tes a nap tá ri év elsõ nap ján bí ró sá gi nyil ván tar tás -
ban lévõ szak szer ve zet tu laj do ná ban álló üdü lõ, ha az üdü lõ
üze mel te té si idõ sza ká ban ren del ke zés re álló ven dég éj sza kák 
(az üze mel te té si idõ szak nap ja i nak szá ma és a szál lás he lyek
szá má nak szor za ta) leg alább fe lét szak szer ve ze ti tag vagy
an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja ve szi igény be.

Bevallás-benyújtási kötelezettség

15.  § Be val lást kell be nyúj ta ni ar ról a la kó in gat lan ról,
amely után az adó alanyt adó fi ze té si kö te le zett ség ter he li,

to váb bá ar ról a la kó in gat lan ról is, amely nek a 16.  § sze rin -
ti szá mí tott ér té ke a 14.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti men tes ség ese tén a 30 mil lió fo rin tot, a 14.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti men tes ség ese tén a 15 mil lió
fo rin tot el éri.

16.  § (1) Az adó tárgy szá mí tott ér té ke a (2) be kez dés
sze rint szá mí tott alap ér ték és az adott in gat lan-faj tá ra vo -
nat ko zó, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott korrek -
ciós együtt ha tók szor za ta.

(2) A la kó in gat lan hasz nos alap te rü le té re ve tí tett alap -
ér ték a la kó in gat lan ra irány adó – 1. szá mú mel lék let sze -
rin ti – te le pü lé si át lag ér ték és a la kó in gat lan hasz nos alap -
te rü le té nek szor za ta.

(3) A la kó in gat lan faj tá já nak meg ha tá ro zá sa kor az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban fel tün te tett ál la pot az irány adó.
Amennyi ben a la kó in gat lan meg ne ve zé sét az in gat -
lan-nyil ván tar tás nem tar tal maz za vagy az in gat lan-nyil -
ván tar tá si be jegy zés alap ján a la kó in gat lan faj tá ja egy ér -
tel mû en nem ál la pít ha tó meg, ak kor a la kó in gat lan ra ki -
adott leg utol só hasz ná lat ba vé te li, fenn ma ra dá si en ge dély
alap ján, hasz ná lat ba vé te li, fenn ma ra dá si en ge dély nél kül
hasz ná lat ba vett la kó in gat lan ese tén az épí té si en ge dély
alap ján kell meg ál la pí ta ni az in gat lan faj tá ját. Ak kor is
a la kó in gat lan ra ki adott leg utol só hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély, fenn ma ra dá si en ge dély alap ján kell meg ál la pí ta ni
a la kó in gat lan faj tá ját, ha az in gat lan-nyil ván tar tás ban fel -
tün te tett ál la pot a leg utol só hasz ná lat ba vé te li, fenn ma ra -
dá si en ge dély ben fog lal tak tól el tér. En ge dély nél kül épí -
tett épü let, il let ve en ge dély nél kül ki ala kí tott épü let rész
ese té ben a hasz ná la ti mód, il let ve hasz ná lat hi á nyá ban
a ren del te té si cél az irány adó.

III. fejezet

A VÍZI JÁRMÛVEK ADÓJA

Az adó tárgya

17.  § Adó kö te les a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ
vízi jár mû, il let ve a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör -
vény sze rin ti bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély vagy bel -
föl dön be jegy zett szer ve zet olyan vízi jár mû ve, amely
a ha tó sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zés mû sza ki fel té te le i nek 
meg fe lel, de a nyil ván tar tás ban nem sze re pel, vagy be -
jegy zé sé re kül föl dön ke rült sor.

Az adó alanya

18.  § Az adó ala nya az a sze mély vagy szer ve zet, aki
vagy amely a nap tá ri év elsõ nap ján a vízi jár mû tu laj do no -
sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj do ni há nya -
da ik ará nyá ban adó ala nyok.
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Az adókötelezettség keletkezése, változása, 
megszûnése

19.  § (1) Az adó kö te le zett ség a vízi jár mû tu laj don jo gá -
nak meg szer zé sét kö ve tõ év elsõ nap ján ke let ke zik.

(2) Az adó kö te le zett ség ben be kö vet ke zõ vál to zást a kö -
vet ke zõ év elsõ nap já tól kell figye lembe ven ni.

(3) Az adó kö te le zett ség a vízi jár mû el ide ge ní té se, meg -
sem mi sü lé se évé nek utol só nap ján szû nik meg.

Az adó alapja

20.  § Az adó alap ja:

a) vi tor lás vízi jár mû ese tén a vízi jár mû név le ges vi tor -
la fe lü le te négy zet mé ter ben ki fe jez ve,

b) az a) pont alá nem tar to zó vízi jár mû ese tén a vízi
jár mû fõ gé pé nek, több fõ gép ese tén fõ gé pe i nek összeg -
zett, ha tó sá gi nyil ván tar tás ban, kül föl dön nyil ván tar ta tott
vízi jár mû ese tén a kül föl di ha tó ság nyil ván tar tá sá ban,
ezek hi á nyá ban a vízi jár mû bi zo nyít vá nyá ban fel tün te tett
ki lo watt ban ki fe je zett tel je sít mé nye.

Az adó mértéke

21.  § Az adó évi mér té ke:

a) a 20.  § a) pont ja sze rin ti vízi jár mû vek ese tén az adó -
alap min den meg kez dett négy zet mé te re után:

aa) a vízi jár mû gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ
10 nap tá ri év ben 2000 Ft;

ab) a vízi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 11–21. nap tá ri év -
ben 1000 Ft;

ac) a vízi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 22. év tõl 500 Ft;

b) a 20.  § b) pont ja sze rin ti vízi jár mû vek ese tén ki lo -
wat ton ként:

ba) a vízi jár mû gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 5 nap -
tá ri év ben 300 Ft;

bb) a vízi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 6–10. nap tá ri év -
ben 250 Ft;

bc) a vízi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 11–15. nap tá ri év -
ben 200 Ft;

bd) a vízi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 16. nap tá ri év tõl
150 Ft.

Adómentesség

22.  § Men tes az adó alól:

a) a ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
 szóló kü lön jog sza bály ban en ge dé lyez te té si kö te le zett ség
alá esõ te vé keny ség el lá tá sá nak cél já ra üze mel te tett vízi
jár mû;

b) a sport ról  szóló tör vény sze rin ti sport szö vet ség, va -
la mint az az zal tag sá gi jog vi szony ban álló sport egye sü let
tu laj do ná ban vagy üze mel te té sé ben lévõ vízi jár mû;

c) az ille té kes ví zi ren dé sze ti rend õrkapitányságon ví zi -
men té si te vé keny ség el lá tá sá ra nyil ván tar tás ba vett és ví -
zi men tés cél já ra a ha jó zá si ha tó ság ál tal al kal mas nak mi -
nõ sí tett vízi jár mû;

d) az 1950. év elõtt ter ve zett ere de ti tör té nel mi vízi jár mû, 
va la mint an nak a túl nyo mó an ere de ti anya gok ból ké szí tett és
a gyár tó ál tal ilyen ként fel tün te tett egye di után za ta.

IV. fejezet

A LÉGI JÁRMÛVEK ADÓJA

Az adó tárgya

23.  § Adó kö te les a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ
légi jár mû, il let ve a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör -
vény sze rin ti bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély vagy bel -
föl dön be jegy zett szer ve zet olyan légi jár mû ve, amely
a ha tó sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zés mû sza ki fel té te le i nek 
meg fe lel, de a nyil ván tar tás ban nem sze re pel, vagy be -
jegy zé sé re kül föl dön ke rült sor.

Az adó alanya

24.  § Az adó ala nya az a sze mély vagy szer ve zet, aki
vagy amely a nap tá ri év elsõ nap ján a légi jár mû tu laj do no -
sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj do ni há nya -
da ik ará nyá ban adó ala nyok.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, 
megszûnése

25.  § (1) Az adó kö te le zett ség a légi jár mû tu laj don jo gá -
nak meg szer zé sét kö ve tõ év elsõ nap ján ke let ke zik.

(2) Az adó kö te le zett ség ben be kö vet ke zõ vál to zást a kö -
vet ke zõ év elsõ nap já tól kell figye lembe ven ni.

(3) Az adó kö te le zett ség a légi jár mû el ide ge ní té se, meg -
sem mi sü lé se évé nek utol só nap ján szû nik meg.

Adómentesség

26.  § Men tes az adó alól:
a) Men tes az adó alól a sport ról  szóló tör vény sze rin ti

sport szö vet ség, va la mint az az zal tag sá gi jog vi szony ban
álló sport egye sü let tu laj do ná ban vagy üze mel te té sé ben
lévõ légi jár mû;
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b) a Légi Üzem ben tar tá si en ge déllyel ren del ke zõ szer -
ve zet tu laj do ná ban vagy üze mel te té sé ben lévõ légi jár mû.

Az adó alapja

27.  § Az adó alap ja a légi jár mû ha tó sá gi bi zo nyít vá nyá -
ban sze rep lõ leg na gyobb fel szál ló tö me ge.

Az adó mértéke

28.  § Az adó évi mér té ke az adó alap min den meg kez dett 
100 ki lo gramm ja után:

a) mo to ros légi jár mû vek (ide nem ért ve a mo to ros és
se géd mo to ros vi tor lá zó re pü lõ gé pet és a lég ha jót) ese tén:

aa) a légi jár mû gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 5 nap -
tá ri év ben 8000 Ft;

ab) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 6–10. nap tá ri év -
ben 7000 Ft;

ac) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 11–15. nap tá ri év -
ben 6000 Ft;

ad) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 16. nap tá ri év tõl
5000 Ft;

b) az a) pont ban nem em lí tett légi jár mû vek ese tén:
ba) a légi jár mû gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 5 nap -

tá ri év ben 4000 Ft;
bb) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 6–10. nap tá ri év -

ben 3500 Ft;
bc) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 11–15. nap tá ri év -

ben 3000 Ft;
bd) a légi jár mû gyár tá si évét kö ve tõ 16. nap tá ri év tõl

2500 Ft.

V. fejezet

A NAGY TELJESÍTMÉNYÛ SZEMÉLYGÉPKOCSIK
ADÓJA

Az adó tárgya, 
alanya, az adókötelezettség

29.  § Adó kö te les a 125 ki lo watt tel je sít ményt el érõ haj -
tó mo tor ral ren del ke zõ sze mély gép ko csi, az OT be tû je lû
rend szám táb lá val el lá tott sze mély gép ko csi ki vé te lé vel.

Az adó alanya

30.  § Az adó ala nya az a sze mély vagy szer ve zet, aki
vagy amely a nap tá ri év elsõ nap ján a sze mély gép ko csi ha -
tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün te tett tu laj do no sa. Ha tó sá gi
nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ sze mély gép ko csi ese tén

a sze mély gép ko csi – sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör -
vény sze rin ti ma gán sze mély vagy bel föl dön be jegy zett
szer ve zet – tu laj do no sa. Több tu laj do nos ese tén a tu laj do -
no sok tu laj do ni há nya da ik ará nyá ban adó ala nyok.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, 
megszûnése

31.  § (1) Az adó kö te le zett ség a sze mély gép ko csi tu laj -
don jo gá nak meg szer zé sét kö ve tõ év elsõ nap ján kelet -
kezik.

(2) Az adó kö te le zett ség ben be kö vet ke zõ vál to zást a kö -
vet ke zõ év elsõ nap já tól kell figye lembe ven ni.

(3) Az adó kö te le zett ség a sze mély gép ko csi el ide ge ní té -
se, meg sem mi sü lé se évé nek utol só nap ján szû nik meg.

Az adó alapja

32.  § Az adó alap ja a sze mély gép ko csi ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban fel tün te tett tel je sít mé nye ki lo watt ban ki fe -
jez ve. Ha a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban a sze mély gép ko csi
tel je sít mé nye csak ló erõ ben van fel tün tet ve, ak kor a ló erõ -
ben ki fe je zett tel je sít ményt 1,36-tal kell osz ta ni, s az ered -
ményt a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai sze rint egész szám ra
kell ke re kí te ni. Ha tó sá gi nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ
sze mély gép ko csi ese tén az adó alap ja a sze mély gép ko csi
mû sza ki ada ta it tar tal ma zó ha tó sá gi ok irat ban sze rep lõ tel -
je sít mény ki lo watt ban ki fe jez ve.

Az adó mértéke

33.  § Az adó mér té ke a Gjt. 7.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti adó mér ték 2-s ze re se a 125 ki lo watt tel je sít ményt el -
érõ és 175 ki lo watt tel je sít ményt meg nem ha la dó, 2,5-sze -
re se a 175 ki lo watt tel je sít ményt meg ha la dó és 200 ki lo -
watt tel je sít ményt el nem érõ, és 3-szo ro sa a leg alább
200 ki lo watt tel je sít ményt el érõ sze mély szál lí tó gép jár mû
után.

Adókedvezmény

34.  § 50%-os adó ked vez mény il le ti meg:

a) a ki zá ró lag elekt ro mos meg haj tá sú, va la mint a Gjt.
sze rin ti hyb rid meg haj tá sú sze mély gép ko csit;

b) an nak az adó alany nak a – leg fel jebb egy da rab – sze -
mély gép ko csi ját, aki szü lõ ként, ne ve lõ szü lõ ként, örök be -
fo ga dó szü lõ ként ház tar tá sá ban 3 vagy an nál több gyer me -
ket ne vel (tart el).
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A kétszeres adóterhelés kizárása

35.  § Az adó alany az adó év ben le von hat ja a fi ze ten dõ
adó össze gé bõl a sze mély gép ko csi után a ter hé re az adó év -
re ki ve tett (járó) gép jár mû adó össze gét.

VI. fejezet

HATÁLYBALÉPTETÕ, MÓDOSULÓ, HATÁLYON
KÍVÜL HELYEZÕ, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

36.  § E tör vény 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

37.  § Az Art. 26.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új
d) pont tal egé szül ki:

[(3) A ma gán sze mély az adó ját ak kor ál la pít ja meg ön -
adó zás sal, ha]

„d) az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó
ala nya.”

38.  § Az Art. 33.  §-a a kö vet ke zõ új (10)–(12) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(10) A ma gán sze mély adó zó az egyes nagy ér té kû va -
gyon tár gya kat ter he lõ adót a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló be val lá sá ban, a nem ma gán sze mély adó zó a tár sa sá -
gi adó ról  szóló be val lá sá ban, az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó ala nya az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó be val lá sá -
ban – az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról 
 szóló tör vény sze rin ti la kó in gat lan, vízi jár mû, légi jár mû,
il let ve nagy tel je sít mé nyû sze mély gép ko csi azo no sí tó
ada ta i nak a fel tün te té sé vel – az adó év re vo nat ko zó an ál la -
pít ja meg és vall ja be. Ha az egyes nagy ér té kû va gyon tár -
gya kat ter he lõ adó ala nya sze mé lyi jö ve de lem adó ról, tár -
sa sá gi adó ról, il let ve egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról
 szóló be val lás be nyúj tá sá ra nem kö te le zett, az egyes nagy
ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó be val lás-be nyúj tá si
kö te le zett sé gét a kü lön az erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon az adó év má jus 20-áig tel je sí ti.

(11) Be val lást kell be nyúj ta ni ar ról a la kó in gat lan ról is,
amely után egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó 
fi ze té si kö te le zett ség nem ke let ke zik, azon ban az egyes
nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról  szóló tör vény
sze rin ti szá mí tott ér té ke – az egyes nagy ér té kû va gyon tár -
gya kat ter he lõ adó ról  szóló tör vény 14.  § (1) be kez dé sé nek 
a) pont ja sze rin ti men tes ség ese tén – a 30 mil lió fo rin -
tot – az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról
 szóló tör vény 14.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
men tes ség ese tén – a 15 mil lió fo rin tot el éri.

(12) Nem kö te les az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat 
ter he lõ adó ról be val lást be nyúj ta ni az az adó alany, akit tel -
jes sze mé lyes men tes ség il let meg, to váb bá nem kell be -
val lást adni – a (11) be kez dés sze rin ti ese tet ki vé ve – ar ról
a la kó in gat lan ról, vízi jár mû rõl, légi jár mû rõl, nagy tel je -
sít mé nyû sze mély gép ko csi ról, amely után adó fi ze té si kö -
te le zett ség nem áll fenn.”

39.  § Az Art. 129.  §-a a kö vet ke zõ új (2)–(3) be kez dé -
sek kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez -
dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ
adó be val lá sá nak be nyúj tá sá ra kö te le zett adó zó

a) a la kó in gat lan for gal mi ér té két az adó ha tó ság ál tal
meg ál la pí tott for gal mi ér ték 10 szá za lé kát meg nem ha la -
dó el té rés sel val lot ta be, vagy

b) be val lás-be nyúj tá si kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get és az adó ha tó ság ál tal meg ál la pí tott for gal mi ér ték és
az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról  szóló 
tör vény ben meg ha tá ro zott adó men tes sé gi ér ték ha tár kö -
zöt ti el té rés a 10 szá za lé kot nem ha lad ja meg,

az adó ha tó ság az adó zó ter hé re – az adó hi á nyon túl – a la -
kó in gat la nok adó ja után jog kö vet kez ményt nem ál la pít
meg. Amennyi ben az el té rés a 10 szá za lé kot meg ha lad ja,
az adó hi ány hoz kap cso ló dó jog kö vet kez mé nye ket az ál ta -
lá nos sza bá lyok alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) Nem men te sül a mu lasz tá si bír ság alól az egyes nagy 
ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó be val lás-be nyúj tás ra
kö te le zett adó zó, ha la kó in gat la ná nak szá mí tott ér té ke
a 30 mil lió fo rin tot el éri és be val lás-be nyúj tá si kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get.”

40.  § Az Art. 168.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Ha az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ
adó be val lá sá nak be nyúj tá sá ra kö te le zett adó zó a la kó in -
gat lan for gal mi ér té két a tény le ges for gal mi ér ték 10 szá -
za lé kát meg nem ha la dó el té rés sel val lot ta be és e miatt ön -
el len õriz, az adó zó men te sül a la kó in gat lan adó ja után az
ön el len õr zé si pót lék meg fi ze té se alól. Amennyi ben az el -
té rés a 10%-ot meg ha lad ja, az ön el len õr zé si pót lé kot az ál -
ta lá nos sza bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni. E ren del ke -
zés nem al kal maz ha tó is mé telt ön el len õr zés ese tén.”

41.  § Az Art. 1. szá mú mel lék let I./B)/2. al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ új 2. al pont lép:

„2. Az éves adó be val lás ha tár idõi

a) A havi, ille tõ leg év kö zi adó be val lás ra nem kö te le -
zett adó zó nak – a b)–g) pon tok ban meg ha tá ro zott ki vé te -
lek kel –

az adó évet kö ve tõ év feb ru ár 25-éig,

b) a ma gán sze mé lyek jö ve de lem adó já ról a vál lal ko zá si 
te vé keny sé get nem foly ta tó ma gán sze mély nek, ha ál ta lá -
nos for gal mi adó fi ze té sé re nem kö te le zett

az adó évet kö ve tõ év má jus 20-áig,

c) az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról 
a vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly ta tó ma gán sze mély -
nek, ha ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re nem kö te le zett

az adó év má jus 20-áig,

d) a tár sa sá gi adó elõ leg-ki egé szí tés össze gé rõl

a tárgy év utol só hó nap já nak 20. nap já ig
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e) a tár sa sá gi adó ról, az osz ta lék adó ról

az adó évet kö ve tõ év má jus 31-éig

f) a nem ma gán sze mély adó zók nak az egyes nagy ér té -
kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó ról

az adó év má jus 31-éig

g) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó alany, to váb bá az
egyé ni vál lal ko zó adó alany az egyes nagy ér té kû va gyon -
tár gya kat ter he lõ adó ról a rá juk irány adó sze mé lyi jö ve de -
lem adó, il let ve eva be val lá si ha tár idõ nek meg fele lõen

az adó év feb ru ár 25-éig, il let ve má jus 31-éig

kell be val lást be nyúj ta ni.”

42.  § Az Art. 2. szá mú mel lék let I./Ha tár idõk pont ja
a kö vet ke zõ új 8. al pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg
a 8. al pont szá mo zá sa 9. al pont ra vál to zik:

„8. Az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ adó
Az adó zó az egyes nagy ér té kû va gyon tár gya kat ter he lõ

adót az adó év ben két egyen lõ rész let ben fi ze ti meg. Az
elsõ rész le tet az adó zó ra irány adó éves be val lás be nyúj tá -
sá ra elõ írt ha tár idõ ig, a má so dik rész le tet az adó év szep -
tem ber 30-áig kell meg fi zet ni.”

43.  § A Gjt. 17/F.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„17/F.  § A ne gyed év re fi ze ten dõ adó ból le von ha tó
a sze mély gép ko csi után az adó alany ter hé re ön kor mány za -
ti adó ha tó ság ál tal meg ál la pí tott gép jár mû adó, il let ve ön -
adó zás sal ál ta la meg ál la pí tott nagy tel je sít mé nyû gép jár -
mû vek adó ja. Le vo nás ra a ne gyed év azon hó nap ja i ra jutó
gép jár mû adó, il let ve a nagy tel je sít mé nyû gép jár mû vek
adó ja ese tén van le he tõ ség, amely ben a sze mély gép ko csi
utá ni cég au tó adó-, gép jár mû adó-, és nagy tel je sít mé nyû
gép jár mû vek adó kö te le zett sé ge egy aránt fenn állt, fel té ve,
hogy az adó alany a gép jár mû adó-, és a nagy tel je sít mé nyû
gép jár mû vek adó ja fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben
ele get tett.”

44.  § Ha tá lyát vesz ti az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról
 szóló 1998. évi LXVI. tör vény

a) 1. §-ának (2) be kez dé sé ben az „és té te le sen” szö veg -
rész,

b) 6.  §-át meg elõ zõ al cím,
c) 6–9. §-a,
d) 11. §-ának (1), (4), (10) és (12) be kez dé se.

45.  § Ha tá lyát vesz ti a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra
és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá -
sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 46. §-ának
(2) be kez dé sé ben a „ , to váb bá a biz to sí tott után fi ze tett té -
te les össze gû egész ség ügyi hoz zá já ru lást” szö veg rész.

46.  § Ha tá lyát vesz ti az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó -
ról  szóló 2002. évi XLIII. tör vény 22. §-ának (8) be kez dé -
sé ben az „és a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lást” szö -
veg ré szek.

47.  § Ha tá lyát vesz ti a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év
fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát,
il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog -
lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog -
lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény

a) 4/A. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
b) 4/A. §-ának (5) be kez dés ben, 5. §-ának (7) be kez -

dés ben az „egész ség ügyi hoz zá já ru lás,” szö veg rész,
c) 5. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
d) 7. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
e) 8. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
f)  8/A. §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , va la mint a té te les

egész ség ügyi hoz zá já ru lás” szö veg rész,
g) 8/A. §-ának (4) be kez dé sé ben a „ , té te les egész ség -

ügyi hoz zá já ru lás” szö veg rész.

48.  § (1) Az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru -
lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény 13. §-ának (7) be kez -
dé sé ben „a já ru lék- és egész ség ügyi hoz zá já ru lás-fi ze té si
kö te le zett ség (eho)” szö veg rész he lyé be „a já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség” szö veg lép.

(2) Ha tá lyát vesz ti az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si
hoz zá já ru lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény

a) 13. §-ának (7) be kez dé sé ben „és az egész ség ügyi
hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Eho.)” szö veg rész,

b) 13. §-ának (9) be kez dé sé ben „az Eho.-nak a té te les
egész ség ügyi hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it,
va la mint” szö veg rész.

49.  § Ha tá lyát vesz ti a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal -
ma sab bá té te le ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 
2005. évi CLXXX. tör vény

a) 2. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja,
b) 3. §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , a té te les egész ség -

ügyi hoz zá já ru lás” szö veg rész,
c) 3. §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ , to váb bá

a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gé rõl”
szö veg rész.

50.  § A 2009. de cem ber havi té te les egész ség ügyi hoz -
zá já ru lás fi ze té sé re és be val lá sá ra a 2009. de cem ber 31-én
ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2009. évi LXXVIII. tör vényhez

Az egyes in gat lan faj ták te le pü lé si át lag ér té kei (ezer Ft/m2)

Budapest

In gat lan faj ta I. ke rü let II. ke rü let III. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 450 400 400
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 400 400 300

Budapest

In gat lan faj ta IV. ke rü let V. ke rü let VI. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250 450 425
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 250 400 350

Budapest

In gat lan faj ta VII. ke rü let VIII. ke rü let IX. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 325 275 275
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 300 250 275

Budapest

In gat lan faj ta X. ke rü let XI. ke rü let XII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250 400 500
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 225 340 450

Budapest

In gat lan faj ta XIII. ke rü let XIV. ke rü let XV. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 375 350 275
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 375 325 200

Budapest

In gat lan faj ta XVI. ke rü let XVII. ke rü let XVIII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 275 250 275
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 275 225 215

Budapest

In gat lan faj ta XIX. ke rü let XX. ke rü let XXI. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250 250 275
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 225 235 200

Budapest

In gat lan faj ta XXII. ke rü let XXIII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 275 265
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 235 230
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Budapest

In gat lan faj ta Bu da pest egész te rü le tén

Üdü lõ 250

Baranya megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 225 138 118
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 225 130 118
Üdü lõ 225 138 118

Bács-Kiskun megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 225 153 120
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 200 140 95
Üdü lõ 190 140 120

Békés megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 180 158 88
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 168 155 75
Üdü lõ 155 143 88

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 175 120 73
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 160 108 60
Üdü lõ 150 70 60

Csongrád megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 213 140 98
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 200 133 98
Üdü lõ 138 70 63

Fejér megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250 165 120
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 213 150 110
Üdü lõ 125 165 120

Gyõr-Moson-Sopron megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250 168 143
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 230 140 125
Üdü lõ 220 140 130
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Hajdú-Bihar megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 213 190 88
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 200 180 88
Üdü lõ 200 160 88

Heves megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 213 155 128
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 205 145 103
Üdü lõ 200 140 100

Jász-Nagykun-Szolnok megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 175 110 113
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 175 110 105
Üdü lõ 125 125 125

Komárom megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 160 165 113
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 168 155 113
Üdü lõ 130 140 113

Nógrád megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 140 130 88
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 130 123 100
Üdü lõ 80 90 85

Pest megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 225 250 160
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 215 225 130
Üdü lõ 225 150 110

Somogy megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 160 190 165
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 170 180 155
Üdü lõ 168 190 163

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 165 115 60
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 148 105 60
Üdü lõ 155 90 60
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Tolna megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 163 140 93
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 170 135 93
Üdü lõ 160 140 120

Vas megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 188 165 130
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 173 155 118
Üdü lõ 170 130 115

Veszprém megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 200 205 175
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 190 220 175
Üdü lõ 190 210 180

Zala megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 168 185 160
La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 150 110 160
Üdü lõ 168 195 160

2. számú melléklet a 2009. évi LXXVIII. törvényhez

1. A 16.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt, az in gat lan ér té ke lé sé nél figye lembe ve en dõ kor rek ci ós té nye zõk:

1. Va la mennyi épü let nél figye lembe ve en dõ
 kor rek ci ós té nye zõk

1.1. Az épü let kora:

– 10 év alat ti: 1,15

– 10–30 év kö zöt ti: 1,00

– 31–80 év kö zöt ti: 0,95

– 80 év fö löt ti: 0,85

1.2. Az épü let tel jes fel újí tá sa az adó évet
meg elõ zõ:

– 10 éven be lül tör tént: 1,10

– 10 éven túl, de 20 éven be lül tör tént: 1,05

1.3. Az épü let füg gõ le ges te her hor dó
fa la za ta, il let ve az al kal ma zott épí té si
technológia:

– tég la, kõ fa la za tú, il let ve mo no lit be ton,
vas be ton szer ke ze tû épület:

1,00

– ház gyá ri pa nel szer ke ze tû épü let, egyéb
nem ha gyo má nyos épí tõ anyag ból ké szült,
il let ve könnyû szer ke ze tû épület:

0,90

– fa, vá lyog, vert falú és egyéb ha gyo má nyos 
épí tõ anyag ból épült épü let:

0,85
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1.4. Az épü let hez tar to zó te lek
köz mû ve sí tett sé ge:

– tel je sen köz mû ve sí tett: 1,00

– rész le ge sen köz mû ve sí tett: 0,95

– hi á nyos köz mû ve sí tett sé gû: 0,85

– köz mû ve sí tet len: 0,80

1.5. Az épü let hez tar to zó te lek ha tá ra elõt ti
út:

– bár mely te lek ha tár elõtt szi lárd bur ko la tú 1,00

– va la mennyi te lek ha tár elõt ti út föld út 0,90

1.6. A la kás, üdü lõ kom fort fo ko za ta
a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint
el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény alap ján (üdü lõ ese té ben
a zá ró jel ben kö zölt értéket kell figye lembe
venni):

– dup la kom for tos (egye di köz pon ti vagy
eta ge fû tés sel) 

1,10 (1,20)

– dup la kom for tos (köz pon ti fû tés sel vagy
táv fû tés sel és egye di hõ mennyi ség-
sza bá lyo zó val), össz kom for tos (egye di
köz pon ti vagy eta ge fû tés sel vagy
táv fû tés sel és egye di
hõ mennyi ség-sza bá lyo zás lehetõségével): 

1,05 (1,10)

– össz kom for tos (köz pon ti fû tés sel vagy
táv fû tés sel egye di
hõ mennyi ség-sza bá lyo zás le he tõ sé ge
nélkül) kom for tos:

 1,00 (1,05)

– fél kom for tos: 0,90 (1,00)

– kom fort nél kü li: 0,80 (0,90)

1.7. A la kás ban (üdü lõ ben) lévõ la kó szo bák
(fél szo bát is be le ért ve) száma:

– 3-nál több: 1,05

– 3: 1,00

– 3-nál ke ve sebb: 0,95

1.8. A la kás hoz (üdü lõ höz) tar to zó
gép jár mû tá ro ló(k) alap te rü le te:

– 16 m2-t meg ha lad ja 1,10

– 16 m2-t nem ha lad ja meg 1,05

1.9. A la kás ban vagy a la kás hoz tar to zó
tel ken 20 m3-t meg ha la dó ûr tar tal mú
úszó me den ce ûrtartalma:

– 40 m3-nél na gyobb 1,10

– 20 m3-nél na gyobb, de nem ha lad ja meg
a 40 m3-t

1,05
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1.10. Több la ká sos la kó épü let ben vagy egyéb 
épü let ben levõ la ká sok la kó szo bá i nak
(fél szo bát is be le ért ve) tá jo lá sa (üdü lõ nél
nem vehetõ figye lembe):

– a la kás egyik la kó szo bá já nak ab la ka sem
nyí lik épü let tel, épü let szer ke ze ti ele mek kel 
kör be zárt ud var ra vagy északi irányba:

1,05

– min den egyéb meg ol dás: 1,00

– a la kás la kó szo bá i nak leg alább fe lé ben az
ab la kok épü let tel, épü let szer ke ze ti
ele mek kel kör be zárt ud var ra vagy észa ki
irányba nyílnak:

0,95

1.11. Több szin tes és több la ká sos
la kó épü let ben vagy egyéb épü let ben levõ
la ká sok meg kö ze lít he tõ sé ge (üdü lõ nél nem
vehetõ figye lembe):

– a la kás az épü let má so dik vagy en nél
ma ga sabb eme le tén he lyez ke dik el és az
épü let fel vo nó val rendelkezik:

1,05

– min den más eset ben : 1,00

– a la kás az épü let má so dik vagy en nél
ma ga sabb eme le tén he lyez ke dik el és
fel vo nó val nem rendelkezik:

0,95

– a la kás az alag sor ban he lyez ke dik el: 0,75

2. A kor rek ci ós té nye zõk ér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán az aláb bi ak ra kell fi gye lem mel len ni:

2.1. Az 1.1. pont ban sze rep lõ kor rek ci ós té nye zõ ér té ké nek ki vá lasz tá sá hoz az épü let ko rát az épü let hasz ná lat ba vé te li en -
ge dé lyé nek jog erõ re emel ke dé sét, en nek hi á nyá ban a tény le ges hasz ná lat ba vé telt kö ve tõ év elsõ nap já tól az adó év elsõ nap já -
ig el telt évek szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni. Az épü let ben utóbb ki ala kí tott la kás ese té ben az épü let kora az irány adó.

2.2. Az 1.2. pont ban em lí tett tel jes fel újí tás: az épü let egé szén, il let ve több fõ szer ke ze tén vég zett olyan ál ta lá nos ja ví -
tás, amely tel je sen vagy meg kö ze lí tõ leg vissza ál lít ja az épü let ere de ti mû sza ki ál la po tát, ille tõ leg nö ve li az épü let ere de ti 
hasz nál ha tó sá gát;

2.3. Ha az ér té kelt épü let hez a fa la za ta alap ján az 1.3. pont ban sze rep lõ kor rek ci ós té nye zõ ér té kei kö zül több is ren -
del he tõ, ak kor az ala cso nyabb ér té ket kell al kal maz ni.

2.4. a) Tel je sen köz mû ve sí tett a te lek, ha:

aa) a köz üze mi ener gia szol gál ta tás (vil la mos ener gia szol gál ta tás és köz üze mi ve ze té kes gáz ener gia vagy táv hõ szol -
gál ta tás),

ab) a köz üze mi ivó víz szol gál ta tás,

ac) a köz üze mi szenny víz el ve ze tés, to váb bá

ad) a köz te rü le ti nyílt vagy zárt rend sze rû csa pa dék víz-el ve ze tés

igény be vé te le biz to sí tott.

b) Rész le ge sen köz mû ve sí tett a te lek, ha

ba) a köz üze mi ener gia szol gál ta tás (vil la mos ener gia szol gál ta tás és köz üze mi ve ze té kes gáz ener gia vagy táv hõ szol -
gál ta tás),

bb) a köz üze mi ivó víz szol gál ta tás,

bc) az egye di köz mû vel tör té nõ szenny víz el ve ze tés és tisz tí tás, to váb bá

bd) a köz te rü le ti nyílt rend sze rû csa pa dék víz-el ve ze tés

igény be vé te le biz to sí tott.

c) Hi á nyos köz mû ve sí tett sé gû a te lek, ha a b) pont ban fog lalt fel té te lek va la me lyi ke nem tel je sül.

d) Köz mû ve sí tet len a te lek, ha a b) pont ban fog lalt fel té te lek egyi ke sem tel je sül.

2.5. Az 1.6. pont ban em lí tett dup la kom for tos la kás az az össz kom for tos la kás, mely ben leg alább két für dõ szo ba van;

2.6. Az 1.10. pont ban meg ha tá ro zott kor rek ci ós té nye zõ figye lembevételénél észa ki irány alatt a föld raj zi észa ki
irány tól leg fel jebb 45°-kal  való el té rést is ér te ni kell.
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2009. évi LXXIX.
törvény

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes

szociális tárgyú tör vények módosításáról*

I.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

1.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 
4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) E tör vény sze rint kell el jár ni az (1) és (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sze mé lye ken kí vül a Ma gyar Köztár -
saság te rü le tén tar tóz ko dó nem ma gyar ál lam pol gár sá gú
gyer mek vé del mé ben is, ha az ide ig le nes ha tá lyú el he lye -
zés nek, a ne ve lé si fel ügye let el ren de lé sé nek vagy az ese ti
gond nok ki ren de lé sé nek az el mu lasz tá sa a gyer mek ve szé -
lyez te tett sé gé vel vagy el há rít ha tat lan kár ral jár na. A Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén a sza bad moz gás és tar tóz ko dás 
jo gá val ren del ke zõ és szo ká sos tar tóz ko dá si he lyet lé te sí tõ 
gyer mek vé del mét szol gá ló el já rás so rán e tör vény ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni, fel té ve, hogy a há zas sá gi ügyek -
ben és a szü lõi fe le lõs ség re vo nat ko zó el já rá sok ban a jog -
ha tó ság ról, va la mint a ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re -
haj tá sá ról, il let ve az 1347/2000/EK ren de let ha tá lyon
 kívül he lye zé sé rõl  szóló 2201/2003/EK ta ná csi ren de let
vagy nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik.”

2.  § (1) A Gyvt. 5.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„n) ve szé lyez te tett ség: olyan – a gyer mek vagy más

sze mély ál tal ta nú sí tott – ma ga tar tás, mu lasz tás vagy
 körülmény kö vet kez té ben ki ala kult ál la pot, amely a gyer -
mek tes ti, ér tel mi, ér zel mi vagy er köl csi fej lõ dé sét gá tol ja
vagy aka dá lyoz za,”

(2) A Gyvt. 5.  §-a a p) pon tot köve tõen a kö vet ke zõ
q) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„q) fo gya té kos gyer mek, fi a tal fel nõtt:
qa) a gyer mek vé del mi pénz be li és ter mé szet be ni el lá -

tá sok te kin te té ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó fo gya té kos -
ság ban szen ve dõ gyer mek, fi a tal fel nõtt,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

qb) a sze mé lyes gon dos ko dás ke re té be tar to zó gyer -
mek jó lé ti alap el lá tá sok és gyer mek vé del mi szak el lá tá sok,
va la mint a gyer mek ét kez te tés nor ma tív ked vez mé nye
 tekintetében a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kt.) 121.  §-a (1) be kez dé sé nek
29. a) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ gyer mek, fi a tal
fel nõtt,”

(3) A Gyvt. 5.  §-ának t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„t) sze mély azo no sí tó adat: az érin tett sze mély ter mé -
sze tes sze mély azo no sí tó ada tai, neme, ál lam pol gár sá ga,
be ván do rolt, le te le pe dett, ol tal ma zott vagy me ne kült jog -
ál lá sa, la kó- és tar tóz ko dá si he lye,”

(4) A Gyvt. 5.  §-a a v) pon tot köve tõen a kö vet ke zõ
x) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„x) ál la mi lag tá mo ga tott la kás-elõ ta ka ré kos sá gi prog -
ram ban  való rész vé tel: a la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló
1996. évi CXIII. tör vény sze rin ti la kás-elõ ta ka ré kos sá gi
szer zõ dés meg kö té se és tel je sí té se,”

3.  § A Gyvt. 11/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A gyer mek jo gi kép vi se lõ]

„f) a 100/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog sér té sek ész le -
lé se ese tén ja vas la tot te het

fa) gyer mek vé del mi igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra az
arra a 100/A.  § (1) be kez dé se sze rint jo go sult szerv nek,

fb) a jog sér tés jö võ be ni elõ for du lá sá nak meg elõ zé se
ér de ké ben a jog sér tés sel érin tet tek kö zött, szük ség sze rint
szak ér tõk be vo ná sá val, egyez te tõ meg be szé lés tar tá sá ra
a gyám hi va tal nak,

fc) a jog sér tõ sze mély to vább kép zé sé re a fenn tar tó nak,
mû köd te tõ nek.”

4.  § A Gyvt. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha az (1) be kez dés a)–i) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély vagy az (1) be kez dés a)–i) pont ja sze rin ti szerv
 alkalmazottja a (2) vagy (3) be kez dés ben fog lalt jel zé si
vagy együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
a gyám hi va tal – jel zés re vagy hi va tal ból – ér te sí ti a fe gyel -
mi jog kör gya kor ló ját és ja vas la tot tesz az érin tett sze -
méllyel szem be ni fe gyel mi fe le lõs ség re vo nás meg in dí tá -
sá ra. A gyer mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény gya -
nú ja ese tén a gyám hi va tal bün te tõ el já rást kez de mé nyez.

(5) A gyám hi va tal a (4) be kez dés ben fog lal tak kal egy -
ide jû leg egyez te tõ meg be szé lést tart és a gyer mek jó lé ti
szol gá lat nál kez de mé nye zi a kü lön jog sza bály sze rin ti
eset meg be szé lés meg tar tá sát.”

5.  § (1) A Gyvt. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:
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„(1) Ha a gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sét jog erõ sen
meg ál la pít ják, az a ké re lem be nyúj tá sá tól ese dé kes. A fo -
lyó sí tás idõ tar ta ma a ké re lem be nyúj tá sá nak nap já tól az
ala pul szol gá ló ok elõ re lát ha tó fenn ál lá sá ig, leg fel jebb
azon ban há rom évig tart. A fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
– füg get le nül az adók mód já ra tör té nõ be haj tás ered mé -
nyé tõl – ugyan azon gyer mek re te kin tet tel, egy al ka lom -
mal, leg fel jebb to váb bi há rom évre a meg elõ le ge zés
 továbbfolyósítható, il let ve is mé tel ten el ren del he tõ.”

(2) A Gyvt. 24.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A gyám hi va tal a fel füg gesz tést kö ve tõ vizs gá lat
ered mé nye kép pen, ha a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt a
 jogosult nem ré sze sült gyer mek tar tás díj ban – a fel füg -
gesz tés le jár ta után – el ren de li a gyer mek tar tás díj to váb bi
fo lyó sí tá sát és a fel füg gesz tés idõ tar ta má ra ese dé kes meg -
elõ le ge zett gyer mek tar tás díj utó la gos, egy összeg ben tör -
té nõ ki fi ze té sét vagy a meg elõ le ge zést meg szün te ti.”

(3) A Gyvt. 24.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A meg elõ le ge zett gyer mek tar tás díj be haj tá sa so rán
a hát ra lék ra a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je adó ügyi
ha tás kö ré ben in do kolt eset ben mél tá nyos ság ból részlet -
fizetést vagy ka mat el en ge dést en ge dé lyez het. A te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ je adó ügyi ha tás kö ré ben a hát ra lék
tel jes össze gét ak kor en ged he ti el, ha a kö te le zett gyer me -
ke a reá te kin tet tel meg elõ le ge zett gyer mek tar tás dí jat ha -
gya té ki te her ként meg örök li.”

6.  § (1) A Gyvt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ott hon te rem té si tá mo ga tás ra jo go sult az a fi a tal fel -
nõtt, aki nek]

„b) kész pén zé nek, biz to sí tás ra vagy más cél ból le kö -
tött be tét jé nek, vagy in gat lan va gyo ná nak ér té ke nem ha -
lad ja meg az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek hat -
van szo ro sát, az zal, hogy az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb
össze ge ként az ott hon te rem té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa
idõ pont já ban ér vé nyes öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
gét kell figye lembe ven ni.”

(2) A Gyvt. 25.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A gyám hi va tal az ott hon te rem té si tá mo ga tás irán ti
ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül az utó -
gon do zás vagy utó gon do zói el lá tás alatt nem álló fi a tal
fel nõtt ré szé re a lak cím sze rin ti te rü le ti gyer mek vé del mi
szak szol gá lat utó gon do zó ját ren de li ki. Az otthonterem -
tési tá mo ga tás cél já nak meg valósulásához az utó gon do zó
a tá mo ga tás sal  való el szá mo lá sig se gít sé get nyújt.”

7.  § (1) A Gyvt. 26.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dé sek je -
lö lé se (3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha a fi a tal fel nõtt az ott hon te rem té si tá mo ga tást
bér la kás bér le ti dí já nak ki fi ze té sé re vagy ál la mi lag tá mo -

ga tott la kás-elõ ta ka ré kos sá gi prog ram ban  való rész vé tel re 
hasz nál ja fel, a gyám hi va tal az ott hon te rem té si tá mo ga tás
össze gé nek rész le tek ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl dönt het.”

(2) A Gyvt. 26.  §-ának – az (1) be kez dés sel át szá mo -
zott – (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fi a tal fel nõtt az ott hon te rem té si tá mo ga tás gyám -
hi va tal ál tal el fo ga dott cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ról leg -
ké sõbb a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott egy éven
be lül ok má nyok kal iga zol tan el szá mol, ki vé ve, ha az
 otthonteremtési tá mo ga tást bér la kás bér le ti dí já nak ki fi ze -
té sé re vagy ál la mi lag tá mo ga tott la kás-elõ ta ka ré kos sá gi
prog ram ban  való rész vé tel re hasz nál ja fel. Eb ben az eset -
ben az ott hon te rem té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról az utol -
só rész let ki egyen lí té sét kö ve tõ hó nap utol só nap já ig szá -
mol el.”

(3) A Gyvt. 26.  §-ának – az (1) be kez dés sel át szá mo -
zott – (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ott hon te rem té si tá mo ga tás ra jo go sult fi a tal fel -
nõtt ké rel mé re, kö rül mé nye i nek lé nye ges vál to zá sa ese tén
a gyám hi va tal az ál ta la be je gyez te tett el ide ge ní té si ti lal -
mat fel old hat ja, il let ve a le já rat elõtt hoz zá já rul hat az ál la -
mi lag tá mo ga tott la kás-elõ ta ka ré kos sá gi prog ram ba be -
fek te tett ott hon te rem té si tá mo ga tás össze gé nek a 25.  §
(5) be kez dé se sze rin ti cél ra  való fel hasz ná lá sá hoz. A
gyám hi va tal az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el ide ge ní -
té si ti lal mat be je gyez te ti a ko ráb bi – az ott hon te rem té si
 támogatás fel hasz ná lá sá val a fi a tal fel nõtt tu laj do ná ba ke -
rült – in gat lan fel hasz ná lá sá val meg szer zett újabb in gat -
lan ra, leg fel jebb az elõ zõ leg elõ írt el ide ge ní té si ti la lom
idõ tar ta má nak le jár tá ig.”

8.  § A Gyvt. 36.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A gyer mek, a gyer mek szü lõ je vagy más tör vényes kép -
vi se lõ je, va la mint a gyer mek ön kor mány zat és a fi a tal fel -
nõtt, to váb bá a gyer me kek ér de ke i nek vé del mét el lá tó
 érdek-képviseleti és szak mai szer vek a há zi rend ben fog lal -
tak sze rint pa nasszal él het nek az in téz mény ve ze tõ jé nél
vagy ér dek-kép vi se le ti fó ru má nál]

„c) a 136/A.  § sze rin ti irat be te kin tés meg ta ga dá sa ese -
tén.”

9.  § A Gyvt. 39.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gyer mek jó lé ti szol gál ta tás fel ada ta a ki ala kult ve szé -
lyez te tett ség meg szün te té se ér de ké ben]

„d) ja vas lat ké szí té se a ve szé lyez te tett ség mér té ké nek
meg fele lõen

da) a gyer mek vé de lem be vé te lé re, il let ve a csa lá di
pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá ra,

db) a gyer mek csa lád já ból tör té nõ ki eme lé sé re, a le en -
dõ gon do zá si he lyé re vagy an nak meg vál toz ta tá sá ra.”

10.  § A Gyvt. 40.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A gyer mek jó lé ti szol gá lat – össze han gol va a gyer -
mekeket el lá tó egész ség ügyi és ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek kel, il let ve szol gá la tok kal – szer ve zé si, szol gál ta tá si
és gon do zá si fel ada to kat vé gez. Te vé keny sé ge kö ré ben
a 39.  §-ban fog lal ta kon túl]

„c) el ké szí ti a vé de lem be vett gyer mek gondozási-
 nevelési ter vét, il let ve a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ -
jé nek fel ké ré sé re a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban
tör té nõ nyúj tá sá hoz kap cso ló dó pénz fel hasz ná lá si ter vet,”

11.  § A Gyvt. 45.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyer me kek át me ne ti gon do zá sa ke re té ben – ki -
vé ve, ha a gyer mek át me ne ti gon do zá sát csa lá dok át me ne -
ti ott ho na biz to sít ja – a gyer mek tes ti, ér tel mi, ér zel mi és
er köl csi fej lõ dé sét elõ se gí tõ, az élet ko rá nak, egész sé gi
 állapotának és egyéb szük ség le te i nek meg fe le lõ ét kez te té -
sé rõl, ru há zat tal  való el lá tá sá ról, men tál hi gi é nés és egész -
ség ügyi el lá tá sá ról, gon do zá sá ról, ne ve lé sé rõl, lak ha tá sá -
ról (a továb biak ban: tel jes körû el lá tás) kell gon dos kod ni.”

12.  § (1) A Gyvt. 49.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A he lyet tes szü lõ egy ide jû leg – sa ját gyer me ke it is
be szá mít va – leg fel jebb négy gyer mek gon do zá sát vé gez -
he ti.”

(2) A Gyvt. 49.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) In do kolt eset ben, így kü lö nö sen test vé rek együt tes
el he lye zé sé nél, a he lyet tes szü lõ ké rel mé re vagy be le egye -
zé sé vel a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott gyer mek lét -
szám tól – a gyer mek ér de ké ben – el le het tér ni.”

13.  § (1) A Gyvt. 54.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Hi va tá sos ne ve lõ szü lõ az a ne ve lõ szü lõ, aki a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írásoknak
meg fe lel, az zal, hogy a hi va tá sos ne ve lõ szü lõ ese tén az
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti fel té tel nek nem kell meg -
valósulnia. A ké pe sí té si elõ írásoktól – kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint – a gyer mek ér de ké ben ki vé te le sen el
le het tér ni.”

(2) A Gyvt. 54.  §-ának (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A ne ve lõ szü lõ – sa ját gyer me ke it is be szá mít va –
leg fel jebb négy gyer mek és fi a tal fel nõtt együt tes el lá tá sát
biz to sít hat ja.

(6) A hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, ide nem ért ve a spe ci á lis
hi va tá sos ne ve lõ szü lõt – sa ját gyer me ke it is be szá mít va –
leg alább há rom, leg fel jebb hét gyer mek és fi a tal fel nõtt
együt tes el lá tá sát biz to sít hat ja.

(7) A spe ci á lis hi va tá sos ne ve lõ szü lõ – sa ját gyer me ke it 
is be szá mít va – leg fel jebb há rom gyer mek és fi a tal fel nõtt
együt tes el lá tá sát biz to sít hat ja.”

(3) A Gyvt. 54.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) In do kolt eset ben, így kü lö nö sen test vé rek együt -
tes el he lye zé sé nél, a ne ve lõ szü lõ ké rel mé re vagy be le -
egye zé sé vel az (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott gyer -
mek lét szám tól – a gyer mek ér de ké ben – el le het tér ni.”

14.  § A Gyvt. 55.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ne ve lõ szü lõ az alap fel ada tok el lá tá sán túl a mû köd -
te tõ hoz zá já ru lá sá val]

„c) el lát hat ja a he lyet tes szü lõi fel ada to kat, az zal, hogy
a ne ve lõ szü lõ nél el he lyez he tõ gyer me kek szá ma eb ben az
eset ben sem ha lad hat ja meg az 54.  § (5)–(7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott lét szá mot,”

15.  § (1) A Gyvt. 68.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ
mon da ta és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vé de lem be vé tel lel egy ide jû leg a gyer mek gon -
do zá sá nak fo lya ma tos se gí té se és el lá tá sá nak meg szer ve -
zé se, a szü lõi ne ve lés tá mo ga tá sa ér de ké ben a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ je a gyer mek ré szé re a gyer mek jó lé ti
szol gá lat csa lád gon do zó ját ren de li ki és a ve szé lyez te tett -
ség oká nak meg szün te té se ér de ké ben in téz ke dést tesz, így
kü lö nö sen

a) kö te le zi a szü lõt, hogy fo lya ma to san ve gye igény be
a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát, a gyer me kek át me ne ti
gon do zá sát, a Kt. ha tá lya alá tar to zó is ko la ott ho nos ne ve -
lést-ok ta tást, il let ve kol lé gi u mi el lá tást,”

(2) A Gyvt. 68.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„g) fi gyel mez te ti a szü lõt hely te len élet ve ze té sé nek,
ma ga tar tá sá nak kö vet kez mé nyé re, és fel szó lít ja an nak
meg vál toz ta tá sá ra, fi gyel mez te ti to váb bá a szü lõt az
(5) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mény re,”

(3) A Gyvt. 68.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

„h) kö te lez he ti a szü lõt és a gyer me ket, il let ve fel kér -
he ti a konf lik tus ban érin tett más sze mélyt arra, hogy a
 nevelési-oktatási in téz mény ben elõ for du ló erõ szak  miatt
ki ala kult hely zet vagy más sú lyos konf lik tus hely zet ke ze -
lé se ér de ké ben je len jen meg is ko la pszi cho ló gu si vizs gá la -
ton, il let ve ve gye igény be a konf lik tus ke ze lést se gí tõ szol -
gál ta tást.”

(4) A Gyvt. 68.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – ké re lem re
bár mi kor, hi va tal ból leg alább éven te – fe lül vizs gál ja a vé -
de lem be vé tel in do kolt sá gát. A te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je ha la dék ta la nul ér te sí ti a gyám hi va talt a szük sé -
ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból, ha

a) a vé de lem be vé tel lel a gyer mek ve szé lyez te tett sé gét
meg szün tet ni nem le het, és ala po san fel té te lez he tõ, hogy
se gít ség gel sem biz to sít ha tó a gyer mek csa lá di kör nye zet -
ben tör té nõ meg fe le lõ gon do zá sa, ne ve lé se vagy
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b) a vé de lem be vé tel már két éve fenn áll és a vé de lem -
be vé tel lel a gyer mek ve szé lyez te tett sé gét nem si ke rült
meg szün tet ni.”

16.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 68/A–68/C.  §-sal egé szül ki:
„68/A.  § (1) Ha a gyer mek ve szé lyez te tett sé ge el sõ sor -

ban el ha nya go lá sa  miatt áll fenn, és a szü lõ vagy más tör -
vényes kép vi se lõ a gyer mek ve szé lyez te tett sé gét az alap -
el lá tá sok ön kén tes igény be vé te lé vel meg szün tet ni nem
tud ja, vagy nem akar ja, de ala po san fel té te lez he tõ, hogy
a csa lá di pót lék cél zott fel hasz ná lá sá val a gyer mek fej lõ -
dé se a csa lá di kör nye zet ben biz to sít ha tó, a te le pü lé si
 önkormányzat jegy zõ je – a vé de lem be vé tel lel egy ide jû leg 
vagy a gyer mek vé de lem be vé te lé nek fenn ál lá sa so -
rán – a csa lá di pót lék gyer mek után járó össze gé nek leg fel -
jebb 50%-a ere jé ig a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má -
ban tör té nõ nyúj tá sá ról ha tá roz hat.

(2) A csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sa leg fel jebb egy év idõ tar tam ra, a dön tést kö ve tõ
má so dik hó nap elsõ nap já val kez dõ dõ en ren del he tõ el.
A csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sa
az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
 ismételten el ren del he tõ.

(3) Ha a vé de lem be vé tel so rán fel me rül a csa lá di pót lék 
ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá nak szük sé ges sé -
ge, en nek meg vizs gá lá sa ér de ké ben a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je meg ke re si a gyer mek jó lé ti szol gá la tot.
A gyer mek jó lé ti szol gá lat a meg ke re sés tõl szá mí tott
10 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ jét vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl, és szük ség sze -
rint ja vas la tot tesz a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má -
ban tör té nõ nyúj tá sá ra. Nem kell meg ke res ni a gyermek -
jóléti szol gá la tot, ha a gyer mek jó lé ti szol gá lat kez de mé -
nyez te a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sát.

(4) Ha a vé de lem be vé tel so rán a csa lá di pót lék ter mé -
szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sa vá lik szük sé ges sé,
a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a gyer me ket gon do -
zó szü lõ, il let ve a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes gyer mek
meg hall ga tá sát köve tõen, vé le mé nyük figye lembe véte -
lével, to váb bá a gyer mek jó lé ti szol gá lat és szük ség sze rint
a 17.  § (1) be kez dé se sze rin ti jel zõ rend szer tag jai ja vas la -
tá nak figye lembe véte lével – gon dos ko dik a csa lá di pót lék
ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá hoz kap cso ló dó
pénz fel hasz ná lá si terv el ké szí té sé rõl.

(5) A pénz fel hasz ná lá si terv figye lembe véte lével a te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je dönt a csa lá di pót lék ter mé -
szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá nak mér té ké rõl, idõ tar -
ta má ról és mód já ról, így a ter mé szet ben nyúj tott csa lá di
pót lék meg ha tá ro zott össze gé nek a csa lá di pót lék ter mé -
szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sát el ren de lõ te le pü lé si
ön kor mány zat ré szé re a kincs tár ban meg nyi tott csa lád tá -
mo ga tá si fo lyó szám lá ra (a továb biak ban: családtámoga -
tási fo lyó szám la) uta lá sá ról és ez zel egy ide jû leg ese ti
gond nok ki ren de lé sé rõl.

(6) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a csa lá di pót lék
meg ha tá ro zott mér té ké nek ter mé szet be ni for má ban tör té -
nõ nyúj tá sá ról  szóló ren del ke zé sét és az ese ti gond nok ki -
ren de lé sét, va la mint vé de lem be nem vett gyer mek ese tén
a vé de lem be vé tel el ren de lé sét egy ha tá ro zat ba fog lal ja.

68/B.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a gyer -
mek ré szé re – fi gye lem mel ko rá ra, egyé ni szük ség le te i re
és az íté lõ ké pes sé ge bir to ká ban lévõ gyer mek vé le mé nyé -
re – ese ti gond no kot ren del ki.

(2) A ki ren delt ese ti gond nok fo lya ma to san gondos -
kodik a csa lád tá mo ga tá si fo lyó szám lá ra át utalt csa lá di
pót lék nak a gyer mek szük ség le te i re tör té nõ felhasználá -
sáról, így kü lö nö sen ru há zat, tan szer, élel mi szer, táp szer,
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, ta nu ló bér let és
a gyer mek ko rá nak meg fe le lõ kész ség fej lesz tõ esz kö zök
ter mé szet be ni biz to sí tá sá ról.

(3) Egy ese ti gond nok egy ide jû leg leg fel jebb tíz gyer -
mek vo nat ko zá sá ban gon dos kod hat a csa lá di pót lék ter -
mé szet be ni for má ban tör té nõ biz to sí tá sá ról.

(4) A ki ren delt ese ti gond nok az adott hó nap ra a csa lád -
tá mo ga tá si fo lyó szám lá ra át utalt csa lá di pót lék fel hasz ná -
lá sá ról gyer me ken ként a kö vet ke zõ hó nap ötö dik nap já ig
el szá mol a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek.

68/C.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a csa lá -
di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá nak
 indokoltságát szük ség sze rint, de leg alább fél éven te fe lül -
vizs gál ja.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a fe lül vizs gá lat
ered mé nye ként dönt het

a) a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban – vál to zat -
lan idõ tar tam ban, mér ték ben és mó don – tör té nõ to váb bi
nyúj tá sá ról,

b) a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sa idõ tar ta má nak, mér té ké nek és mód já nak meg vál -
toz ta tá sá ról,

c) a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sá nak meg szün te té sé rõl, ha az in téz ke dés fenntar -
tása a továb biak ban nem in do kolt.

(3) A csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sá nak meg szün te té sé vel egy ide jû leg a te le pü lé si
 önkormányzat jegy zõ je szük ség sze rint dönt a vé de lem be
vé tel meg szün te té sé rõl.”

17.  § (1) A Gyvt. 70.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyám hi va tal
a) a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló mind két szü lõ ké rel -

mé re,
b) a szü lõi fel ügye le tet egye dül gya kor ló szü lõ ké rel -

mé re – a kü lön élõ má sik szü lõ meg hall ga tá sá val –, vagy
c) az át me ne ti ne velt gyer mek fe let ti szü lõi fel ügye le ti

jo got a ne ve lés be vé tel elõtt gya kor ló szü lõ ké rel mé re – az
át me ne ti ne velt gyer mek gyám já nak meg hall ga tá sá val –
hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a szü lõ egész sé gi ál la po ta, in -
do kolt tá vol lé te vagy más csa lá di ok  miatt a gyer me ket
a szük sé ges ide ig más, ál ta la meg ne ve zett csa lád át me ne ti -
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leg be fo gad ja, gon doz za és ne vel je, fel té ve, hogy a csa lád -
ba fo ga dás a gyer mek ér de ké ben áll.”

(2) A Gyvt. 70.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a csa lád -

ba fo ga dás sal egy ide jû leg meg kell szün tet ni a gyer mek
 átmeneti ne ve lés be vé te lét.”

18.  § A Gyvt. 73.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Kor mány ál tal ki je lölt gyám hi va tal a kül föl di
 állampolgárságú gyer mek – ide nem ért ve a 4.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti sze mélyt – ide ig le nes ha tá lyú
 elhelyezését a gyer mek szár ma zá si or szá gá nak vá la szát
köve tõen azon nal, il let ve hi va tal ból fél éven te fe lül vizs -
gál ja, és en nek ered mé nye kép pen dönt az ide ig le nes ha tá -
lyú el he lye zés fenn tar tá sá ról, a gon do zá si hely meg vál toz -
ta tá sá ról vagy – ha azt nem zet kö zi szer zõ dés vagy jog sza -
bály nem zár ja ki – az ide ig le nes ha tá lyú el he lye zés meg -
szün te té sé vel egy ide jû leg a gyer mek gyám sá gá ról, örök -
be fo ga dá sá ról.”

19.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 75/A.  §-sal egé szül ki:
„75/A.  § Ha a szü lõ hoz zá já rult
a) gyer me ke is me ret len sze mély ál ta li örök be fo ga dá sá -

hoz, a gyám hi va tal hi va tá sos gyá mot ren del a gyer mek
szá má ra és a gyer me ket ide ig le ne sen a le en dõ örök be fo ga -
dó szü lõ nél he lye zi el,

b) gyer me ké nek is mert sze mély ál ta li örök be fo ga dá sá -
hoz és az örök be fo ga dás en ge dé lye zé sét a le en dõ örök be -
fo ga dó szü lõ és a gyám ság alatt álló, örök be fo ga dan dó
gyer mek gyám ja kéri, al kal mas sá ga ese tén a gyám hi va tal
a le en dõ örök be fo ga dó szü lõt a gyer mek gyám já ul ren de li
ki és a gyer me ket nála ide ig le ne sen el he lye zi.”

20.  § A Gyvt. 87.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ha a ne ve lõ szü lõ a gyer mek gyám ja, a gyám nem
kép vi sel he ti a gyer me ket an nak örök be fo gad ha tó vá nyil -
vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rás ban. Eb ben az eset ben a gyer -
mek kép vi se le té ben a gyám hi va tal ál tal ki ren delt ese ti
gond nok jár el.”

21.  § A Gyvt. 100.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A mû kö dé si en ge dély ki adá sá val, mó do sí tá sá val és
vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rás il le ték men tes.”

22.  § A Gyvt. a XV. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
al cím mel és 100/A–100/B.  §-sal egé szül ki:

„A gyermekvédelmi igazgatási bírság

100/A.  § (1) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv vagy
a gyám hi va tal el len õr zé si jog kö ré ben jog sér té sen ként leg -
fel jebb 200 ezer fo rint össze gû gyer mek vé del mi igaz ga tá -
si bír sá got szab hat ki

a) a mû köd te tõ vel, az in téz mény ve ze tõ vel, il let ve
a fenn tar tó val szem ben, ha a mû köd te tõ, a szol gál ta tó, az
in téz mény, il let ve a fenn tar tó a gyer mek nek az e tör vény -
ben biz to sí tott jo ga it meg sér ti,

b) a mû köd te tõ vel, az in téz mény ve ze tõ vel, il let ve
a fenn tar tó val szem ben, ha a mû köd te tõ, a szol gál ta tó, az
in téz mény, il let ve a fenn tar tó a tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
get meg sze gi, vagy a gyer me ket, a szü lõt vagy más tör -
vényes kép vi se lõt, az ér dek-kép vi se le ti szer vet aka dá lyoz -
zák jo gai gya kor lá sá ban, il let ve ab ban, hogy a mû kö dést
en ge dé lye zõ szerv hez, a gyer mek jo gi kép vi se lõ höz vagy
más ha tó ság hoz for dul jon, vagy az in téz mény ve ze tõ, il let -
ve a fenn tar tó a pa naszt ha tár idõ ben nem vizs gál ja ki,

c) a fenn tar tó val és a fenn tar tó ne vé ben el jár ni jo go sult
sze méllyel szem ben, ha a fenn tar tó a kü lön jog sza bály sze -
rin ti ese tek ben nem kéri a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sát, 
is mé telt ki adá sát, vagy nem tel je sí ti a mû kö dést en ge dé -
lye zõ szerv felé fenn ál ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott be je len té si kö te le zett sé gét,

d) a fenn tar tó val és a fenn tar tó ne vé ben el jár ni jo go sult
sze méllyel szem ben, ha a fenn tar tó a gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi szol gál ta tás biz to sí tá sá val jog el le ne sen hagy
fel.

(2) A bír ság össze gét az eset összes kö rül mé nye i re, így
kü lö nö sen a jog sér tés sel érin tett gyer me kek szá má ra,
a jog sér tés sú lyá ra, a jog sér tés sel oko zott ér dek sé re lem
nagy sá gá ra, a jog sér tõ ál la pot idõ tar ta má ra, a jog sér tõ
 magatartás is mé telt ta nú sí tá sá ra és – fenn tar tó ra ki sza bott
bír ság ese tén – a bír ság meg fi ze té sé nek az el lá tás szín vo -
na lá ra gya ko rolt ha tá sá ra te kin tet tel kell meg ha tá roz ni.

(3) A bír ság – a jog sér tés jel le gé tõl, a jog sér tõk szá má -
tól, il let ve a fe le lõs ség mér té ké tõl füg gõ en – több sze -
méllyel, il let ve szer ve zet tel szem ben is ki szab ha tó.

(4) Ha a bír ság gal súj tott sze mély vagy szer ve zet a mû -
kö dést en ge dé lye zõ szerv vagy az el len õr zé si jog kö ré ben
el já ró gyám hi va tal ál tal meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem
in téz ke dik a jog el le nes ség meg szün te té se ér de ké ben,
a bír ság is mé tel ten ki szab ha tó.

(5) A bír ság más jog kö vet kez mé nyek kel, il let ve a fel je -
len té si kö te le zett ség tel je sí té sé vel egy ide jû leg is al kal -
maz ha tó.

(6) Az in téz mény ve ze tõ re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó, in téz mény
ve ze tõ jén kí vül arra a sze mély re is al kal maz ni kell, aki az
in téz mény ve ze tõ jog sza bály ban meg ha tá ro zott azon fel -
ada tát el lát ja, amely bõl szár ma zó jog gya kor lá sá val, il let -
ve kö te les ség meg sze gé sé vel a jog sér tést el kö vet ték.

(7) Ha a bír sá got a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
mint mû kö dést en ge dé lye zõ szerv szab ta ki, a bír ság ról
 szóló ha tá ro za tát köz li az el len õr zé si jog kört gya kor ló
gyám hi va tal lal.

(8) A jog erõ sen ki sza bott és meg nem fi ze tett bír ság
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

(9) A bír ság ból be folyt össze get a mi nisz ter a gyer mek -
jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té sét se gí tõ 
fel ada tok ra hasz nál ja fel.
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100/B.  § A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv vagy a gyám hi -
va tal el len õr zé si jog kö ré ben a gyer mek vé del mi igaz ga tá si
bír ság ki sza bá sa he lyett vagy mel lett

a) a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tás en ge -
dé lye zé sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos ren del ke zé sek
meg sér té se ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja,

b) a fenn tar tót, mû köd te tõt kö te lez he ti, hogy a jog sér tõ
sze mélyt küld je az Or szá gos Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi 
To vább kép zé si és Szak vizs ga Bi zott ság ál tal mi nõ sí tett to -
vább kép zés re, il let ve

c) a jog sér tés sel érin tet tek kö zött egyez te tõ meg be szé -
lés tar tá sa iránt in téz ked het.”

23.  § A Gyvt. 103/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Az országos szakértõi névjegyzék

103/A.  § (1) Az or szá gos szak ér tõi név jegy zék (a továb -
biak ban: Név jegy zék) – a gyer mek vé del mi és szo ci ál po li -
ti kai szak ér tõk nyil ván tar tá sa cél já ból – azok nak a sze mé -
lyek nek a (2) be kez dés sze rin ti ada ta it tar tal maz za, akik
részt ve het nek a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi, il let ve
szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõk szak mai el len -
õr zé sé ben, a szak mai prog ra mok ér té ke lé sé ben, a gyer -
mek jó lé ti alap el lá tá sok kal, gyer mek vé del mi szak el lá tá -
sok kal, il let ve a szo ci á lis szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
pá lyá za tok ér té ke lé sé ben és el len õr zé sé ben, to váb bá
a gyer mek vé del mi és gyám ügyi el já rás ban a gyer mek sze -
mé lyi sé gé vel kap cso la tos, il let ve a szo ci á lis igaz ga tá si
 eljárás so rán fel me rü lõ – kü lön le ges szak ér tel met igény -
lõ – je len tõs tény vagy kö rül mény meg íté lé sé ben.

(2) A Név jegy zék tar tal maz za a szak ér tõ

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, lak cí mét,
 értesítési cí mét, va la mint – ha a szak ér tõ hoz zá já rult a név -
jegy zék ben  való sze re pel te té sé hez – egyéb el ér he tõ sé gét
(te le fon szám, e-ma il cím),

b) mun ka he lyé nek és mun ka kö ré nek meg ne ve zé sét,
mun ka he lyé nek cí mét, te le fon szá mát,

c) is ko lai vég zett sé gé nek, szak kép zett sé gé nek, szak ké -
pe sí té sé nek meg ne ve zé sét, az er rõl ki ál lí tott ok le vél, bi zo -
nyít vány szá mát, a ki ál lí tás he lyét és idõ pont ját, a ki ál lí tó
in téz mény meg ne ve zé sét,

d) szak vizs gá já nak, egye te mi dok to ri cí mé nek vagy
 tudományos fo ko za tá nak meg ne ve zé sét, az er rõl ki ál lí tott
ok irat szá mát, a ki ál lí tás he lyét és idõ pont ját, a ki ál lí tó
 intézmény meg ne ve zé sét,

e) szak te rü le té nek(ei nek) meg ne ve zé sét,

f) Név jegy zé ken tar tá sá nak kez dõ idõ pont ját és idõ tar -
ta mát,

g) fel ké szí tõ kép zé sen, to vább kép zé sen  való rész vé te -
lé nek idõ pont ját,

h) szak mai te vé keny sé gé nek le írá sát,

i) szak ér tõi te vé keny sé ge szü ne tel te té sé nek, il let ve fel -
füg gesz té sé nek kez dõ idõ pont ját és idõ tar ta mát.

(3) A Név jegy zék be az ve he tõ fel, aki a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség -
gel vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí tés sel, to váb bá szakterü -
letén szer zett leg alább öt éves gya kor lat tal ren del ke zik,
szak te rü le té nek el is mert kép vi se lõ je, a bûn ügyi nyil ván -
tar tás bün te tett elõ é le tû e ket tar tal ma zó adat ál lo má nyá ban
nyil ván tar tott ként nem sze re pel és a szak ér tõi te vé keny ség 
vég zé sé vel össze füg gõ fog lal ko zás gya kor lá sá tól nincs
 eltiltva.

(4) A Kor mány ál tal ki je lölt szerv gon dos ko dik a Név -
jegy zék ve ze té sé rõl.

(5) A Név jegy zék ben sze rep lõ ada tok ból – szak te rü le -
ten kén ti ta go lás ban – a Kor mány ál tal ki je lölt szerv a hon -
lap ján köz zé te szi a szak ér tõ

a) szü le té si vagy há zas sá gi ne vét,
b) ér te sí té si cí mét,
c) egyéb el ér he tõ sé gét, ha hoz zá já rult an nak köz zé té te -

lé hez,
d) is ko lai vég zett sé gét, szak kép zett sé gét, szak ké pe sí -

té sét, szak vizs gá já nak, egye te mi dok to ri cí mé nek, il let ve
tu do má nyos fo ko za tá nak meg ne ve zé sét,

e) szak mai te vé keny sé gé nek le írá sát,
f) Név jegy zé ken tar tá sá nak kez dõ idõ pont ját és idõ tar -

ta mát.
(6) A Kor mány ál tal ki je lölt szerv az ada to kat a szak ér -

tõ nek a Név jegy zék bõl  való ki ke rü lé se idõ pont já tól szá -
mí tott 5 évig ke ze li, ezt köve tõen az ada to kat tör li. A Név -
jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõk ada ta it a Név jegy zék bõl ki -
ke rült szak ér tõk ada ta i tól el kü lö ní tet ten kell ke zel ni.”

24.  § (1) A Gyvt. 104.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny sé get el lá tó ál la mi és nem ál la mi in téz mény fenntar -
tója]

„i) ki ké ri a gyám hi va tal vé le mé nyét az in téz mény mû -
kö dé sét érin tõ lé nye ges dön tés meg ho za ta la elõtt, így
 különösen az in téz mény fenn tar tá sát érin tõ vál to zá sok, az
in téz mény át szer ve zé sé nek, meg szün te té sé nek, fel adat -
kör ének meg vál toz ta tá sa ese tén,”

(2) A Gyvt. 104.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó
 tevékenységet el lá tó ál la mi és nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó ja a gyám hi va tal szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szi azo kat
az in for má ci ó kat, ame lyek az in téz mény mû kö dé sét érin tõ
lé nye ges fenn tar tói dön tés meg ho za ta lá hoz ren del ke zé sé -
re áll nak. A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó
te vé keny sé get el lá tó ál la mi és nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó já nak az in téz mény mû kö dé sét érin tõ lé nye ges dön tés
meg ho za ta la elõtt úgy kell a gyám hi va tal vé le mé nyét
 kikérnie, hogy a gyám hi va tal nak – a szük sé ges informá -
ciók hoz zá fér he tõ vé té te lé nek nap já tól szá mít va – leg -
alább 10 mun ka nap áll jon ren del ke zés re vé le mé nye ki ala -
kí tá sá hoz.”
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25.  § A Gyvt. 127.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(3)–(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A gyám ha tó sá gi el já rás ban a 128.  § (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti ese tek ben ki zárt elekt ro ni kus úton a kap cso -
lat tar tás.

(3) A 15.  § (1)–(4) be kez dé se sze rin ti el lá tá sok kal és in -
téz ke dé sek kel kap cso la tos el já rá sok ban hir det mé nyi úton
tör té nõ köz lés nek nincs he lye. A 15.  § (1)–(4) be kez dé se
sze rin ti el lá tá sok kal és in téz ke dé sek kel kap cso la tos el já rá -
sok ban azok ban az ese tek ben, ami kor a köz igaz ga tá si
 hatósági el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény sze -
rint hir det mé nyi köz lés nek len ne he lye, kéz be sí té si ügy -
gond no kot kell ki ren del ni.

(4) A gyám ügyi és gyer mek vé del mi el já rás ban ho zott
dön tés – a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te -
vé keny ség mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel és el len õr zé -
sé vel kap cso la tos dön tés ki vé te lé vel – nem nyil vá nos.”

26.  § A Gyvt. 128.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Ha jog sza bály a gyer mek sze mé lyi ügye i ben a tör -
vényes kép vi se lõ el já rá sát vagy nyi lat ko za tát írja elõ,
a szü lõi fel ügye le tet együt te sen gya kor ló mind két szü lõ -
nek sze mé lye sen kell el jár nia, ille tõ leg sze mé lye sen kell
nyi lat koz nia.

(3) A kap cso lat tar tás sal, a kis ko rú há zas ság kö té sé nek
en ge dé lye zé sé vel, az örök be fo ga dás sal, a csa lá di jog ál lás -
sal, a szü lõi ház el ha gyá sá val, a csa lád ba fo ga dás sal és
a gyám ság gal, gond nok ság gal kap cso la tos jognyilatko -
zatokat csak sze mé lye sen le het meg ten ni, va la mint, ha
a tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben a gyám ha tó ság tár gya lást
tart, azon sze mé lye sen kell meg je len ni.”

27.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 130/A.  §-sal egé szül ki:

„130/A.  § A gyer mek bán tal ma zá sa, il let ve sú lyos el ha -
nya go lá sa vagy egyéb más, sú lyos ve szé lyez te tõ ok fenn -
ál lá sa, to váb bá a gyer mek ön ma ga ál tal elõ idé zett sú lyos
ve szé lyez te tõ ma ga tar tá sa ese tén

a) a ha tó ság és az ügy fél bár mi lyen mó don tart hat kap -
cso la tot,

b) ha kör nye zet ta nul mány ra van szük ség, azt ha la dék -
ta la nul el kell ké szí te ni,

c) a hely szí ni szem le a le zárt te rü let, épü let, he lyi ség
fel nyi tá sá val, az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re 
is meg tart ha tó.”

28.  § A Gyvt. 133.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az el já ró szerv a meg té rí tést mél tá nyos ság ból el en -
ged he ti, csök kent he ti, il let ve rész let fi ze tést en ge dé lyez -
het, ha a vissza fi ze tés re kö te le zett sze mély csa lád já ban az
egy fõre jutó havi jö ve de lem össze ge nem ha lad ja meg az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek két -
sze re sét.”

29.  § A Gyvt. 133/A.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) A más szerv el já rá sá ban tör té nõ kép vi se let re ki ren -
delt ügy gond nok, ese ti gond nok mun ka dí ját és költ sé ge it
a ki ren de lést ké rel me zõ szerv vi se li.

(7) A gyám hi va tal ál tal ki sza bott, il let ve meg ál la pí tott
el já rá si bír ság, el já rá si költ ség és a kap cso lat tar tás meg -
hiúsítása foly tán ke let ke zett iga zolt költ sé gek meg nem
 térült össze gét adók mód já ra kell be haj ta ni az adó zás rend -
jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint. A be haj tás ról
a kö te le zett la kó he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je adó ügyi ha tás kö ré ben gon dos ko dik.”

30.  § A Gyvt. Ötö dik Ré sze a kö vet ke zõ 133/B.  §-sal
egé szül ki:

„133/B.  § A kap cso lat tar tás ra vo nat ko zó ha tá ro zat vég -
re haj tá sá ra irá nyu ló el já rás ban ho zott va la mennyi dön tés
el len fel leb be zés nek van he lye. A kap cso lat tar tás ra vo nat -
ko zó ha tá ro zat vég re haj tá sá ra irá nyu ló el já rás ban elõ ter -
jesz tett fel leb be zés nek ha lasz tó ha tá lya van.”

31.  § A Gyvt. 134.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ha tás kört gya kor ló szerv
a) a gyer mek vé del mi és gyám ügyi igaz ga tá si el já rás

so rán az el já rá sa alá vont ügy fél re is mert ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta i nak köz lé sé vel, az ügy fél re vo -
nat ko zó a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 11.  §-a
(1) be kez dé sé nek a)–e), g)–h), k) és m) pont ja sze rin ti
ada tai te kin te té ben egye di adat szol gál ta tást kér het a jo -
go sult ság meg ál la pí tá sá hoz, il let ve a ha tó sá gi in téz ke -
dé sek meg té te lé hez a pol gá rok sze mé lyi ada ta it és lak cí -
mét nyil ván tar tó szerv tõl, amely ada to kat a ha tás kört
gya kor ló szerv az  eljárása jog erõs be fe je zé sé ig ke zel het
az zal, hogy az át vett ada to kat a ha tás kört gya kor ló szerv 
nem to váb bít hat ja,

b) a gyám ság gal és a gond nok ság gal kap cso la tos
ügyek ben, va la mint a kis ko rú ak va gyo ni ügye i ben – va -
gyo ni ér de kei vé del mé ben – a gyám ság, gond nok ság alatt
álló, il let ve a kis ko rú sze mély va la mennyi in gat la ná ra
 vonatkozóan a tu laj do ni la pon sze rep lõ ada tok ról adat -
szol gál ta tást kér het az in gat lan ügyi ha tó ság tól.”

32.  § (1) A Gyvt. 135.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
g) pont tal egé szül ki:

[A 15.  § (1)–(4) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott el lá tá sok
és in téz ke dé sek nyúj tá sa és meg té te le, azok el len õr zé se,
va la mint biz to sí tá sa so rán az e tör vény ben meg ha tá ro zott
jo gok ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se cél já ból a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ada tok ke ze lé sé re az aláb bi szer vek
és sze mé lyek jo go sul tak:]

„g) a gyer mek vé del mi szak ér tõi bi zott ság.”

(2) A Gyvt. 135.  § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek jo go sul tak
 a gyer mek]

„aa) sze mély azo no sí tó ada ta i nak és tár sa da lom biz to sí -
tá si azo no sí tó je lé re vo nat ko zó,”
[ada ta i nak a ke ze lé sé re.]

33.  § A Gyvt. 136.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon -
da ta és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

„(3) A gyer mek sze mély azo no sí tó ada tai és
a) az egész ség biz to sí tá si szerv nek a gyer mek tár sa da -

lom biz to sí tá si azo no sí tó jele az egész ség ügyi szol gál ta tás -
ra  való jo go sult ság kez de té re és meg szû né sé re vo nat ko zó
be je len tés sel össze füg gés ben,”

„d) a köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a rend -
sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re  való jo go sult ság ra
vo nat ko zó ada tok a gyer mek nek, fi a tal fel nõtt nek járó ter -
mé szet be ni el lá tá sok és ked vez mé nyek igény be vé te le cél -
já ból”
[to váb bít ha tók.]

34.  § A Gyvt. XXI. Fe je ze té nek „Ál ta lá nos sza bá lyok”
al cí me a kö vet ke zõ 136/A.  §-sal egé szül ki:

„136/A.  § (1) A gyer mek szü lõ je vagy más tör vényes
kép vi se lõ je a szol gál ta tó (in téz mény) ve ze tõ jé nél ké rel -
mez he ti, hogy be te kint hes sen a kü lön jog sza bály sze rin ti
gyer mek vé del mi nyil ván tar tás nak a gyer mek vo nat ko zá -
sá ban ki töl tött adat lap ja i ba, va la mint – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol -
gál ta tó nál, in téz mény nél ke let ke zett, il let ve ré szé re meg -
kül dött, a gyer mek kel kap cso la tos irat ba. Az ira tok ról
 kivonat vagy má so lat kér he tõ.

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot ta kon túl az érin tett
írás be li hoz zá já ru lá sa hi á nyá ban nem le het be te kin te ni
a má sik szü lõ re vo nat ko zó, kü lön le ges ada tot tar tal ma zó
irat ba, ki vé ve, ha az a gyer mek ér de ké ben kez de mé nye -
zett, a gyer mek vé de lem be vé te lé re vagy át me ne ti ne ve lés -
be vé te lé re irá nyu ló gyám ha tó sá gi el já rás, il let ve a gyer -
mek el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló bí ró sá gi
el já rás meg in dí tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges.”

35.  § A Gyvt. 145.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint nor -
ma tív hoz zá já ru lás ra jo go sult a jog erõs mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ gyer mek jó lé ti, il let ve a gyer mek vé del -
mi sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó, köz fel ada tot el lá tó”

36.  § A Gyvt. XXII. Fe je ze té nek „A gyer me kek vé del -
mé nek fõbb fi nan szí ro zá si sza bá lyai” al cí me a kö vet ke zõ
145/A.  §-sal egé szül ki:

„145/A.  § (1) Ha a he lyi ön kor mány zat vagy a tár su lás
a fenn tar tá sá ban mû kö dõ szol gál ta tót, in téz ményt jog -
utód lás sal egy há zi jogi sze mély fenn tar tá sá ba adja át, az
egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tást a he lyi ön kor mány zat, il let -

ve a tár su lás kö te les a köz pon ti költ ség ve tés nek két éven
ke resz tül fo lya ma to san meg té rí te ni. A jog utód lás té nyét
a mû kö dést en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban rög zí te ni kell.

(2) Ha a he lyi ön kor mány zat vagy a tár su lás fenn tar tá sá -
ban mû kö dõ szol gál ta tó, in téz mény meg szû né sé tõl szá mí -
tott há rom hó na pon be lül egy há zi jogi sze mély új szol gál -
ta tót, in téz ményt hoz lét re, a meg szûnt in téz mény ben is
nyúj tott gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok
után ki fi ze tett egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tást a he lyi ön -
kor mány zat, il let ve a tár su lás kö te les a köz pon ti költ ség -
ve tés nek két éven ke resz tül fo lya ma to san meg té rí te ni, fel -
té ve, hogy

a) a meg szûnt és a lét re ho zott szol gál ta tó nál, in téz -
mény ben el lá tott gyer me kek nek leg alább öt ven szá za lé ka
azo nos, va la mint

b) a meg szûnt és a lét re ho zott in téz mény ugyan ab ban
az in gat lan ban mû kö dik.

(3) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tá ro za tát köz li a kincs tár ral.”

37.  § A Gyvt. 147.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A té rí té si díj meg nem fi ze té se ese tén ké se del mi
pót lék nem ál la pít ha tó meg.”

38.  § A Gyvt. 154.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A gon do zá si díj meg nem fi ze té se ese tén ké se del mi
pót lék nem ál la pít ha tó meg.”

39.  § (1) A Gyvt. 162.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ r)–t) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
 állapítsa meg]

„f) a köz pon ti ha tó ság vagy ha tó sá gok, to váb bá
a 102.  §-ban, a 103/A.  §-ban és a 137.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szerv ki je lö lé sét,”

„r) a vé de lem be vé tel hez kap cso ló dó an a csa lá di pót lék 
ter mé szet be ni for má ban tör té nõ nyúj tá sá ra irá nyu ló el já -
rás rész le tes sza bá lya it,

s) a nem ál la mi és egy há zi fenn tar tók ál tal igény be ve -
he tõ nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek, fo lyó sí tá -
sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá -
lya it,

t) az egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás meg té rí té sé re irá -
nyu ló el já rás rész le tes sza bá lya it,”

(2) A Gyvt. 162.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
u) pont tal egé szül ki:

„u) a gyer mek vé del mi igaz ga tá si bír ság meg ál la pí tá sá -
ra és meg fi ze té sé re irá nyu ló el já rás rész le tes sza bá lya it.”

(3) A Gyvt. 162.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és f) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
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[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
 szabályozza]

„d) a 102.  §-ban, a 103/A.  §-ban és a 137.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rész le tes sza bá lya it,”

„f) az or szá gos szak ér tõi név jegy zék ve ze té sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket és az abba tör té nõ fel vé tel fel té te le it
és el já rá si kér dé se it,”

„j) a gyer mek vé del mi szak ér tõi bi zott ság el já rá sá nak
rész le tes sza bá lya it.”

II.

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

40.  § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
40.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon dat ré sze he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély an nak jár, aki
a szü lést meg elõ zõ en két éven be lül 365 na pon át biz to sí -
tott volt, és”

[a) a biz to sí tás tar ta ma alatt vagy a biz to sí tás meg szû -
né sét kö ve tõ negy ven két na pon be lül szül, vagy

b) a biz to sí tás meg szû né sét kö ve tõ negy ven két na pon
túl táp pénz, ille tõ leg bal ese ti táp pénz fo lyó sí tá sá nak az
ide je alatt vagy a fo lyó sí tás meg szû né sét kö ve tõ hu szon -
nyolc na pon be lül szül.]

(2) Az Ebtv. 40.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re jo go sult ság hoz 
szük sé ges elõ ze tes 365 napi biz to sí tá si idõ be be kell szá -
mí ta ni

a) a biz to sí tás meg szû né sét kö ve tõ táp pénz, bal ese ti
táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do -
zá si díj fo lyó sí tá sá nak az ide jét,

b) kö zép- vagy fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa li
ta go za tán egy év nél hosszabb ide je foly ta tott ta nul má nyok 
ide jé bõl 180 na pot,

c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jét.”

41.  § (1) Az Ebtv. 42/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Gyer mek gon do zá si díj ra jo go sult
a) a biz to sí tott szü lõ, ha a gyer mek gon do zá si díj igény -

lé sét – a gyer me ket szü lõ anya ese tén a szü lést – meg elõ -
zõ en két éven be lül 365 na pon át biz to sí tott volt,

b) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben ré sze sült anya,
aki nek a biz to sí tá si jog vi szo nya a ter hes sé gi-gyer mek ágyi
se gély igény be vé te lé nek idõ tar ta ma alatt meg szûnt, fel té -
ve, hogy a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re  való jo go sult -
sá ga a biz to sí tá si jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt ke let ke -
zett és a szü lést meg elõ zõ en két éven be lül 365 na pon át
biz to sí tott volt,
és a gyer me ket sa ját ház tar tá sá ban ne ve li.”

(2) Az Ebtv. 42/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A gyer mek gon do zá si díj ra tör té nõ jo go sult ság hoz
szük sé ges elõ ze tes 365 napi biz to sí tá si idõ be be kell szá -
mí ta ni

a) a biz to sí tás meg szû né sét kö ve tõ táp pénz, bal ese ti
táp pénz ide jét,

b) a kö zép- vagy fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa li
ta go za tán egy év nél hosszabb ide ig foly ta tott ta nul mány
ide jé bõl 180 na pot,

c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jét.”

42.  § Az Ebtv. 42/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„42/B.  § (1) A gyer mek gon do zá si díj leg ko ráb ban a ter -
hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, ille tõ leg az an nak meg fe le lõ
idõ tar tam le jár tát kö ve tõ nap tól a gyer me ket szü lõ anya
ese té ben a szü lést, egyéb eset ben a jo go sult sá got meg -
elõzõ 2 éven be lül meg szer zett biz to sí tás ban töl tött na pok -
nak meg fe le lõ idõ tar tam ra, de leg fel jebb a gyer mek
2. élet évé nek be töl té sé ig jár.

(2) Ab ban az eset ben, ha a gyer mek gon do zá si díj ra
 jogosult a jo go sult ság meg szer zé se kor vagy azt meg elõ zõ
2 éven be lül jo go sult volt gyer mek gon do zá si díj ra, a gyer -
mek gon do zá si díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma nem le het
 rövidebb a ko ráb bi gyer mek gon do zá si díj (1) be kez dés
alap ján meg ál la pí tott idõ tar ta má nál, és ezen gyer mek gon -
do zá si díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma nem hosszab bo dik
meg a ko ráb bi ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek -
gon do zá si díj, gyer mek gon do zá si se gély jo go sult sá gi ide -
jé vel.

(3) Ha a gyer me ket szü lõ nõ – ide ért ve a gyer me ket
örök be fo gad ni szán dé ko zó nõt is – meg hal, vagy a gyer -
mek nem az õ ház tar tá sá ban ne vel ke dik, úgy a gyer mek -
gon do zá si díj az arra jo go sult sze mély nek a terhességi-
 gyermekágyi se gély re jo go sí tó idõ tar tam ra, ille tõ leg
 annak fenn ma ra dó ré szé re is jár.”

III.

A fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 

1998. évi XXVI. törvény módosítása

43.  § (1) A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Fot.) Köz szol gál ta tá sok hoz  való
egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés al cí me a kö vet ke zõ 7/C.  §-sal
egé szül ki:

„7/C.  § A köz szol gál ta tá sok hoz  való egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben a fo gya té kos sze mély az
ön ál ló élet vi te lét se gí tõ ku tyá ját – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – be vi he ti a köz szol gál ta tást nyúj -
tó szerv, in téz mény, szol gál ta tó min den ki szá má ra nyit va
álló te rü le té re.”
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(2) A Fot. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a tár sa dal mi esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz szol gál ta tá -
sok igény be vé te lé nek és a sze mé lyi se gí tés fel té te le i nek
biz to sí tá sa ér de ké ben ren de let ben ál la pít sa meg a fo gya té -
kos sze mélyt az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés hez fû zõ dõ joga 
gya kor lá sá ban és ön ál ló élet vi te lé ben se gí tõ ku tya ki kép -
zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak és al kal maz ha tó sá gá nak sza bá -
lya it.”

IV.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

44.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 6.  §-a a kö vet ke -
zõ (2)–(3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi 
szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A csa lá di pót lék a gyer mek vé de lem be vé te le ese -
tén rész ben ter mé szet be ni for má ban is nyújt ha tó.

(3) A csa lá di pót lék ter mé szet ben tör té nõ nyúj tá sá ról
a vé de lem be vé tel rõl ha tá ro za tot hozó gyám ha tó ság dönt.
Ter mé szet be ni for má ban a csa lá di pót lék vé de lem be vett
gyer mek után járó össze gé nek leg fel jebb 50%-a nyújt ha tó, 
leg fel jebb egy éves – in do kolt eset ben is mé tel ten el ren del -
he tõ – idõ tar tam ra.”

45.  § A Cst. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A kö zép is ko lá ban ta nul má nyo kat foly ta tó ta nu ló
után a csa lá di pót lék an nak a tan év nek az utol só nap já ig
jár, amely év ben a hu sza dik élet évét be töl ti. Ez alól ki vé -
telt ké pez az a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló, aki az
1998. évi XXVI. tör vény alap ján fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás ra nem jo go sult. Eb ben az eset ben a csa lá di pót lék
 annak a tan év nek az utol só nap já ig jár, amely ben a ta nu ló
a hu szon har ma dik élet évét be töl ti.”

46.  § A Cst. a kö vet ke zõ 36/A.  §-sal egé szül ki:
„36/A.  § (1) A köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo -

kat foly ta tók ta nu lói jog vi szo nyá nak fenn ál lá sá ról a név és 
a TAJ-szám köz lé sé vel az ok ta tá si hi va tal ada tot szol gál tat 
a kincs tár ré szé re. Az ada tok át adá sá nak mód já ról az ok ta -
tá si hi va tal és a kincs tár meg ál la po dást köt.

(2) Kü lön jog sza bály sze rint kell iga zol ni a ta nul má -
nyok köz ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ foly ta tá sát

a) ha az el lá tás irán ti igényt csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ -
hely bí rál ja el,

b) a kincs tár hi ány pót lás ra  való fel szó lí tá sa alap ján,
a csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ, azon ban az (1) be kez dés
sze rin ti adat szol gál ta tás ban nem sze rep lõ gyer mek, il let ve
sze mély ese té ben.”

47.  § A Cst. 37.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a gyám ha tó ság a csa lá di pót lék ter mé szet be ni
nyúj tá sát ren de li el, a kincs tár a gyám ha tó ság ha tá ro za tá -
ban fog lal tak sze rint in téz ke dik a ter mé szet ben nyúj tott
rész nek a csa lá di pót lék ter mé szet be ni for má ban tör té nõ
nyúj tá sát el ren de lõ te le pü lé si ön kor mány zat ré szé re
a kincs tár ban meg nyi tott csa lád tá mo ga tá si fo lyó szám lá ra
(a továb biak ban: csa lád tá mo ga tá si fo lyó szám la) uta lá sá -
ról.

(6) A csa lá di pót lék meg ha tá ro zott mér té két az el ren de -
lést, il let ve a meg szün te tést kö ve tõ má so dik hó nap tól kell
ter mé szet ben biz to sí ta ni, il let ve pénz be li for má ban fo lyó -
sí ta ni.”

48.  § A Cst. 44.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A 22.  § és a 43.  § (5)–(6) be kez dé se sze rin ti ha tá ro -
zat el len nincs he lye fel leb be zés nek.”

49.  § A Cst. 45.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az igé nyel bí rá ló szerv az ál la mi adó ha tó ság felé
fenn ál ló adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se
 érdekében ke zel he ti a jo go sult és a jo go sult há zas tár sa,
élet tár sa adó azo no sí tó je lét.”

V.

Záró rendelkezések

50.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(9) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 23.  §-a, 43.  §-a és 53.  §-a a tör vény ki hir -
de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 50.  §-ának (9) be kez dé se 2009. au gusz -
tus 31-én lép ha tály ba.

(4) E tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé se, 25–27.  §-a,
30.  §-a, 37–38.  §-a és 54.  §-a 2009. ok tó ber 1-jén lép ha -
tály ba.

(5) E tör vény 3.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé se,
13.  §-ának (2) be kez dé se, 22.  §-a és 39.  §-ának (2) be kez -
dé se 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(6) E tör vény 40–42.  §-a és 55.  §-a 2010. má jus 1-jén
lép ha tály ba.

(7) E tör vény 15.  §-ának (3) be kez dé se 2010. jú li us
1-jén lép ha tály ba.

(8) E tör vény 45.  §-a 2010. au gusz tus 31-én lép ha tály ba.

(9) Nem lép ha tály ba a Cst. – a Ma gyar Köz tár sa ság
2009. évi költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXXII. tör vény 12.  §-ával
meg ál la pí tott – 11.  §-ának (1) be kez dé se.
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51.  § (1) E tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé sét,
25–27.  §-át, 30.  §-át, 37–38.  §-át és 54.  §-át a 2009. szep -
tem ber 30-át köve tõen in dult vagy meg is mé telt el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

(2) A Gyvt. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 49.  §-ának
(3) be kez dé sét és 54.  §-ának (5)–(7) be kez dé sét a 2009.
de cem ber 31-ét köve tõen át me ne ti gon do zás ban ré sze sí -
tett vagy ne ve lés be vett gyer mek ügyé ben és a már át me -
ne ti gon do zás ban ré sze sü lõ vagy ne ve lés be vett gyer mek
gon do zá si he lyé nek 2009. de cem ber 31-ét köve tõen tör -
ténõ meg vál toz ta tá sa kor kell al kal maz ni.

(3) A Gyvt. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 68.  §-a (5) be -
kez dé sé nek b) pont ját az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult vé de lem be vé te li el já rá sok ban és a vé de lem be
vé tel nek az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen tör té nõ
 felülvizsgálatakor kell al kal maz ni.

(4) Gyer mek vé del mi igaz ga tá si bír sá got ki szab ni csak
a 2009. de cem ber 31-ét köve tõen el kö ve tett jog sér té sek
ese tén le het. Amennyi ben a jog sér tés va la mely ál la pot
fenn tar tá sá val  valósul meg, a gyer mek vé del mi igaz ga tá si
bír sá got ak kor le het ki szab ni, ha a jog sér tõ ál la pot 2009.
de cem ber 31-e után is fenn áll.

(5) A Gyvt. – e tör vénnyel meg ál la pí -
tott – 145/A.  §-ában fog lalt sza bá lyo kat ab ban az eset ben
kell  alkalmazni, ha az egy há zi fenn tar tó a mû kö dé si en ge -
dély irán ti ké rel mét e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
nyúj tot ta be.

(6) A ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély és gyer mek gon do -
zá si díj ese té ben, va la mint a gyer mek gon do zá si se gély és
a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás e tör vénnyel meg ál la pí tott
idõ tar ta má nak vo nat ko zá sá ban az 50.  § (6) be kez dés sze -
rin ti

a) idõ pont ban fo lya mat ban levõ ügyek ben a 2010. áp -
ri lis 30-án ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni,

b) idõ pon tot meg elõ zõ en meg ál la pí tott el lá tást az e tör -
vény sze rin ti mó do sí tás nem érin ti,

c) idõ pont elõtt szü le tett gyer me kek re te kin tet tel igé -
nyelt el lá tás ra ak kor is a 2010. áp ri lis 30-án ha tá lyos sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni, ha az igény lés ezt az idõ pon tot
köve tõen tör té nik.

(7) Ab ban az eset ben, ha a gyer mek gon do zá si dí jat
2010. áp ri lis 30-át köve tõen szü le tett gyer mek vo nat ko zá -
sá ban igény lik, és a jo go sult ság meg szer zé se kor, vagy az
azt meg elõ zõ két éven be lül a jo go sult az Ebtv. 2010. áp -
rilis 30-áig ha tá lyos sza bá lyai sze rint jo go sult volt gyer -
mek gon do zá si díj ra, ak kor a gyer mek gon do zá si díj fo lyó -
sí tá sá nak idõ tar ta ma a ko ráb bi gyer mek gon do zá si díj ra
 való jo go sult ság meg szer zé sét meg elõ zõ két év ben, va la -
mint a ko ráb bi gyer mek gon do zá si díj le jár tát köve tõen az
Ebtv. e tör vény 41.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
42/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rint szá mí tott, biz to sí tás -
ban töl tött na pok szá má val egye zik meg, de nem le het rö -
vi debb 365 nap nál, és leg fel jebb a gyer mek 2. élet évé nek
be töl té sé ig jár. A ko ráb bi gyer mek gon do zá si díj le jár tát

köve tõen biz to sí tás ban töl tött idõ be az új gyer mek gon do -
zá si díj idõ tar ta má nak ki szá mí tá sa vo nat ko zá sá ban nem
szá mít bele a gyer mek gon do zá si se gély, va la mint a ter hes -
sé gi gyer mek ágyi se gély fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma.

(8) 2010. au gusz tus 31-én meg szû nik a csa lá di pót lék ra
 való jo go sult sá ga an nak a 20. élet évét 2010. szep tem ber
1-jét meg elõ zõ en be töl tött sze mély nek, aki után vagy aki
ré szé re a csa lá di pót lék a köz ok ta tá si in téz mény ben foly -
tatott ta nul má nya i ra te kin tet tel ke rült fo lyó sí tás ra.

52.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Gyvt.

a) 69.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja,
b) 140.  §-ának (4) be kez dé se,
c) 145.  §-ának (2) be kez dé se,
d) 156.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,
e) 157.  §-ának (1)–(3) és (5)–(6) be kez dé se,
f) 158–159.  §-a,
g) 162.  §-a (1) be kez dé sé nek – az egyes szo ci á lis tár -

gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXXI. tör -
vény 63.  §-ával be ik ta tott – q) pont ja.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Cst.

a) 11.  §-ának (4) be kez dé se,
b) 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ , és en nek meg tör -

tén tét a gyer mek ere de ti szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak 
hát ol da lá ra rá ve ze ti” szö veg rész,

c) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és fo lyó sí ta ni” szö -
veg rész.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyvt.
a) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „me ne kült -

ként,” szö veg rész he lyé be a „me ne kült ként, ol tal ma zott -
ként,” szö veg rész,

b) 11/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„ jogai meg is me ré sé ben és ér vé nye sí té sé ben” szö veg rész
he lyé be a „jo gai meg is me ré sé ben és ér vé nye sí té sé ben,
 valamint kö te les sé gei meg is me ré sé ben és tel je sí té sé ben”
szö veg rész,

c) 19.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „135%-át”
szö veg rész he lyé be a „140%-át” szö veg rész,

d) 19.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „125%-át”
szö veg rész he lyé be a „130%-át” szö veg rész,

e) 19.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont já ban a „tes ti, ér zék -
szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos (a továb biak -
ban: tar tó san be teg, ille tõ leg fo gya té kos) gyer me ket” szö -
veg rész he lyé be a „fo gya té kos gyer me ket” szö veg rész,

f) 19.  §-a (7) be kez dé sé ben a „moz gás kor lá to zott ság ra” 
szö veg rész he lyé be a „moz gás kor lá to zott ság ra vagy tar tós 
be teg ség re” szö veg rész,

g) 20/C.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „to váb bi
al ka lom mal” szö veg rész he lyé be a „to váb bi al ka lom mal
az óvo dai ne ve lé si jog vi szony fenn ál lá sá ig” szö veg rész,

h) 20/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „gyer mek tör -
vényes fel ügye le tét el lá tó szü lõ” szö veg rész he lyé be a
„gyer mek fe lett a szü lõi fel ügye le ti jo got gya kor ló szü lõ,
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il let ve ha mind két szü lõ gya ko rol ja a szü lõi fel ügye le ti jo -
got, mind két szü lõ” szö veg rész,

i) 20/C.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
a „hét mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „leg fel jebb
15 mun ka na pon” szö veg rész,

j) 25.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „la kás -
prog ram ban” szö veg rész he lyé be a „la kás prog ram ban
vagy la kás-elõ ta ka ré kos sá gi prog ram ban” szö veg rész,

k) 26.  §-ának – e tör vénnyel át szá mo zott – (7) be kez dé -
sé ben az „A (4)–(5) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be
a „Az (5)–(6) be kez dés ben” szö veg rész,

l) 41.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kt.)” szö veg -
rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész,

m) 51.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban a „tel jes
körû” szö veg rész he lyé be a „szük ség sze rin ti” szö veg rész,

n) 54.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
a „kor ha tár ra” szö veg rész he lyé be a „kor kü lönb ség re,
a ne ve lõ szü lõ re vo nat ko zó kor ha tár ra,” szö veg rész,

o) 81/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „át me ne ti vagy
tar tós ne ve lés be vett gyer mek” szö veg rész he lyé be az
„ide ig le nes ha tállyal el he lye zett, át me ne ti vagy tar tós ne -
ve lés be vett gyer mek” szö veg rész,

p) 81/A.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „az
át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek” szö veg rész
he lyé be az „a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás -
sal érin tett ide ig le nes ha tállyal el he lye zett gyer mek, az át -
me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek” szö veg rész,

q) 81/B.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „77.  §”
szö veg rész he lyé be a „4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott el já rás sal érin tett ide ig le nes ha tállyal el he lye zett gyer -
mek, to váb bá a 77.  §” szö veg rész,

r) 102.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ elsõ mon da tá -
ban, 102.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 137.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Kor mány”
szö veg rész,

s) 131.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a ha von ta rend sze -
re sen mér he tõ jö ve del mek nél a há rom hó na pot, egyéb jö -
ve del mek nél pe dig az egy évet nem ha lad hat ja meg” szö -
veg rész he lyé be az „az Szt. 10.  §-ának (2)–(5) be kez dé se
sze rint ke rül meg ál la pí tás ra” szö veg rész,

t) 132.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „vagy a tör vényes
kép vi se lõt” szö veg rész he lyé be az „ , a tör vényes kép vi se -
lõt vagy az egyéb ügy fe let” szö veg rész, a „köz re mû kö dé -
sé vel” szö veg rész he lyé be a „köz re mû kö dé sé vel, szak ér -
tõi vizs gá la ton  való rész vé te lé vel” szö veg rész,

u) 152.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fel sõ fo kú is ko la”
szö veg rész he lyé be a „kö zép fo kú és fel sõ fo kú is ko la” szö -
veg rész
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ebtv.
42/C.  §-ának c) pont já ban a „pénz el lá tás ban” szö veg rész
he lyé be a „pénz el lá tás ban – ide nem ért ve az ál lás ke re sé si
já ra dé kot és se gélyt, a vál lal ko zói és a mun ka nél kü li já ra -
dé kot, va la mint az ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tást –” szö -
veg rész lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cst.
7.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Ha” szö veg rész he lyé be
a „Ha a kis ko rú szü lõ gyer me ké nek nincs gyám ja, vagy
ha” szö veg rész lép.

53.  § Ha tá lyát vesz ti a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról,
a Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la -
mint az if jú ság gal össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá -
tá sá nak szer ve ze ti rend jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör -
vény II. Ré sze.

54.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Gyvt.
a) 33.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, 138.  §-a

(1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ter mé sze tes” szö veg -
rész,

b) 77.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
80.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 83.  §-a
(3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban, 152.  §-ának
(5) be kez dé sé ben az „azon nal” szö veg rész,

c) 81/B.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
d) 82.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ mon da ta.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Cst.
a) 34.  §-ának (2) be kez dé se,
b) 36.  §-a,
c) 44.  §-ának (4) be kez dé se.

(3) A Gyvt.
a) 27.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „igényt” szö veg rész

he lyé be a „ké rel met” szö veg rész,
b) 32.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat egy pél dá -

nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí te ni kell a mû köd te tõt” szö -
veg rész he lyé be a „ha tá ro za tot kö zöl ni kell a mû köd te tõ -
vel” szö veg rész, va la mint a „ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé -
be a „ve ze tõ jé vel” szö veg rész,

c) 37/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
a „meg szû né sét” szö veg rész he lyé be a „meg szün te té sét”
szö veg rész, a „kez de mé nyez he ti” szö veg rész he lyé be
a „ké rel mez he ti” szö veg rész,

d) 73.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „har minc
na pon be lül” szö veg rész he lyé be a „22 mun ka na pon
 belül” szö veg rész,

e) 73.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „har minc
na pon be lül” szö veg rész he lyé be a „27 mun ka na pon
 belül” szö veg rész,

f) 73.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „hat van
 napon be lül” szö veg rész he lyé be a „45 mun ka na pon be -
lül” szö veg rész,

g) 74.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 75.  §-ában a „60 na pon 
be lül” szö veg rész he lyé be a „45 mun ka na pon be lül” szö -
veg rész,

h) 80.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „sze mé lyi
ada ta i nak” szö veg rész he lyé be a „ter mé sze tes sze mély -
azo no sí tó ada ta i nak” szö veg rész,

i) 81/B.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„8  napon be lül” szö veg rész he lyé be az „5 mun ka na pon
 belül” szö veg rész,
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j) 83.  §-a (4) be kez dé sé ben a „he lyét azon na li ha tállyal
meg vál toz tat ja,” szö veg rész he lyé be a „he lyé nek azon na li
ha tállyal tör té nõ meg vál toz ta tá sá ról fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó ha tá ro zat ban dönt het,” szö veg rész,

k) 83.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „nyolc
na pon be lül” szö veg rész he lyé be az „5 mun ka na pon be lül” 
szö veg rész,

l) 83.  §-a (8) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
a „nyolc nap alatt” szö veg rész he lyé be az „5 mun ka nap
alatt” szö veg rész,

m) 85.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „kéz be sí té sét” szö -
veg rész he lyé be a „köz lé sét” szö veg rész,

n) 85.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „in téz ke dé sé vel”
szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tá val” szö veg rész,

o) 93.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül” szö veg rész he lyé be a „köz lé sé -
tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül” szö veg rész,

p) 102.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „neve, szü -
le té si he lye és ide je, any ja neve;” szö veg rész he lyé be
a „ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai;” szö veg rész,

q) 131.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „15 na pon be lül”
szö veg rész he lyé be a „10 mun ka na pon be lül” szö veg rész
lép.

(4) A Cst.
a) 29.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban,

32.  §-ában, va la mint 33.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „180
na pon” szö veg rész he lyé be a „hat hó na pon” szö veg rész,

b) 34.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 35.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „igényt” szö veg -
rész he lyé be a „ké rel met” szö veg rész,

c) 34.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az igény hez” szö veg -
rész he lyé be „a ké re lem hez” szö veg rész,

d) 34.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „igény be je len té sé -
hez” szö veg rész he lyé be a „ké re lem elõ ter jesz téséhez”
szö veg rész,

e) 37.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban, 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 38.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben „az igény” szö veg rész he lyé be „a ké re lem” szö veg -
rész,

f) 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az igény be je len tés”
szö veg rész he lyé be „a ké re lem be nyúj tá sá nak” szö veg -
rész,

g) 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az igényt” szö veg rész
he lyé be „a ké rel met” szö veg rész,

h) 41.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „30 na pon be lül írás -
ban” szö veg rész he lyé be a „22 mun ka na pon be lül ha tá ro -
zat tal” szö veg rész,

i) 43.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 44.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben a „15 na pon” szö veg rész he lyé be a „10 mun ka na -
pon” szö veg rész,

j) 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „el lá tást igény lõ”
szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg rész,

k) 45.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „sze mély -
azo no sí tó ada tai (név, le ány ko ri név, any ja neve, szü le té si
hely, év, hó nap, nap)” szö veg rész he lyé be a „ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada tai” szö veg rész
lép.

55.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Ebtv. 42/D.  §-ának (3) be -
kez dé se.

(2) Az Ebtv.
a) 42/D.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „(1)–(3)” szö veg -

rész he lyé be a „(2)–(5)” szö veg rész,
b) 42/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ma xi má lis” szö -

veg rész he lyé be a „48.  § (2)–(3) be kez dé se alap ján ma xi -
má lis” szö veg rész,

c) 50.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „42/D.  §
(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „48.  § (4) be kez dé se” 
szö veg rész
lép.

(3) A Cst. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban és
23.  §-ában a „3” szö veg rész he lyé be a „2” szö veg rész lép.

56. § Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy 2009.
ok tó ber 15-ig

a) tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés fel adat kör rel ren del -
ke zõ bi zott sá gát a há rom éves nél fi a ta labb gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sát szol gá ló in téz mé nyek fé rõ he lye i nek
fej lesz té si for rá sok ból meg va ló su ló bõ ví té se ér de ké ben
tett in téz ke dé sek rõl,

b) nyújt sa be az Or szág gyû lés nek a gyer me kek nap -
köz be ni el lá tá sát szol gá ló in téz mény rend szer dif fe ren ci á -
lá sá hoz, va la mint szük ség ese tén az el lá tó rend szer sza bá -
lyo zá si és fi nan szí ro zá si kör nye ze té nek meg vál toz ta tá sá -
hoz szük sé ges mó do sí tá so kat tar tal ma zó tör vény ja vas la -
tot,

c) nyújt sa be az Or szág gyû lés nek a köz szfé rá ban a
gyer mek gon do zá si el lá tás igény be vé te le után a ko ráb bi
mun ka he lyé re vissza té rõ szü lõ ese té ben a gyer mek két és
há rom éves kora kö zöt ti idõ szak te kin te té ben a szü lõ dön -
té se alap ján kö te le zõ rész mun ka idõs fog lal koz ta tás be ve -
ze té sé hez szük sé ges tör vény ja vas la tot,

d) vizs gál ja meg a START já ru lék ked vez mény ki ter -
jesz té sé nek le he tõ sé gét a gyer mek gon do zá si el lá tás igény -
be vé te le után a ko ráb bi mun ka he lyé re vissza té rõ szü lõ
fog lal koz ta tá sá ra.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407

09.1779 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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