
II. Tör vé nyek

2009. évi XXXV.
törvény

egyes adótör vények és azzal összefüggõ egyéb
tör vények módosításáról*

ELSÕ RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT
ÉS A JÖVEDÉKI ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

Az általános forgalmi adóról  szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1.  § (1) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) 82.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(1) Az adó mér té ke az adó alap já nak 25 szá za lé ka.”

(2) Az Áfa tv. 82.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A 3/A. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mé kek, szol -
gál ta tá sok ese té ben az adó mér té ke az adó alap já nak 18
szá za lé ka.”

2.  § (1) Az Áfa tv. 83.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[83.  § Ha a jut ta tott va gyo ni elõny pénz ben ki fe je zett
össze gét úgy kell te kin te ni, mint amely fi ze ten dõ adót is
tar tal maz, an nak meg ál la pí tá sá hoz]

„a) a 82.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték ese té -
ben 20 szá za lé kot,”

[kell al kal maz ni.]

(2) Az Áfa tv. 83.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[83.  § Ha a jut ta tott va gyo ni elõny pénz ben ki fe je zett
össze gét úgy kell te kin te ni, mint amely fi ze ten dõ adót is
tar tal maz, an nak meg ál la pí tá sá hoz]

„c)  a 82.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték ese té -
ben 15,25 szá za lé kot”

[kell al kal maz ni.]
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3.  § (1) Az Áfa tv. az e tör vény 1. mel lék le te sze rin ti
3/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) Az Áfa tv. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 3/A. szá mú
mel lék le te az e tör vény 2. mel lék le te sze rint mó do sul.

II. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

4.  § 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.) 7.  §-ának
37/B. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„37/B. E85: a 3824 90 99 vám ta ri fa szám alá tar to zó,
üzem anyag cél ra elõ ál lí tott, leg alább 70%, leg fel jebb 85% 
olyan bi o e ta nolt tar tal ma zó ter mék, ame lyet ki zá ró lag
 Közösségben ter melt, me zõ gaz da sá gi ere de tû alap anyag -
ból gyár tot tak;”

5.  § (1) A Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont jai
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(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
109 000 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 -
tarifaszám alat ti pet ró le um ra 117 300 Ft/ezer li ter,

c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vám -
tarifaszám alat ti, tü ze lõ-, fû tõ anyag célú gáz olaj ra
90 500 Ft/ezer li ter,

d) a 2710 19 41 vám ta ri fa szám alat ti, üzem anyag célú
gáz olaj ra 90 500 Ft/ezer li ter,”

(2) A Jöt. 52.  §-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 az 50.  § sze rin ti, de az (1) be kez -
dés ben nem em lí tett ás vány olaj ra

a) – fi gye lem mel a (3) be kez dés ren del ke zé sé re is –
a bio dí zel ese té ben az (1) be kez dés d) pont sze rin ti, az E85
ese té ben a ter mék bi o e ta no lon kí vü li kom po nen se i nek tér -
fo gat ra szá mí tott mennyi sé gi rész ará nya (a szá za lék ér ték
szá zad ré szé ben ki fe jez ve) és az (1) be kez dés a) pont sze -
rin ti adó mér ték szor za ta ként meg ha tá ro zott összeg,

b) az a) pont ban nem em lí tett bio üzem anyag ese té ben
az üze ma nyag kén ti fel hasz ná lás nak meg fele lõen az
(1) be kez dés a), d), f) vagy g) pont sze rin ti ás vány ola jok
kö zül a hoz zá leg kö ze lebb álló ás vány olaj ra meg ha tá ro -
zott adó mér ték, il let ve a 2207 vám ta ri fa szám alá tar to zó
al ko hol ter mék bio üzem anyag ese té ben a 64.  § (2) be kez -
dés sze rin ti adó mér ték,

c) ben zin, il let ve gáz olaj ada lé ka kén ti, hí gí tó a nya ga -
kén ti be szer zés, im por tá lás, kí ná lás, ér té ke sí tés vagy fel -
hasz ná lás ese tén az (1) be kez dés a), il let ve d) pont sze rin ti
adó mér ték,

d) az a)–c) pont alá nem esõ ás vány olaj ese té ben – az
üze ma nyag kén ti vagy a tü ze lõ-, fû tõ a nyag kén ti be szer zés -
nek, im por tá lás nak, kí ná lás nak, ér té ke sí tés nek vagy fel -
hasz ná lás nak meg fele lõen – az (1) be kez dés a)–d) vagy
f), g) pont sze rin ti ás vány ola jok kö zül a hoz zá leg kö ze lebb 
álló ás vány olaj ra meg ha tá ro zott adó mér ték, fi gye lem mel
a (3) be kez dés ren del ke zé sé re is.”

6.  § A Jöt. a kö vet ke zõ 57.  §-sal egé szül ki:
„57.  § (1) Mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var ese tén

a fel hasz ná ló jo go sult a föld gáz fel hasz ná lá sa ki vál tá sá ra
a mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var fenn ál lá sa alatt és
azt köve tõen még két mun ka na pon (a továb biak ban: fel -
hasz ná lá si idõ szak) fel hasz nált gáz olaj meg fi ze tett adó já -
ból li te ren ként 84,30 Ft-ot vissza igé nyel ni, ha azt

a) a mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var fenn ál lá sa
alatt, il let ve azt leg fel jebb öt mun ka nap pal meg elõ zõ en,
ás vány olaj-adó rak tár ból sze rez te be, és

b) olyan fel hasz ná lá si he lyén hasz nál ta fel, ame lyen
leg alább 500 m3/óra föld gáztel je sít ményt kö tött le, és
ott olyan gáz fo gyasz tó ké szü lék ben vagy gáz fel hasz ná ló-
tech no ló gia cél já ra hasz nál ta fel, ame lyet a (3) be kez dés
b) pont ja sze rint a vám ha tó ság nak be je len tett
(a továb biak ban: jo go sí tott fel hasz ná ló).

(2) E § al kal ma zá sá ban
a) fel hasz ná ló: a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi

XL. tör vény ben (a továb biak ban: GET.) meg ha tá ro zott
fel hasz ná ló;

b) fel hasz ná lá si hely: a GET.-ben meg ha tá ro zott fel -
hasz ná lá si hely;

c) mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var:
ca) a GET. 96.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

föld gáz el lá tá si üzem za var nak kü lön jog sza bály ban meg -
ál la pí tott ese te, amely nek kö vet kez té ben a fel hasz ná lók
je len tõs ré szé nek föld gáz zal tör té nõ el lá tá sa csak a nagy -
fel hasz ná lók föld gáz vé te le zé sé nek csök ken té sé vel vagy
meg szün te té sé vel biz to sít ha tó, vagy amely a fel hasz ná lók
je len tõs ré szé nek föld gáz zal tör té nõ el lá tá sát köz ve tett
mó don ve szé lyez te ti, va la mint

cb) a GET. 97.  §-ában meg ha tá ro zott föld gáz el lá tá si
vál ság hely zet;

d) mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var fenn ál lá sa:
a mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si üzem za var kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott be kö vet ke zé se és kü lön jog sza bály ban
meg ál la pí tott meg szû né se kö zöt ti idõ tar tam;

e) nagy fel hasz ná ló: egy te lep he lyen 500 m3/óra vagy
azt meg ha la dó le kö tött tel je sít mé nyû fel hasz ná ló.

(3) A jo go sí tott fel hasz ná ló, ha élni kí ván az adó-vissza -
igény lé si jo gá val, ak kor ezt kö te les a fel hasz ná lá si idõ -
szak ban tör tént elsõ gáz olaj-fel hasz ná lást köve tõen ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb a fel hasz ná lás nap ját kö ve tõ
mun ka na pon a vám ha tó ság hoz írás ban be je len te ni. Az
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adó-vissza igény lé si jog ér vé nye sí té sé nek ér de ké ben kö te -
les to váb bá a be je len té sé vel egy ide jû leg

a) csa tol ni a föld gáz ke res ke dõ vel kö tött szer zõ dés má -
so la tát,

b) csa tol ni a föld gáz el lá tá si üzem za var be kö vet ke zé sé -
nek hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra szá mí tott át la gos napi
föld gáz fel hasz ná lá sá nak (m3/nap) le ve ze té sét azok ra a fel -
hasz ná lá si he lyek re (ezen be lül gáz fo gyasz tó ké szü lé ken -
kén ti és gáz fel hasz ná ló-tech no ló gia cél já ra tör tént fel -
hasz ná lá son kén ti rész le te zés ben) le bont va és össze sít ve,
ahol föld gáz he lyett gáz ola jat hasz nál fel,

c) meg ad ni a fel hasz ná lá si idõ szak kez dõ nap ján meg -
le võ gáz olaj-nyi tó kész le tet a b) pont sze rin ti bon tás ban és
össze sen.

(4) Az adó-vissza igény lé si jog ér vé nye sí té sé nek ér de -
ké ben a jo go sí tott fel hasz ná ló kö te les a fel hasz ná lá si idõ -
szak ban tör tént utol só gáz olaj-fel hasz ná lást köve tõen
 haladéktalanul, de leg ké sõbb a fel hasz ná lá si idõ szak utol -
só nap ját kö ve tõ má so dik mun ka na pon a vám ha tó ság hoz
írás ban be je len te ni a fel hasz ná lá si idõ szak alatt fel hasz nált 
gáz olaj mennyi sé gét, va la mint a fel hasz ná lá si idõ szak
utol só nap ján meg lé võ gáz olaj-zá ró kész le tet a (3) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti bon tás ban és össze sen.

(5) Az adó-vissza igény lés re az 56.  § ren del ke zé se it kell
ér te lem sze rû en al kal maz ni az zal, hogy a gáz olaj föld gáz
he lyett tör té nõ fel hasz ná lá sát bel sõ bi zony la tok kal kell
do ku men tál ni.”

7.  § A Jöt. 64.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a
 következõ 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 251 000 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  részére 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 125 500 fo rint,
50 li ter fe lett 251 000 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.”

8.  § A Jöt. 76.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó hek to li ter re ve tít ve Bal ling-(Pla tó-)fo kon -
ként 575 fo rint.”

9.  § A Jöt. 80.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ 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 8550 fo rint.”

10.  § 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 12 950 fo rint.”

11.  § A Jöt. 93.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként 20 100 fo rint.”

12.  § 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 8405 fo rint ezer da ra bon ként és a

 kiskereskedelmi el adá si ár 28,3 szá za lé ka, de leg alább
16 000 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 6720 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 6720 fo rint/ki lo -
gramm.”

MÁSODIK RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI
ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT

A GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

III. Fejezet

A személyi jövedelemadóról  szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

13.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 11.  §-a a kö vet -
ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint
csa lá di pót lék ra jo go sult és az adó év ben ilyen be vé telt
szer zett ma gán sze mély, a vele együtt élõ há zas tár sa, il let -
ve az ilyen be vé telt szer zõ ma gán sze mély élet tár sa az adó -
be val lá sá ban fel tün te ti há zas tár sa, il let ve élet tár sa ne vét,
adó azo no sí tó je lét (en nek hi á nyá ban ter mé sze tes sze mély -
azo no sí tó ada ta it és lak cí mét). E ren del ke zést mun kál ta tói
adó meg ál la pí tás ese té ben is al kal maz ni kell.”

14.  § Az Szja tv. 28.  §-a a kö vet ke zõ (18)–(19) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(18) Csa lá di pót lék cí mén az adó év ben meg szer zett be -
vé tel bõl egyéb jö ve de lem

a) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint jo go -
sult ma gán sze mély nél, a vele együtt élõ há zas tár sá nál, il -
let ve az ilyen be vé telt szer zõ ma gán sze mély élet tár sá nál
50-50 szá za lék,

b) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint a csa -
lá di pót lék ra egye dül ál ló ként, il let ve egye dül ál ló nak te -
kin ten dõ ként jo go sult ma gán sze mély nél – az a) pont ban
fog lal tak tól el té rõ en – 50 szá za lék.

(19) A (18) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a csa lá di
pót lék cí mén meg szer zett be vé tel bõl nem kell jö ve del met
meg ál la pí ta ni, ha az a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör -
vény sze rint
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a) sa ját jo gon jo go sult ként ka pott tá mo ga tás;
b) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer mek

után ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék;
c) va gyon ke ze lõi jog gal fel ru há zott gyám ként, ille tõ -

leg mint va gyon ke ze lõ ese ti gond nok ként a gyer mek ott -
hon ban, a ja ví tó in té zet ben ne velt vagy a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben lévõ, gyer mek vé del mi gon dos ko dás
alatt álló gyer mek re (sze mély re) te kin tet tel ka pott tá mo ga -
tás, ne ve lõ szü lõ ként, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ ként ka pott
 támogatás;

d) gyám ként ki ren delt hoz zá tar to zó ként vagy más sze -
mély ként a gyám sá ga alatt álló, gon do zá sá ban élõ gyer -
mek re te kin tet tel ka pott tá mo ga tás;

e) szo ci á lis in téz mény ve ze tõ je ként az in téz mény ben
el he lye zett gyer mek re (sze mély re) te kin tet tel ka pott tá mo -
ga tás.”

15.  § Az Szja tv. 30. és 31.  §-ait meg elõ zõ al cí mek,
30–31.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ al cí mek és ren del ke zé sek
lép nek:

„A számított adó

30.  § (1) A szá mí tott adót az össze vont adó alap ra
a 2009. év ben a (2) be kez dés ren del ke zé sei sze rint kell
meg ál la pí ta ni.

(2) A szá mí tott adó, ha a ma gán sze mély össze vont adó -
alap ba tar to zó éves jö ve del mé nek össze ge:

0–1 900 000 fo rint 18 szá za lék,

1 900 001 fo rint tól
  342 000 fo rint és az 1 900 000 fo rin ton 
   fe lü li rész 36 szá za lé ka.

Az össze vont adó alap adó ja

31.  § Az össze vont adó alap adó ját a szá mí tott adó ból
a 32–34.  § ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével kell
meg ha tá roz ni.”

16.  § (1) Az Szja tv. 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ma gán sze mély nyi lat ko za tot ad a mun kál ta tó -
nak, a bér ki fi ze tõ jé nek, ha az adó év ben adó ter het nem
 viselõ já ran dó ság cí mén [ide ért ve kü lö nö sen a csa lá di pót -
lék nak a 28.  § (18) be kez dé se sze rint jö ve de lem nek mi nõ -
sü lõ meg osz tott ré szét] van nem a mun kál ta tó tól, a bér
 kifizetõjétõl szár ma zó rend sze res vagy nem rend sze res
 bevétele. Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a mun -
ka vi szony ból szár ma zó rend sze res be vé telt ter he lõ adó -
elõ leg a be vé tel bõl az adó táb la leg ma ga sabb kul csá val
szá mí tott összeg, ha a nyi lat ko zat ban a ma gán sze mély
nem tün te ti fel adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá ga(i) össze -
gét. Azon ban a 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 a mun kál ta tó tól, a bér ki fi ze tõ jé tõl
szár ma zik, a mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je – az (1) be kez -
dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a rend sze res be vé telt ter he lõ 
adó elõ leg meg ál la pí tá sa ér de ké ben

a) ki szá mít ja az adott havi rend sze res be vé tel alap ján
meg ha tá ro zott adó elõ leg-alap és az adott havi adó ter het
nem vi se lõ já ran dó ság(ok) össze gé nek ti zen két szer esé re
az adó táb la sze rint vár ha tó szá mí tott adót, majd

b) az a) pont sze rin ti vár ha tó szá mí tott adó ból le von ja
az adott havi adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) ti zen -
két sze res ének az adó táb la sze rint ki szá mí tott adó ját, és

c) a b) pont sze rin ti kü lönb sé get el oszt ja tizenket -
tõvel.”

(2) Az Szja tv. 48.  §-ának (6)–(7) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A ma gán sze mély nyi lat ko za tot ad a mun kál ta tó -
nak, a bér ki fi ze tõ jé nek, ha az adó év ben adó ter het nem
 viselõ já ran dó ság cí mén [ide ért ve kü lö nö sen a csa lá di pót -
lék nak a 28.  § (18) be kez dé se sze rint jö ve de lem nek mi nõ -
sü lõ meg osz tott ré szét] van nem a mun kál ta tó tól, a bér
 kifizetõjétõl szár ma zó rend sze res vagy nem rend sze res
 bevétele. Az (5) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a mun -
ka vi szony ból szár ma zó nem rend sze res be vé telt ter he lõ
adó elõ leg a be vé tel bõl az adó táb la leg ma ga sabb kul csá val
szá mí tott összeg, ha a nyi lat ko zat ban a ma gán sze mély
nem tün te ti fel adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá ga(i) össze -
gét. Azon ban a 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 a mun kál ta tó tól, a bér ki fi ze tõ jé tõl
szár ma zik, a mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je – az (5) be kez -
dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a rend sze res be vé telt ter he lõ 
adó elõ leg meg ál la pí tá sa ér de ké ben

a) a meg elõ zõ egész havi mun ka vi szony ból szár ma zó
rend sze res be vé tel alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-alap
és a meg elõ zõ havi adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok)
össze gé nek ti zen két szer esé hez hoz zá ad ja a nem rend sze -
res be vé tel alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-ala pot, majd

b) az a) pont sze rin ti meg emelt összeg re ki szá mít ja az
adó táb la sze rint vár ha tó szá mí tott adót, és

c) a b) pont sze rin ti vár ha tó szá mí tott adó ból le von ja
a meg elõ zõ egész havi mun ka vi szony ból szár ma zó rend -
sze res be vé tel alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-alap és
a meg elõ zõ havi adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok)
össze gé nek ti zen két szer esé re az adó táb la sze rint vár ha tó
szá mí tott adót.

(7) A ma gán sze mély a (2) és a (6) be kez dés ben em lí tett
nyi lat ko za tot az adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság nak az
adó év ben tör tént elsõ ki fi ze té sét köve tõen ha la dék ta la nul
te szi meg, és azt a mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je a tõle szár -
ma zó be vé telt ered mé nye zõ, még nem szám fej tett
összeg(ek) 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. Ezt a ren del ke zést,
va la mint az (1)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat értelemsze -
rûen al kal maz ni kell a mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je ál tal ki -
fi ze tett az (1)–(6) be kez dés ben nem em lí tett be vé telt ter -
he lõ adó elõ leg meg ál la pí tá sá ra is.”

17.  § Az Szja tv. 49.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:
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„(7) Ha a ma gán sze mély – a (6) be kez dés ben fog lalt fel -
té te lek sze rint meg szer zett be vé tel mel lett – az adó év ben
adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got is sze rez [ide ért ve kü lö -
nö sen a csa lá di pót lék nak a 28.  § (18) be kez dé se sze rint
 jövedelemnek mi nõ sü lõ meg osz tott ré szét], ak kor a meg -
szer zett más be vé telt ter he lõ adó elõ leg meg ál la pí tá sá hoz
az adó elõ leg-ala pok össze gé hez hoz zá kell adni az adó ter -
het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) vár ha tó éves össze gét is.
Ilyen kor a be vé telt ter he lõ adó elõ leg – a (6) be kez dés ben
fog lal tak tól el té rõ en – az adó elõ leg-ala pok meg nö velt
össze gé re az adó táb la sze rint vár ha tó szá mí tott adó, csök -
kent ve

a) az adó év ben meg szer zett be vé tel(ek) alap ján a ma -
gán sze mély ál tal már meg ál la pí tott adó elõ leg(ek) össze gé -
vel, va la mint

b) az adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság(ok) vár ha tó éves
össze gé re az adó táb la sze rint meg ha tá ro zott vár ha tó szá -
mí tott adó val.”

18.  § Az Szja tv. 50.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az az egyé ni vál lal ko zó, aki az áta lány adó zá sát
meg szün te ti vagy arra  való jo go sult sá ga meg szû nik, is mé -
tel ten áta lány adó zást – fel té ve, hogy an nak egyéb fel té te -
lei fenn áll nak – csak ak kor vá laszt hat, ha a meg szû nés
(meg szün te tés) évét köve tõen leg alább 4 adó év el telt. Ha
a jo go sult sá ga a be vé te li ér ték ha tár túl lé pé se  miatt szûnt
meg, az elõb bi ren del ke zés tõl el té rõ en az áta lány adó zás
– ha an nak egyéb fel té te lei fenn áll nak – at tól az adó év tõl
kez dõ dõ en újra vá laszt ha tó, amely adó év ben az e tör vény -
ben elõ írt be vé te li ér ték ha tár nö ve ke dett.”

IV. Fejezet

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

19.  § (1) 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.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek cs) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:]
„cs) a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés adó év ben vissza írt

össze ge, ki vé ve az 1. szá mú mel lék let 10. pont ja sze rint az
adó alap nál ér vé nye sí tett, vagy az 1. szá mú mel lék let
10/a. pont ja sze rint az adó alap nál ér vé nye sít he tõ ter ven
 felüli ér ték csök ke nés adó év ben vissza írt össze gét;”

(2) A Tao. 7.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel:
„(2) Az adó zó az adó év re vo nat ko zó an vá laszt hat ja,

hogy az (1) be kez dés dzs) pont já nak a) al pont já ban és
a 8.  § (1) be kez dés dzs) pont já nak a) al pont já ban fog lal ta -
kat ki zá ró lag a fe de ze ti ügy let tel nem fe de zett, kül föl di
pénz ér ték re  szóló be fek te tett pénz ügyi esz kö zei kö zött
 kimutatott tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sei ér té -
ké nek mó do sí tá sa ként a mér leg for du ló na pi ér té ke lés kor

a de vi za ár fo lyam vál to zá sa alap ján esz kö zön ként el szá -
molt összeg te kin te té ben (a más be fek te tett pénz ügyi esz -
kö zei és hosszú le já ra tú kö te le zett sé gei ér té ké nek mó do sí -
tá sa ként el szá molt össze get fi gyel men kí vül hagy va)
 alkalmazza, fel té ve, hogy e vá lasz tá sa nem ered mé nye zi,
hogy adó alap ja ala cso nyabb lesz az (1) be kez dés
dzs) pont já nak és a 8.  § (1) be kez dés dzs) pont já nak al kal -
ma zá sa nél kül az adó év re ki szá mí tott adó alap nál.

20.  § A Tao. 1. szá mú mel lék le te e tör vény 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

V. Fejezet

A gépjármûadóról  szóló
1991. évi LXXXII. tör vény módosítása

21.  § A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Gjt.) 5.  §-a a kö vet ke zõ új g) pont tal 
egé szül ki:

[Men tes az adó alól]
„g)  a ki zá ró lag elekt ro mos haj tó mo tor ral el lá tott sze -

mély gép ko csi,”

HARMADIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

VI. Fejezet

Az adózás rendjérõl  szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

22.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 52.  §-a (4) be kez dé sé nek
h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 31.  §-ban és a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal az adó ha tó ság hoz be val lást tel je sít, ille tõ leg
ada tot szol gál tat:]

„h)  egyes adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá go kat (nyug -
dí jat, re ha bi li tá ci ós já ra dé kot, csa lá di pót lé kot) fo lyó sí tó
szerv,”

(2) Az Art. 52.  §-a a kö vet ke zõ új (17) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(17) Az adó ha tó ság a te le fo nos ügy fél tá jé koz ta tó és
ügy in té zõ rend szer ben foly ta tott be szél ge tést – a közös -
ségi adó szám ér vé nyes sé gé rõl tör té nõ meg gyõ zõ dés ügy -
tí pus ki vé te lé vel – elekt ro ni ku san adat hor do zó ra rög zí ti,
és an nak anya gát az adó meg ál la pí tá sá hoz  való jog, il let ve
ha az hosszabb, ak kor az adó vég re haj tá sá hoz  való jog
 elévüléséig, ille tõ leg a fo lya mat ban levõ bí ró sá gi el já rás
be fe je zé sé ig meg õr zi. Az adó zó vagy kép vi se lõ je ké rel me
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alap ján az ál ta la foly ta tott, e be kez dés sze rint meg õr zött
te le fon be szél ge té se it meg hall gat hat ja.”

23.  § Az Art. 124/C.  §-át köve tõen, a kö vet ke zõ, új
124/D.  §-sal egé szül ki:

„124/D.  § (1) Ál ta lá nos for gal mi adó ban ke let ke zett
 levonási jog  miatti vissza té rí té si igény ér vé nye sí té sé re
a 124/C.  §-ban fog lal ta kat az e §-ban fog lalt el té rés sel kell
al kal maz ni.

(2) Az adó zó az (1) be kez dés ben em lí tett igé nyét a le vo -
ná si jog ke let ke zé se idõ pont ját ma gá ban fog la ló el szá mo -
lá si idõ szak(ok) be val lá sa(i)nak – az Eu ró pai Kö zös sé gek
Bí ró sá ga, il let ve az Al kot mány bí ró ság dön té sé nek ki hir -
de té sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül be nyúj tott – ön el len -
õr zé sé vel ér vé nye sít he ti. A ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt
iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak nincs he lye.

(3) Ha az adó zó nak az ön el len õr zés sel he lyes bí tett
 elszámolása ered mé nye ként a be fi ze ten dõ adó ja csök ke -
né se vagy a – le vo ná si jog ke let ke zé se idõ pont já ban ha tá -
lyos ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vénynek a ne ga tív
el szá mo lan dó adó vissza igény lé si fel té te le it is figye lembe
véve ke let ke zett – vissza igé nyel he tõ összeg nek a nö ve ke -
dé se  miatt vissza té rí té si igé nye ke let ke zik, az adó ha tó ság
a vissza té rí ten dõ adó után az ön el len õr zés sel érin tett be -
val lás(ok)ban meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le zett ség, il let -
ve igény lé si jo go sult ság ese dé kes sé ge nap já tól – vagy ha
az ké sõb bi, az adó meg fi ze té sé nek nap já tól – az ön el len õr -
zés be nyúj tá sá nak nap já ig a jegy ban ki alap ka mat tal azo -
nos mér té kû ka ma tot fi zet. A vissza té rí tést – amely re
a költ ség ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket kell al kal maz ni – az ön el len õr zés be nyúj tá sá nak
nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül kell ki utal ni.

(4) El len õr zés sel le zárt be val lá si idõ szak te kin te té ben
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint be nyúj tott ön -
el len õr zé sek a 115.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
is mé telt el len õr zés re irá nyu ló ké re lem nek mi nõ sül nek.

(5) A 124/C.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti át há rí tás -
nak mi nõ sül az is, ha az adó zó – a le vo ná si ti la lom ra te kin -
tet tel – a tá mo ga tást ál ta lá nos for gal mi adót is fi nan szí ro zó 
mó don kap ta, vagy a le nem von ha tó ál ta lá nos for gal mi
adó el len té te le zé sé re to váb bi ál lam ház tar tá si tá mo ga tást
ka pott.

(6) A (2) be kez dés sze rint ér vé nye sí tett le von ha tó adót
az ön el len õr zés rõl  szóló be val lás be nyúj tá sá nak nap já val,
a (3) be kez dés sze rint szá mí tott ka ma tot az adó zó bank -
szám lá ján  való jó vá írás nap já val tárgy idõ sza ki be vé tel -
ként kell el szá mol ni. A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó ket tõs könyv vi telt ve ze tõ vál lal -
ko zó és egyéb szer ve zet dönt het úgy, hogy a tárgy idõ szak -
ban egyéb be vé tel ként el szá molt adó össze gét ha lasz tott
be vé tel ként (leg fel jebb a kap cso ló dó esz köz nyil ván tar tás
sze rin ti ér té ké ben) idõ be li leg el ha tá rol ja. A ha lasz tott be -
vé telt az esz köz be ke rü lé si ér té ké nek, il let ve be ke rü lé si
 értéke ará nyos ré szé nek költ ség kén ti, il let ve rá for dí tás -
kén ti el szá mo lá sa kor kell az egyéb be vé te lek kel szem ben
meg szün tet ni.”

24.  § Az Art. 3. szá mú mel lék le te e tör vény 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

NEGYEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAIT ÉS EGYES ELKÜLÖNÜLT ÁLLAMI

PÉNZALAPOKAT MEGILLETÕ BEFIZETÉSEKET
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet

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

1997. évi LXXX. törvény módosítása

25.  § 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 (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:

a) a mi ni mál bér két sze re sé nek meg fe le lõ já ru lék ala pig
26 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 já ru lék 2 szá za lék, amely bõl
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,

b) a já ru lék alap mi ni mál bér két sze re sét meg ha la dó
 része után 29 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 já ru lék 5 szá za lék,
amely bõl a ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék
4,5 szá za lék, a pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék
0,5 szá za lék.”

26.  § A Tbj. 34.  §-ának (10) és (11) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(10) Az e tör vény sze rint nem biz to sí tott és egész ség -
ügyi szol gál ta tás ra egyéb jog cí men sem jo go sult ter mé sze -
tes sze mély meg ál la po dást köt het a sa ját, va la mint a vele
együtt élõ gyer me ke egész ség ügyi szol gál ta tá sá nak biz to -
sí tá sá ra.

(11) A (10) be kez dés ben em lí tett meg ál la po dás alap ján
fi ze ten dõ já ru lék havi össze ge:

a) nagy ko rú ál lam pol gár ese tén a (4) be kez dés sze rin ti
mi ni mál bér 50 szá za lé ka,

b) 18 éves nél fi a ta labb gyer mek ese tén a (4) be kez dés
sze rin ti mi ni mál bér 30 szá za lé ka.”

27.  § A Tbj. 39.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség
 további fel té te le, hogy a ter mé sze tes sze mély a be je lent ke -
zé sét meg elõ zõ en meg sza kí tás nél kül leg alább egy éve
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
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sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény sze rint be je len tett
 lakóhellyel ren del ke zik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén.
Az egy éves idõ tar tam ba be szá mít az a leg fel jebb ki lenc -
ven na pos idõ szak is, amely alatt a bel föl di sze mély nem
ren del ke zett a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be je len tett
la kó hellyel. Ha az ál la mi adó ha tó ság az egy éves idõ tar -
tam ra vo nat ko zó an a sa ját nyil ván tar tá sá ban nem ren del -
ke zik adat tal, a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség el bí rá lá sa cél -
já ból meg ke re si a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vet, a lak cím re
 vonatkozó ada tok köz lé se ér de ké ben.”

VIII. Fejezet

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

28.  § 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.)
46.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Táp pénz a ke re sõ kép te len ség tar ta má ra jár, leg fel jebb
azon ban]

„a)  a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma
alatt egy éven át, a biz to sí tá si jog vi szony meg szû né sét
köve tõen 30 na pon át;”

29.  § Az Ebtv. 48.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A táp pénz össze ge fo lya ma tos, leg alább két évi biz -
to sí tá si idõ ese té ben a figye lembe ve he tõ jö ve de lem nap tá -
ri napi át la gá nak hat van szá za lé ka, en nél rö vi debb biz to sí -
tá si idõ ese té ben vagy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás
tar ta ma alatt öt ven szá za lé ka, az zal, hogy a táp pénz egy
nap ra járó össze ge nem ha lad hat ja meg a jo go sult ság kez -
dõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér 400 szá za lé ká nak, a biz to -
sí tá si jog vi szony meg szû né sét köve tõen a mi ni mál bér
150 szá za lé ká nak har min cad ré szét.”

30.  § Az Ebtv. 50.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„50.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv – az E. Alap éves 
költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – mél tá -
nyos ság ból ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gélyt, gyer mek gon -
do zá si dí jat és táp pénzt ak kor ál la pít hat meg a biz to sí tott
ré szé re, ha a biz to sí tott az ah hoz szük sé ges biz to sí tá si idõ -
vel nem ren del ke zik.

(2) A biz to sí tá si jog vi szony meg szû né se után fo lyó sí tott 
táp pénz le jár tát köve tõen az egész ség biz to sí tá si szerv mél -
tá nyos ság ból leg fel jebb 30 nap ra ál la pít hat meg táp pénzt.

(3) A mél tá nyos ság ból meg ál la pít ha tó pénz be li el lá tá -
sok fo lyó sí tá sá nak ide jét és össze gét az egészségbiztosí -
tási szerv a mél tá nyos sá gi ké re lem el bí rá lá sa so rán az
V. fe je zet ben fog lal tak tól el té rõn ha tá roz hat ja meg, az zal,
hogy az össze ge nem ha lad hat ja meg

a) ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ese tén a 42.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti össze get,

b) gyer mek gon do zá si díj ese tén a 42/D.  § (3) bekez -
dése sze rin ti össze get,

c) az (1) be kez dés sze rin ti táp pénz ese tén – a biz to sí tá si 
idõ figye lembe véte lével – a 48.  § (8) be kez dé se sze rin ti
össze get,

d) a (2) be kez dés sze rin ti táp pénz ese tén a biz to sí tá si
jog vi szony meg szû né se után fo lyó sí tott táp pénz össze gét.

(4) Az egész ség biz to sí tó mél tá nyos ság ból a biz to sí tot -
tat in do kolt eset ben se gély ben ré sze sít he ti.”

31.  § Az Ebtv. 83.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy a fi nan szí ro zá si el já rás ren de ket – a (4) be -
kez dés c) pont ja alap ján ki adott ren de let ben elõ írt sza bá -
lyok nak meg fele lõen – ren de let ben ha tá roz za meg.”

IX. Fejezet

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

32.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„40.  § A mun ka adó a mun ka vál la ló után a tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék alap ala pul vé te lé vel a mi ni mál bér két -
sze re sé nek meg fe le lõ já ru lék ala pig 1 szá za lék, a já ru lék -
alap mi ni mál bér két sze re sét meg ha la dó ré sze után 3 szá za -
lék mun ka adói já ru lé kot kö te les fi zet ni.”

33.  § Az Flt. 46/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egyé ni és a tár sas vál lal ko zó az egész ség biz to sí -
tá si já ru lék alap után a mi ni mál bér két sze re sé nek megfe -
lelõ já ru lék ala pig 2,5 szá za lék, a já ru lék alap mi ni mál bér
két sze re sét meg ha la dó ré sze után 4 szá za lék vál lal ko zói
já ru lé kot fi zet. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik arra
a sze mély re, aki öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá -
gi nyug díj ban ré sze sül, vagy arra jo go sult tá vált. Nem kell
vál lal ko zói já ru lé kot fi zet nie an nak az egyé ni és tár sas vál -
lal ko zó nak, aki a vál lal ko zói te vé keny sé ge foly ta tá sá val
egy ide jû leg mun ka vi szony ban is áll, vagy ok ta tá si in téz -
mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat foly tat.”

X. Fejezet

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

módosítása

34.  § 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
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(a továb biak ban: Szht.) 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe 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 -
gáló tár gyi esz köz ja ví tá sá ra, kar ban tar tá sá ra a tárgy év ben 
for dí tott összeg 50 szá za lé ká val,”
[csök kent he ti.]

35.  § Az Szht. 7.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A 4.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint az 5.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás
mér té ke nem ha lad hat ja meg szak kép zõ is ko lai ta nul ón -
ként, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal szer ve zett,
 államilag fi nan szí ro zott, az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya -
kor la ti kép zés ben részt vevõ hall gat ón ként – a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott tár gyi esz köz át adá sa ki vé te lé vel –
leg fel jebb a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott,
a szak kép zé si év fo lya mon tör té nõ szak mai gya kor la ti kép -
zés re meg ál la pí tott köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás
faj la gos össze gé nek a két sze re sét.”

ÖTÖDIK RÉSZ

XI. Fejezet

Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes tör vényi rendelkezések 

megállapításáról  szóló 2004. évi XXIX. törvény
módosítása

36.  § Az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény (a továb -
biak ban: EUtv.) Ti zen har ma dik Fe je ze te a kö vet ke zõ cím -
mel és 143/A–143/E.  §-sal egé szül ki:

„A bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának
elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések

143/A.  § (1) Az üzem anyag-for gal ma zó bio üzem anya -
got – tisz tán vagy be ke ver ve – kö te les for ga lom ba hoz ni
úgy, hogy az ál ta la havi szin ten for ga lom ba ho zott bio -
üzem anyag mennyi sé ge el ér je a kö te le zõ bio üzem -
anyag-rész arány nak meg fe le lõ mennyi sé get.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a bio üzem -
anyag-rész arány szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni

a) azt a for ga lom ba ho zott üzem anya got és bio üzem -
anya got, amely re 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.) sze rint a bio tar ta -

lom ra te kin tet tel rész ben vagy egész ben el en ged ték, vagy
vissza té rí tet ték a jö ve dé ki adót,

b) a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény ben meg ha -
tá ro zott biz ton sá gi kész let bõl sza bad for ga lom ba ho zott
üzem anya got.

143/B.  § (1) A for ga lom ba ho za tal cél já ból elõ ál lí tott,
be szer zett, ér té ke sí tett és a for ga lom ba ho zott bio üzem -
anya go kat a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint kell
nyil ván tar ta ni és bi zony la tol ni.

(2) Az üzem anyag-for gal ma zó kö te les ha von ta, a tárgy -
hót kö ve tõ 20-áig a tárgy hó ban for ga lom ba ho zott üzem -
anyag ról és bio üzem anyag ról a kü lön jog sza bály sze rin ti
je len tést a kü lön jog sza bály ban ki je lölt ha tó ság nak
(a továb biak ban: ha tó ság) be nyúj ta ni.

(3) Az üzem anyag-for gal ma zó a Jöt. sze rin ti en ge dé lye
meg szû né sé nek nap já val kö te les a (2) be kez dés sze rin ti
 jelentést – ér te lem sze rû en – el ké szí te ni, és azt az en ge dé -
lye meg szû né sé nek nap ját kö ve tõ 12. mun ka na pig a ha tó -
ság hoz be nyúj ta ni.

143/C.  § (1) A ha tó ság bír sá got szab ki arra az üzem -
anyag-for gal ma zó ra, amely

a) a tárgy hó nap ban a kö te le zõ bio üzem anyag-rész -
arány nak meg fe le lõ mennyi ség nél ke ve sebb bio üzem -
anya got ho zott for ga lom ba,

b) az elõ írt ha tár idõ re nem nyúj tot ta be vagy nem a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal nyúj tot ta be 
a 143/B.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti je len tést.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben kisza -
bandó bír ság alap ja az üzem anyag-for gal ma zó tárgy ha vi
üzem anyag for gal ma alap ján a kö te le zõ bio üzem -
anyag-rész aránnyal meg ha tá ro zott bio üzem anyag meny -
nyiség ener gia tar tal má nak és az üzem anyag-for gal ma zó
ál tal a tárgy hó nap ban tény le ge sen for ga lom ba ho zott bio -
üzem anyag mennyi ség ener gia tar tal má nak MJ-ban ki fe je -
zett kü lönb sé ge. A fi ze ten dõ bír ság össze ge a bír ság alap -
já nak és 35 Ft/MJ faj la gos bír ság té tel nek a szor za ta.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben az üzem -
anyag-for gal ma zó 1 mil lió Ft-ig ter je dõ bír ság gal sújt ha tó.

(4) Az e § sze rin ti bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé -
te le, és az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi -
nõsül.

(5) Amennyi ben a ha tó ság ál tal a bír ság fi ze tés re kö te le -
zett üzem anyag-for gal ma zó val szem ben azon na li be sze -
dé si meg bí zás sal fo ga na to sí tott vég re haj tá si cse lek mény
nem, vagy arány ta la nul hosszú idõ múl va ve zet ne ered -
mény re, a ha tó ság a bír ság fi ze tés re kö te le zett üzem -
anyag-for gal ma zó kö ve te lé sé nek, to váb bá ingó és in gat -
lan va gyon tár gya i nak vég re haj tá sa ér de ké ben az ál la mi
adó ha tó sá got ke re si meg.

143/D.  § A 143/A–143/C. és a 143/E.  §-ok alkalmazá -
sában

a) üzem anyag:
aa) a mo tor ben zin: min den olyan il lé kony ásvány -

olajtermék, amely nek ren del te té se szik ra gyúj tá sú bel sõ
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égé sû mo to rok (Ot to-mo to rok) mû köd te té se (2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49 vám ta ri fa szám), és

ab) a dí zel gáz olaj: olyan gáz olaj, amely nek rendelte -
tése komp resszi ós gyúj tá sú bel sõ égé sû mo to rok mû köd te -
té se (2710 19 41 vám ta ri fa szám), be le ért ve a nem köz úti
gé pek ben, va la mint a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak -
torokban tör té nõ fel hasz ná lás ra szánt gáz ola jat is;

b) üzem anyag-for gal ma zó: a Jöt. ren del ke zé sei sze rint
ba) üzem anya got sza bad for ga lom ba bo csá tó sze mély

(ide ért ve az üzem anya got a Jöt. sze rin ti sza bad for ga lom -
ba bo csá tás sal im por tá ló sze mélyt is),

bb) más tag ál lam ban sza bad for ga lom ba bo csá tott
üzem anya got tag ál lam ból be szer zõ kö zös sé gi ke res ke del -
mi te vé keny sé get foly ta tó jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ;

c) for ga lom ba ho zott üzem anyag
ca) a b) pont ba) al pont ja sze rin ti üzem anyag-for gal -

ma zó ese té ben az ál ta la sza bad for ga lom ba bo csá tott,
cb) a b) pont bb) al pont ja sze rin ti üzemanyag-forgal -

mazó ese té ben az ál ta la tag ál lam ból be szer zett
üzem anyag;

d) bio üzem anyag: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ter mék;

e) for ga lom ba ho zott bio üzem anyag: a for ga lom ba ho -
zott üzem anyag összes bio üzem anyag tar tal ma, va la mint
a c) pont ca) és cb) al pont ja sze rint for ga lom ba ho zott tisz -
ta bio üzem anyag;

f) bio üzem anyag-rész arány: a for ga lom ba ho zott bio -
üzem anyag ener gia tar ta lom ban ki fe je zett mennyi sé gé nek
és a for ga lom ba ho zott üzem anyag ener gia tar ta lom ban
 kifejezett mennyi sé gé nek há nya do sa, szá za lék ér ték ben,
egy ti ze des sel meg ha tá roz va;

g) kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány: a bio üzem -
anyag-rész arány kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér -
té ke.

143/E.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg

a) a bio üzem anyag fo gal má ba tar to zó ter mé kek kö rét,
b) a bio üzem anyag-rész arány szá mí tá sá nak rész le tes

sza bá lya it és a kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány mér té -
két,

c) az üzem anya gok és a bio üzem anya gok MJ-ban meg -
ha tá ro zott, az e tör vény ben elõ írt kö te le zett sé gek te kin te -
té ben al kal ma zan dó ener gia tar tal mát,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/30/EK irány -
el vé ben elõ írt, a köz le ke dé si célú ben zin- és dí zel-üzem -
anya gok bio üzem anya gok kal tör té nõ ki vál tá sá nak tá mo -
ga tá sa ér de ké ben meg tett in téz ke dé sek rõl, a bio massza
nem köz le ke dé si célú, egyéb ener ge ti kai al kal ma zá sá ra
elõ írt erõ for rá sok ról, va la mint a tel jes köz le ke dé si üzem -
anyag-ér té ke sí tés rõl és a for ga lom ba ho zott tisz ta vagy be -
ke vert bio üzem anya gok ezen be lül rész ará nyá ról az Eu ró -
pai Unió Bi zott sá gá nak adan dó je len tés té te li kö te le zett ség 
tel je sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

e) a kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány tel je sí té sé nek
el len õr zé sé re és a 143/C.  § sze rin ti bír ság ki sza bá sá ra
 jogosult ha tó sá got,

f) az üzem anyag-for gal ma zó ál tal be nyúj tan dó jelen -
tésekre, va la mint a bio üzem anya gok nyil ván tar tá sá ra,
 bizonylatolására vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

g) a 143/C.  § sze rin ti bír ság meg ál la pí tá sá val és meg -
fizetésével kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.”

XII. Fejezet

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását köve tõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

37.  § (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 (a továb biak ban:
Pftv.) 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[4/A.  § (1) Pá lya kez dõ fi a tal fog lal koz ta tá sa után
a mun ka adót já ru lék ked vez mény il le ti meg a kö vet ke zõk
sze rint:]

„b)  az Flt. 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mun ka adói já ru lék és 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 (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék együt tes össze ge he lyett a fog -
lal koz ta tás elsõ évé ben a brut tó mun ka bér tíz szá za lé ká -
nak, má so dik évé ben húsz szá za lé ká nak meg fe le lõ fi ze té si 
kö te le zett ség.”

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

[5.  § (1) Az ér vé nyes START PLUSZ kár tyá val ren del ke -
zõ sze mély fog lal koz ta tá sa után a mun ka adót – a 6.  §-ban
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a já ru lék ked vez mény a követ -
kezõk sze rint il le ti meg:]

„b)  az Flt. 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mun ka adói já ru lék és a Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék együt tes
össze ge he lyett a fog lal koz ta tás elsõ évé ben a brut tó mun -
ka bér tíz szá za lé ká nak, má so dik évé ben húsz szá za lé ká -
nak meg fe le lõ fi ze té si kö te le zett ség ter he li.”

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

[7.  § (1) Az ér vé nyes START EXTRA kár tyá val ren del -
ke zõ sze mély fog lal koz ta tá sa ese tén – amennyi ben
a 8.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nem áll nak fenn –
a mun ka adót a kö vet ke zõk sze rint il le ti meg já ru lék ked vez -
mény:]

„b)  Az a) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a fog lal koz -
ta tás elsõ évé ben a mun ka adó men te sül az Flt. 40.  §-a
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(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka adói já ru lék, va la -
mint a Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se alól. A mun ka -
adót a START EXTRA kár tya tu laj do no sa foglalkoz -
tatásának má so dik évé ben az Flt. 40.  §-a (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott mun ka adói já ru lék, va la mint a Tbj.
19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék együt tes össze ge he lyett a brut tó mun -
ka bér tíz szá za lé ká nak meg fe le lõ já ru lék fi ze té si kö te le -
zett ség ter he li.”

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

Hatályba léptetõ rendelkezések

38.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(8) be kez dés ben és
a 39.  §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel – 2009. jú li us 1-jén 
lép ha tály ba.

(2) 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba a VIII. Fe je zet és
a 49.  § (1)–(2) be kez dé se.

(3) E tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé se és 2. mel lék le te az
azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján – de nem ko ráb ban 2009.
 augusztus 1. nap já nál – lép ha tály ba,

a) ami kor az Eu ró pai Bi zott ság olyan ha tá ro za tot hoz,
hogy a 2. mel lék let ben fog lalt ren del ke zés te kin te té ben
nem áll fenn a ver seny tor zu lá sá nak ve szé lye, vagy

b) ami kor a ha tá ro zat meg ho za ta lá ra nyit va álló ha tár -
idõ el telt anél kül, hogy az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za tot
ho zott vol na.

(4) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott tényt és idõ pont ját – an nak is mert té
 válását köve tõen ha la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben
köz zé tett egye di ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

(5) 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba a 13.  §, a 14.  §,
a 16.  §, a 17.  §, a 22.  § (1) be kez dé se, a 24.  §, a 42.  § (2) be -
kez dés, az 51.  §, va la mint a 4. szá mú mel lék let.

(6) E tör vénynek az Art. 124/D.  §-át be ik ta tó ren del ke -
zé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(7) Az Eu ró pai Par la ment 2009-ben kez dõ dõ par la men ti 
cik lu sá nak elsõ nap ján lép ha tály ba a 44.  § és az 53.  §
(2) be kez dé se.

(8) 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a 49.  § (3) be kez dé se.

(9) Az egyes adó- és járuléktör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2008. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
 Eajmód. tv.) 31.  §-a nem lép ha tály ba.

39.  § (1) A 6.  §, a 40.  § és a 41.  § 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.

XIV. Fejezet

Módosító rendelkezések

40.  § A Jöt. 128/B.  §-ában a ,,föld gáz el lá tás ról  szóló
2008. évi XL. tör vény (a továb biak ban: Get.)” szö veg rész
he lyé be a ,,GET.” szö veg rész és a ,,Get.-ben” szö veg rész
he lyé be a ,,GET.-ben” szö veg rész lép.

41.  § A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény
133.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 11. pont tal egé -
szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„11. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek forgal -
mazásának kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 57.  §-a (2) be kez dé se c) pont já nak
ca) al pont já ban meg ha tá ro zott mi nõ sí tett föld gáz el lá tá si
üzem za var be kö vet ke zé sé nek, il let ve meg szû né sé nek té -
nyét és idõ pont ját,”

42.  § (1) Az Szja tv.
1. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az ,,az zal, hogy

ezt a ren del ke zést le het al kal maz ni az olyan utó la go san
leg fel jebb há rom hó nap ra tör té nõ egy össze gû át uta lás ra
is, amely a ma gán sze mély tagi jog vi szo nyát ta nú sí tó ok irat 
mun kál ta tó szá má ra tör té nõ át adá sát köve tõen elsõ al ka -
lom mal tör té nik” szö veg rész he lyé be az „az zal, hogy ezt
a ren del ke zést le het al kal maz ni az utó la go san leg fel jebb
há rom hó nap ra tör té nõ egy össze gû át uta lás ra is” szö veg -
rész,

2. 1. szá mú mel lék le té nek 1.3. pont já ban a ,,mun ka nél -
kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sa” szö veg rész he lyé be
a ,,rend sze res szo ci á lis se gély és ren del ke zés re ál lá si tá -
mo ga tás” szö veg rész
lép.

(2) Az Szja tv.
1. 3.  §-a 72. pont já nak b) al pont já ban ,,a csa lá dok

 támogatásáról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott gyer mek -
gon do zá si se gély” szö veg rész he lyé be „a csa lá dok tá mo -
ga tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott csa lá di pót lék
cí mén meg szer zett be vé tel bõl egyéb jö ve de lem ként figye -
lembe vett összeg, gyer mek gon do zá si se gély, anya sá gi
 támogatás” szö veg rész,

2. 48.  §-a (13) be kez dé sé nek a) pont já ban az ,,a csa lá di 
pót lé kot a mun kál ta tó, a ki fi ze tõ fo lyó sít ja a jo go sult ré -
szé re, va la mint a jo go sult” szö veg rész he lyé be az ,,a csa -
lá di pót lék ra jo go sult” szö veg rész
lép.
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43.  § Az Art. 24.  §-ának (5) be kez dés má so dik mon da tá -
ban a ,,ke let ke zik, és” szö veg rész he lyé be a ,,ke let ke zik,
vagy” szö veg rész lép.

44.  § A Tbj. 11.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[A biz to sí tás nem ter jed ki:]
„c)  az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ re.”

45.  § (1) Az Szht.
a) 4.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a ,,húsz szá za lé -

ká nak” szö veg rész he lyé be a ,,10 szá za lé ká nak” szö veg -
rész, a ,,negy ven szá za lé ká nak” szö veg rész he lyé be a
,,30 szá za lé ká nak” szö veg rész,

b) 4.  § (4) be kez dé sé ben ,,az Flt.-ben” szö veg rész
 helyébe ,,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,

c) 4.  § (5) be kez dé sé ben a ,,70 szá za lé ká nak” szö veg -
rész he lyé be a ,,60 szá za lé ká nak” szö veg rész, a ,,35 szá za -
lé ká nak” szö veg rész he lyé be a ,,30 szá za lé ká nak” szö -
veg rész,

d) 5.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ ren del ke zé sé ben a
,,70 szá za lé kos” szö veg rész he lyé be a ,,60 szá za lé kos”
szö veg rész,

e) 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a ,,35 szá za lé ka”
szö veg rész he lyé be a ,,30 szá za lé ka” szö veg rész,

f) 5.  § (3) be kez dé sé ben a ,,70 szá za lé kát” szö veg rész
he lyé be a ,,60 szá za lé kát”, a ,,30 szá za lé kot” szö veg rész
he lyé be a ,,40 szá za lé kot” szö veg rész
lép.

(2) Az Szht. mel lék le té nek
a) 1. pont a) al pont já ban az ,,öt ven szá za lé ká ig” szö -

veg rész he lyé be a ,,20 szá za lé ká ig” szö veg rész,
b) 1. pont b) al pont já ban az ,,öt ven szá za lé kát” szö veg -

rész he lyé be a ,,20 szá za lé kát” szö veg rész,
c) 4. pont b) al pont já ban a ,,há rom szo ro sa” szö veg rész 

he lyé be a ,,két sze re se” szö veg rész, a ,,négy sze re se” szö -
veg rész he lyé be a ,,két és fél sze re se” szö veg rész, a ,,négy
és fél sze re se” szö veg rész he lyé be a ,,há rom szo ro sa” szö -
veg rész lép.

46.  § A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
44.  § (2) be kez dé sé ben a ,,húsz szá za lé ka” szö veg rész
 helyébe a ,,har minc szá za lé ka” szö veg rész lép.

47.  § Az Eaj mód. tv. 271.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(4) A 233.  § (1) be kez dé sé nek az Szt. 20.  §-a (4) be kez -
dé sét mó do sí tó elõ írásainak 2009. ja nu ár 1-jé tõl tör té nõ
al kal ma zá sa so rán a lé te sí tõ ok irat ban rög zí tett de vi za
meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len tést a cég bí ró ság felé
leg ké sõbb 2009. jú li us 31-ig tel je sí te ni kell.”

48.  § A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 30.  §-ának
(4) be kez dé sé ben a ,,24.  § (1) be kez dé sé nek b)–h) pont -
jában” szö veg rész he lyé be a ,,24.  § (1) be kez dé sé nek
b)–e) és g)–h) pont já ban” szö veg rész lép.

49.  § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 137.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben a ,,80 szá za lé ka” szö veg rész he lyé be a
,,70 szá za lé ka” szö veg lép.

(2) Az Ebtv. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a ,,kö zül
a pénz be li el lá tá sok” szö veg rész he lyé be a ,,– az e tör -
vény ben fog lalt ki vé te lek kel –” szö veg lép.

(3) Az Ebtv. 52.  §-ának (1) be kez dé sé ben az ,,össze füg -
gés ben, ille tõ leg mun ká ba vagy on nan la ká sá ra (szál lá sá -
ra) me net köz ben éri” szö veg rész he lyé be az ,,össze füg -
gés ben éri. Üze mi nek mi nõ sül az a bal eset is, ame lyet
a biz to sí tott mun ká ba vagy on nan la ká sá ra (szál lá sá ra)
me net köz ben szen ved el (a továb biak ban: úti bal eset)”
szö veg rész lép, 55.  §-ának (7) és (9) be kez dé sé ben a ,,jö -
ve del mé nek nap tá ri napi össze gé vel” szö veg ré szek he lyé -
be a ,,jö ve del me nap tá ri napi össze gé vel, úti bal eset ese tén 
an nak ki lenc ven szá za lé ká val” szö veg, (7) be kez dés ben
a ,,nap tá ri napi át lag jö ve de lem” szö veg rész he lyé be
a ,,nap tá ri napi át lag jö ve de lem, úti bal eset ese tén an nak
ki lenc ven szá za lé ka” szö veg, (8) be kez dé sé ben a
,,100 szá za lé ka” szö veg rész he lyé be a ,,száz szá za lé ka, úti
bal eset ese tén an nak ki lenc ven szá za lé ka” szö veg lép.

XV. Fejezet

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

50.  § (1) A Jöt. 7.  §-ának 37. pont já ban az ,,a Kö zös ség -
ben elõ ál lí tott alap anyag ból gyár tott,” szö veg rész,
37/A. pont já ban az ,,a ki zá ró lag a Kö zös ség ben ter melt
alap anyag ból gyár tott” és az ,,a Kö zös ség bõl szár ma zó”
szö veg rész, 117.  §-ának (4) be kez dé se, 129.  §-a (2) be kez -
dé sé nek r) pont já ban az ,,52.  § (1) be kez dés a), il let ve
d) pont ja sze rin ti ala cso nyabb adó mér ték, va la mint az” és
az „ , il let ve a bio dí zel-” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Eaj mód. tv. 201.  §-ának (5) és (6) be kez dé se, va -
la mint 241.  §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

51.  § Ha tá lyát vesz ti az Szja tv.
a) 3.  §-ának 15. pont já ban az ,,a csa lá di pót lék ról és”

szö veg rész,
b) 1. szá mú mel lék le té nek 1.1. pont já ban az ,,anya sá gi

se gély (anya sá gi tá mo ga tás),” szö veg rész, va la mint
1.2. pont ja.

52.  § Az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CXXVI. tör vény 482.  §-ának (2) be kez dé se ha -
tá lyát vesz ti.

53.  § (1) Ha tá lyát vesz ti
a) az Szht. 7.  § (9)–(10) be kez dé se, va la mint
b) az Szht. mel lék le té nek 6. pont ja.

(2) A Tbj. 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban az ,, , eu ró pai
par la men ti kép vi se lõt” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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54.  § Ha tá lyát vesz ti az egyes tör vényeknek a ti zen har -
ma dik havi il let mény, mun ka bér ki fi ze té si rend jé vel
össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi CX. tör vény.

55.  § Az I–XII. Fe je zet, a XIV. Fe je zet, az 50–54.  § és
az 1–4. mel lék let 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. E ren -
del ke zés 2010. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

XVI. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

56.  § Az Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé -
se it – az 57. és 58.  §-ban fog lalt el té ré sek kel – azok ban az
ese tek ben kell al kal maz ni elõ ször, ame lyek ben az Áfa tv.
84.  §-a sze rint meg ál la pí tott idõ pont 2009. jú ni us 30. nap -
ját kö ve ti.

57.  § (1) Az Áfa tv. 2009. jú ni us 30. nap ján ha tá lyos
ren del ke zé se it kell al kal maz ni arra a ter mék ér té ke sí tés re,
szol gál ta tás nyúj tás ra, amely nél a tel je sí tést az Áfa tv.
58.  §-a sze rint kell meg ál la pí ta ni, és az az idõ szak, amely -
re az adott rész let vagy el szá mo lás vo nat ko zik, még e tör -
vény ha tály ba lé pé sé nek nap ja elõtt be fe je zõ dik, de az
 ellenérték meg té rí té se e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján 
vagy azt köve tõen vá lik ese dé kes sé.

(2) Azt az ál ta lá nos for gal mi adó-mér ték vál to zás sal
érin tett ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást, amely nél
a tel je sí tést egyéb ként az Áfa tv. 58.  §-a sze rint kell meg ál -
la pí ta ni, és az az idõ szak, amely re az adott rész let vagy
 elszámolás vo nat ko zik, még e tör vény ha tály ba lé pé sé nek
nap ja elõtt meg kez dõ dik, de e tör vény ha tály ba lé pé sé nek
nap ján vagy azt köve tõen fe je zõ dik be, azon nap tá ri na pok 
szá ma sze rint, ame lyek e tör vény

a) ha tály ba lé pé se nap ját meg elõ zõ idõ szak ra, ille tõ leg
b) ha tály ba lé pé sé nek nap já ra vagy azt kö ve tõ idõ szak ra
es nek, az al kal ma zan dó ál ta lá nos for gal mi adó mér té ke

szem pont já ból úgy kell te kin te ni, mint amely nél az a) és
b) pont sze rint kü lön-kü lön, idõ ará nyos rész tel je sí tés tör -
té nik. Az a) pont sze rin ti idõ ará nyos rész tel je sí tés re az
Áfa tv. 2009. jú ni us 30. nap ján ha tá lyos ren del ke zé se it
kell al kal maz ni, ha az el len ér ték meg té rí té se e tör vény ha -
tály ba lé pé sé nek nap ján vagy azt köve tõen vá lik esedé -
kessé.

58.  § Az 57.  §-tól el té rõ en az e tör vény 2. mel lék le té ben
fog lalt ren del ke zést azok ban az ese tek ben kell al kal maz ni
elõ ször, ame lyek ben az Áfa tv. 84.  §-a sze rint meg ál la pí -
tott idõ pont a 2. mel lék let ha tály ba lé pé sé nek nap já ra esik,
vagy azt kö ve ti.

59.  § (1) Az ál ta lá nos for gal mi adó-mér ték vál to zás  miatt 
a gépi nyug ta- és/vagy szám la adás ra szol gá ló pénz tár gé -
pet és ta xa mé tert leg ké sõbb 2009. au gusz tus 31. nap já ig az 
arra jo go sí tott szer viz zel át kell ál lít tat ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett át ál lí tá sig
a) a gépi nyug ta adás ra szol gá ló ta xa mé tert és
b) az ál ta lá nos for gal mi adó nyug tán  való fel tün te té sé re 

vagy szám la ki ál lí tás ra is al kal mas pénz tár gé pet
hasz ná ló, nyug ta-, ille tõ leg szám la ki bo csá tá si kö te le zett -
sé gé nek kézi ki bo csá tá sú nyug tá val, szám lá val tesz ele get.

60.  § Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a Jöt.
117.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez ménnyel
súj tott sze mély men te sül ezen jog kö vet kez mény alól.

61.  § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé se it – a (2)–(9) be kez dé sek ben fog lal tak figye lembe -
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) Az Szja tv. e tör vénnyel mó do sí tott 30.  §-ának és
50.  §-a e tör vénnyel mó do sí tott (7) be kez dé sé nek ren del -
ke zé se it a 2009. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve de lem re és
an nak adó kö te le zett sé gé re kell al kal maz ni.

(3) Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek e tör vénnyel mó -
do sí tott 1.3. pont já ban fog lalt ren del ke zést a 2009. ja nu ár
1-jé tõl meg szer zett jö ve de lem re és an nak adókötelezett -
ségére kell al kal maz ni.

(4) Az Szja tv. 47.  §-a sze rin ti gön gyö lí té ses mód szer
al kal ma zá sa so rán a 2009. jú ni us 30-át kö ve tõ idõ szak ban
meg szer zett be vé tel ese té ben az adó táb la sze rint vár ha tó
szá mí tott adót az Szja tv. 2009. jú li us 1-jén ha tá lyos
30.  §-ának sza bá lyai sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(5) Az Szja tv. 48.  §-ának ren del ke zé se it a 2009. év ben
az a)–b) pon tok ban fog lal ta kat figye lembe véve kell al kal -
maz ni.

a) A 2009-es adó év jú ni us 30-át kö ve tõ idõ sza ká ra
(a továb biak ban: má so dik fél év re) meg szer zett bér – tár sas 
vál lal ko zás, pol gá ri jogi tár sa ság tag já nál a sze mé lyes
köz re mû kö dés re te kin tet tel vagy az zal össze füg gés ben
meg szer zett nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
tel – adó elõ le ge meg ha tá ro zá sa kor az Szja tv. 48.  §-a
(1)–(9) és (16) be kez dé se i nek al kal ma zá sa so rán az adó -
táb la sze rint vár ha tó szá mí tott adót (ide ért ve az adó ter het
nem vi se lõ já ran dó sá gok adó táb la sze rint vár ha tó adó ját
is) az Szja tv. 2009. jú li us 1-jén ha tá lyos 30.  §-a sza bá lyai
sze rint kell meg ál la pí ta ni.

b) A 2009-es adó év má so dik fél év ben ki fi ze tett
( kiutalt), az Szja tv. 48.  §-ának (10) be kez dé se sze rin ti
 bevétel adó elõ le ge meg ál la pí tá sa kor az ott le írt szá mí tás
so rán az adó táb la sze rint vár ha tó szá mí tott adót az Szja tv.
2009. jú li us 1-jén ha tá lyos 30.  §-ának sza bá lyai sze rint
kell meg ál la pí ta ni, az zal, hogy a ki fi ze tés idõ pont ja ként
a pénz összeg pos tá ra adá sá nak, il let ve a fo lyó sí tó szerv
bank szám lá ja meg ter he lé sé nek nap ját kell te kin te ni.

(6) A mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je, va la mint a tár sas vál -
lal ko zás, a pol gá ri jogi tár sa ság a 2009. elsõ fél év re jut ta -
tott nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te lek adó -
elõ le gét – az Szja tv. 48.  §-a (12)–(14) be kez dé sek sze rin ti
csök ken tõ té te lek al kal ma zá sá val – a 2009. év má so dik
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fél évé ben meg szer zett be vé te lek re vo nat ko zó adó elõ -
leg-meg ál la pí tá si sza bá lyok sze rint is meg ál la pít ja az e §
(5) be kez dé sé nek a) pont ja ér te lem sze rû al kal ma zá sá val.
Amennyi ben az elõ zõ ek sze rint szá mí tott adó elõ le gek
össze ge ki sebb, mint a 2009. elsõ fél év ben tény le ge sen
 levont adó elõ le gek össze ge, a kü lön bö ze tet – amíg az el
nem fogy, de utol já ra a de cem ber hó nap ra meg szer zett
nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te lek adó elõ le -
ge ter hé re – a 2009. má so dik fél év re meg szer zett be vé te -
lek adó elõ le gét csök ken tõ té tel ként kell figye lembe ven ni
az Szja tv. 48.  §-ának (12)–(14) be kez dé sei sze rin ti csök -
ken tõ té te lek utá ni sor rend ben.

(7) Az Szja tv. 48.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott (2),
(6) és (7) be kez dé sei sze rin ti nyi lat ko zat té tel lel kap cso la -
tos ren del ke zé se ket elsõ íz ben a 2009. au gusz tus 31-ét
köve tõen meg szer zett adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok -
ra kell al kal maz ni.

(8) Az Szja tv. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sét
a 2009. évre úgy kell al kal maz ni, hogy az adót az Szja tv.
53.  § sze rin ti szá mí tott évi jö ve de lem után az Szja tv.
30.  §-ának 2009. jú li us 1-jén ha tá lyos (2) be kez dé se sze -
rin ti adó táb lá val kell meg ál la pí ta ni.

(9) A 2010. áp ri lis 1-jét meg elõ zõ en szü le tett gyer -
mek(ek)re te kin tet tel fo lyó sí tott anya sá gi tá mo ga tás adó -
kö te le zett sé gé re az Szja tv. 3.  §-ának 2009. au gusz tus
31-én ha tá lyos 72. pont ját és 1. szá mú mel lék le té nek 2009.
au gusz tus 31-én ha tá lyos 1.1. pont ját kell al kal maz ni.

62.  § A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé se cs) pont já nak e tör -
vénnyel mó do sí tott, va la mint 7.  §-a (2) be kez dé sé nek és
1. szá mú mel lék le te 10/a. pont já nak e tör vénnyel meg ál la -
pí tott ren del ke zé se it a 2008-ban kez dõ dõ adó év adó alap -
já nak meg ál la pí tá sá nál is al kal maz ni le het.

63.  § Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló
2002. évi XLIII. tör vény 2.  §-a (4)–(5) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sa kor az adó ala nyi ság fel té te le ként elõ írt be vé te li
ér ték ha tár a 2009. adó év re vo nat ko zó an 26 mil lió fo rint.

64.  § E tör vénynek az Art. 3. szá mú mel lék le te F) pont -
já nak b) al pont já ban elõ írt adat szol gál ta tást

– a csa lá di pót lék te kin te té ben csak a 2009. au gusz tus
31-ét köve tõen ki fi ze tett csa lá di pót lék össze gek re vo nat -
ko zó an,

– az anya sá gi tá mo ga tás te kin te té ben pe dig elsõ al ka -
lom mal a 2010. már ci us 31-ét köve tõen szü le tett gyer me -
kek ese tén
kell al kal maz ni.

65.  § (1) A VII. Fe je zet nek a Tbj.-t mó do sí tó ren del ke -
zé se it – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a tör vény
 hatálybalépésének nap já tól 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) A Tbj. e tör vény 25.  §-ával meg ál la pí tott 19.  §
(1) be kez dé sét a 2009. jú li us 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

 alkalmazni, az zal, hogy a 2009. jú li us 10-éig meg szer zett
jö ve del mek re a 2009. jú ni us 30-án ha tá lyos rendelkezé -
seket kell al kal maz ni.

66.  § (1) An nak a kép vi se lõ nek a tár sa da lom biz to sí tá si
jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, aki az Eu ró pai Par la ment
 magyarországi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi
LVII. tör vény 6.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin -
ti nyi lat ko za tot tesz, a kép vi se lõi te vé keny ség tel jes idõ -
tar ta má ra a Tbj. biz to sí tot tak ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
irány adók.

(2) Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek
jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 7/A.  §-ában
 említett, a tisz te let dí ja után nyug díj já ru lé kot fi ze tõ kép vi -
se lõ a nyug díj já ru lék-fi ze té si kö te le zett sé gét köz vet le nül
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek, ma gán-nyug díj -
pénz tá ri tag ság ese tén a tag dí jat a ma gánnyug díj pénz tár -
nak tel je sí ti.

67.  § (1) Az Ebtv. 46.  § (1) be kez dé sé nek e tör vény
28.  §-ával meg ál la pí tott a) pont já ban, az Ebtv. 48.  §-ának
e tör vény 29.  §-ával meg ál la pí tott (8) be kez dé sé ben fog -
lalt ren del ke zé se ket a 2009. jú li us 31-ét köve tõen be kö vet -
ke zõ ke re sõ kép te len ség re, az Ebtv. 55.  §-ának e tör vény
49.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott (7)–(9) be kez dé se i -
ben fog lalt ren del ke zé se ket a 2009. de cem ber 31-ét köve -
tõen be kö vet ke zõ üze mi bal eset re kell al kal maz ni.

(2) Az Ebtv. 50.  §-ának e tör vény 30.  §-ával meg ál la pí -
tott ren del ke zé se it a 2009. jú li us 31-ét köve tõen be nyúj tott 
ké rel mek re kell al kal maz ni.

68.  § Az Flt. e tör vény 32.  §-ával meg ál la pí tott 40.  §-át
és az e tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott 46/B.  §-ának
(1) be kez dé sét a 2009. jú li us 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
 alkalmazni, az zal, hogy a 2009. jú li us 10-éig meg szer zett
jö ve del mek re a 2009. jú ni us 30-án ha tá lyos ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

69.  § Az Szht. – e tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já val – ha tá lyon kí vül he lye zett 7.  § (9)–(10) be kez -
dé sét az e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en, az Szht.
4.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint tör tént el szá mo lás ese -
tén az el szá mo lás idõ pont já tól szá mí tott 5 évig al kal maz ni
kell.

70.  § A Pftv. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
a tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ját meg elõ zõ en ki vál tott
START, START PLUSZ vagy START EXTRA kár tyá val
ren del ke zõ sze mély fog lal koz ta tá sa ese tén is al kal maz ni
kell a fog lal koz ta tás nak a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
idõ tar ta má ra.

71.  § Az Mt. 137.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott (3) be -
kez dé sét a 2009. jú li us 31-ét köve tõen be kö vet ke zõ ke re -
sõ kép te len ség ese tén 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. melléklet  a 2009. évi XXXV. törvényhez

„3/A. szá mú mel lék let a 2007. évi CXXVII. tör vény hez

A 82.  § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások 

ter mé kek

Sor szám Meg ne ve zés vtsz.

1.  Tej és tej ter mé kek (ki vé ve az anya te jet) 0401-bõl 
0402
0403
0404 10
0405-tõl 0406-ig

2.  Tejtermékek (ki vé ve az ital ként köz vet len fo gyasz tás ra al kal mas, tej
pót lá sá ra szol gá ló olyan imi tá tu mo kat, ame lyek ál ta lá ban tej és
per me á tum – ese ten ként savó és/vagy tej szín – kü lön bö zõ ará nyú
ke ve ré ké bõl áll nak, és ame lyek mi nõ sé ge, mennyi sé gi össze té te le
kü lön bö zik a ter mé sze tes te jé tõl, tej fe hér je tar tal ma lé nye ge sen
ala cso nyabb a ter mé sze tes tej én él)

0404 90-bõl

3.  Ízesített tej 2202 90 91-bõl
2202 90 95-bõl
2202 90 99-bõl

4.  Gabona, liszt, ke mé nyí tõ vagy tej fel hasz ná lá sá val ké szült ter mék 1901
(ki vé ve: 1901 10 00 02)
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90

”
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2. melléklet  
a 2009. évi XXXV. törvényhez

Az Áfa tv. 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
jelö lése „I. rész: ter mé kek”-re vál to zik:

„II. rész: szol gál ta tá sok

Sor szám Meg ne ve zés

1.  Távhõszolgáltatás

                                          ”

3. melléklet 
a 2009. évi XXXV. törvényhez

A Tao 1. szá mú mel lék le te ki egé szül a kö vet ke zõ
10/a. pont tal:

„10/a. Ha az adó zó – a 10. pont ban fog lal tak alap ján –
az esz köz ter ven fe lü li ér ték csök ke né sé nek az adó év re
meg ál la pí tott össze gét nem ér vé nye sí ti adó alap já nál, ak -

kor a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés adó év re meg ál la pí tott,
de nem ér vé nye sí tett össze gét az adó évet kö ve tõ négy adó -
év ben egyen lõ rész le tek ben ér vé nye sít he ti.”

4. melléklet 
a 2009. évi XXXV. törvényhez

Az Art. 3. szá mú mel lék le té nek F) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„F) Egyes adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá go kat fo lyó sí tó 
szerv adat szol gál ta tá sa

a) A nyug dí jat, re ha bi li tá ci ós já ra dé kot fo lyó sí tó szerv
– az ál la mi adó ha tó ság nak az Art. 31.  §-ának (2) be kez dé -
se sze rin ti be val lás ban lévõ ada tok alap ján a nyug díj mel -
lett mun kát vál la ló sze mé lyek re a ter mé sze tes sze mély -
azo no sí tó ada tok és az adó azo no sí tó jel fel tün te té sé vel az
adó évet kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig tel je sí tett elekt ro ni -
kus adat szol gál ta tá sa alap ján – az elõ zõ ek ben meg je lölt
ada tok fel tün te té sé vel az adó évet kö ve tõ év feb ru ár 15.
nap já ig az ál la mi adó ha tó ság felé elekt ro ni kus úton ada tot



szol gál tat a ki fi ze tett nyug el lá tás, re ha bi li tá ci ós já ra dék
adó évi össze gé rõl. Az ál la mi adó ha tó ság a ki egé szí tõ te vé -
keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zók ra az elõ zõ ek ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti adat szol gál ta tást az adó -
évet kö ve tõ év már ci us 15-ig, a nyug dí jat, re ha bi li tá ci ós
já ra dé kot fo lyó sí tó szerv pe dig már cius 31-ig tel je sí ti.

b) A csa lá di pót lé kot, anya sá gi tá mo ga tást fo lyó sí tó
szerv elekt ro ni kus úton az ál la mi adó ha tó ság hoz az adó -
évet  követõ ja nu ár 31-éig ada tot szol gál tat azon sze mé lyek 
ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ról, lak cí mé rõl, adó -
azo no sí tó je lé rõl, akik ré szé re csa lá di pót lé kot, anya sá gi
tá mo ga tást fi ze tett ki, va la mint az em lí tett el lá tás, tá mo ga -
tás adó évi össze gé rõl, to váb bá a gyer mek re te kin tet tel
a csa lá di pót lék ra, szin tén jo go sult má sik szü lõ, há zas társ
ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ról, lak cí mé rõl, adó -
azo no sí tó je lé rõl vagy ar ról, hogy az igény lõ az el lá tást
egye dül ál ló ként vet te igény be.”

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
17/2009. (V. 14.) EüM

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
értékelésének szabályairól

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyógyá -
szatisegédeszköz-ellátás, 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
77.  § (2) be kez dés k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – az aláb bi a kat ren -
delem:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a rész ben vagy egész ben az Egész ség biz to sí tá si

Alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tók ra,
b) az a) pont sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tók fi nan -

szí ro zá si szer zõ dé sé nek mel lék le te sze rint a szol gál ta tó ál -
tal nyúj tott el lá tá sok kal össze füg gés ben gyógy szer ren de -
lés re jo go sult or vo sok ra,

c) a kü lön jog sza bály sze rint tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó szer zõ -
dés sel ren del ke zõ or vo sok ra a kö te le zõ egész ség biz to sí tás

el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 32.  § (6) be -
kez dé se sze rin ti szer zõ dés sel ren del ke zõk ki vé te lé vel,

d) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz pon ti
szer vé re és te rü le ti igaz ga tá si szer ve i re.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban 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 és a mi nõ sé gi és ha té kony
gyógy szer ren de lés ösz tön zé sé rõl  szóló 17/2007. (II. 13.)
Korm. ren de let fo ga lom meg ha tá ro zá sai az irány adók.

2.  §

(1) A cél ér ték és az or vos át lag szá mí tá sa so rán az or vo -
sok gyógy szer ren de lé sé nek ér té ke lé se alap já ul az aláb bi
te rá pi ás te rü le te ket kell figye lembe ven ni:

Te rá pi ás te rü let meg ne ve zé se ATC kód

Gyo mor bán tal mak, GERD A02

Cu kor be teg ség A10B

Ma gas vér nyo más C02+C03+C07+C08+C09

Vér zsír el té ré sek (ma gas
ko lesz te rin, tri gli ce rid)

C10

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ATC cso por tok ba tar to zó
gyógy sze rek kö zül

a) az A02 cso port ban ra ni ti din, fa mo ti din, ni za ti din,
omep ra zol, pan top ra zol, lan sop ra zol,

b) az A10B cso port ban a met for min, gli qu i don, glic la -
zid, gli me pi rid,

c) a C02, C03, C07, C08, C09 cso port ban a mo xo ni din, 
ril me ni din, pra zo sin, do xa zo sin, clo pa mid, in da pa mid, fu -
ro se mid, hid rok lo ro ti a zid+, me top ro lol, be ta xo lol, bi sop -
ro lol, ne bi vo lol, car ve di lol, am lo di pin, ni fe di pin, ena lap -
ril, li si nop ril, pe rin dop ril, ra mip ril, fo zi nop ril, ena lap ril és
di u re ti kum, pe rin dop ril és vi ze let haj tók, ra mip ril és vi ze -
let haj tók, fo si nop ril és vi ze let haj tók, ace gát lók és kal -
ciumcsatorna-blokkolók, lo sar tan, val sar tan, val sar tan és
vi ze let haj tók, ir be sar tan és vi ze let haj tók, val sar tan és am -
lo di pin,

d) a C10 cso port ban a sim vas ta tin, flu vas ta tin, ator vas -
ta tin, fe no fib ra te, cip ro fib ra te, ator vas ta tin és am lo di pin

ha tó anya got tar tal ma zó ké szít mé nyek ren de lé se ese tén
ke rül sor az ér té ke lés re.

3.  §

A 2009. jú li us 1-jé tõl ér vé nyes cél ér té kek a kö vet ke zõk:
a) az A02 cso port ban 58,7 fo rint,
b) az A10B cso port ban 19,0 fo rint,
c) a C02, C03, C07, C08, C09 cso port ban 25,0 fo rint,
d) a C10 cso port ban 93,6 fo rint.
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4.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1073/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz
hiteleihez biztosítandó

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról

1. A pénz ügyi és gaz da sá gi vál ság nak az élel mi -
szer-fel dol go zó vál lal ko zá sok ra gya ko rolt ha tá sá nak mér -
sék lé se és e vál lal ko zá sok mû kö dõ ké pes sé gé nek, il let ve
ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben a Kor mány

a) el ren de li a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa -
ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
2.  § k) pont ja alap ján az MFB Élel mi szer ipa ri Bank ga ran -
cia Prog ram meg hir de té sét 30 mil li árd fo rin tos bank ga ran -
cia ke ret összeg gel, a tõ ke összeg 80%-ának meg fe le lõ
össze gû, pi a ci ala pú bank ga ran cia biz to sí tá sá val, meg ha -
tá ro zott élel mi szer ipa ri ága za tok ba tar to zó vál lal ko zá sok
éven túli le já ra tú for gó esz köz hi te le i hez;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 1.

b) úgy dönt, hogy az MFB Élel mi szer ipa ri Bank ga ran -
cia Prog ram ke re té ben az MFB Ma gyar Fej lesz té si Bank
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
MFB Zrt.) ál tal biz to sí tott bank ga ran cia 90%-a a Ma gyar
Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi
CII. tör vény 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tet
ter he li. A Tv. 5.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján vál lalt
jog sza bá lyi ala pú költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la -
lá sért az MFB Zrt.-nek a prog ram ke re té ben nyúj tott bank -
ga ran cia össze gé nek 90%-ára ke zes ség vál la lá si dí jat kell
fi zet nie a Ma gyar Ál lam ja vá ra. Az MFB Zrt. ál tal fi ze ten -
dõ egy sze ri, a vál lalt bank ga ran cia fu tam ide jé hez iga zo dó
ke zes ség vál la lá si díj mér té ke egy éves bank ga ran cia ese -
tén az ál la mi ke zes ség vál la lás sal érin tett tõ ke összeg
0,3%-a, két éves bank ga ran cia ese tén 0,58%-a, há rom éves
bank ga ran cia ese tén 0,74%-a, négy éves bank ga ran cia ese -
tén 1,05%-a, öt éves bank ga ran cia ese tén 2%-a;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) tu do má sul ve szi, hogy az a) és a b) pont sze rin ti
bank ga ran cia prog ram ki dol go zá sa és be ve ze té se ér de ké -
ben a tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter az MFB Zrt.
felé a tu laj do no si in téz ke dést meg te szi.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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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.
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09.1253 – 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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