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MK. 169. szám 
 

A Kormány 253/2010. (XI.8.) Korm. rendelete a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a 
hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 
Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III.12.) Korm. 
rendelet módosításáról 
 
A módosítás pontosítja a rendelet 6.§ (2) bekezdését, mikor kimondja, hogy ha az 
ajánlatkérő nevében más személy nyújtja be a hirdetmény közzétételére irányuló 
kérelmet, úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és a 
Szerkesztőbizottság az ajánlatkérőnek küldendő iratok nagy részét is neki küldi meg. 
Változott továbbá a hirdetmény közzétételére irányuló kérelemhez mellékelendő 
iratok köre, és a kérelemben feltüntetendő adatok is. Változott a rendelet 7.§-ának 
szerkesztési díjra vonatkozó szabályozása, a Szerkesztőbizottság hirdetmény 
közzétételére irányuló kérelemmel kapcsolatos ellenőrzési feladataira vonatkozó 
szabályozása, a hirdetmény tartalmát érintő javításokkal, a befizetett szerkesztési díj 
visszautalásával kapcsolatos rendelkezések. 
 

MK. 174. szám 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. 
évi CXIV. törvény 
 
A törvény bizonyos határidőket módosított az országgyűlési képviselők általános 
választásának évében úgy, mint: a fizetési kötelezettségekre, a fizetési kötelezettek 
körére, a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 40 napnak kell eltelnie, továbbá az Országgyűlés 
december 10-ig határozza meg a fejezetek, alapok, a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai bevételi és kiadási főösszegét, a hiány, illetve a többlet mértékét. A törvény 
továbbá a korábbi határidőhöz képest elérően rendelkezik, mikor kimondja, hogy a 
költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről - az alapításnak megfelelően-
jogszabályban vagy átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, melyet 
legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell 
hirdetni (közzé kell tenni). 
 

MK. 175. szám 
 

A Kormány 263/2010. (XI.17) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok 
számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának 
szabályairól 
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A Kr. rendelkezik arról, hogy szociális földprogram céljára milyen földrészlet 
hirdethető meg, rendelkezik a földrészlet forgalmi értékbecslésével kapcsolatos 
szabályokról, a hirdetmény közzétételének szabályairól, a tulajdonba vagy 
vagyonkezelésbe adás iránti kérelem előterjesztésének szabályairól, a kérelem 
tartalmáról, a csatolandó mellékletekről, a vagyonkezelési szerződés felmondásának 
szabályairól. 
 
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 13/2010. (XI.17.) KIM rendelete a 
területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9. 
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról 
 
A KIM rendelet kimondja, hogy a területi és országos listát legkésőbb 2010. 
december 14-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán 
belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. december 14-én 16.00 
óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. A területi választási 
bizottság 2011. január 10-én kisebbségenként megszámlálja a szavazatokat, és a 
szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki. 
 

MK. 176. szám 
 
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
2010. évi CXV. törvény 
 
Változtak a törvény értelmező rendelkezései, a hagyaték leltározásával kapcsolatos 
szabályok, hogy a hagyatékot mely esetekben kell leltározni, továbbá mikor kell 
megküldeni a leltár egy példányát az illetékes gyámhivatalnak. Változott továbbá a 
törvény 28.§-a mely azt szabályozza, hogy speciális esetekben (pl. ha az örökhagyó 
közjegyző, ügyvéd stb. volt) mely szerveket, és milyen módon kell értesíteni. 
Módosultak a biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályok, valamint a végrendeleti 
végrehajtó megnevezése esetére előírt eljárási szabályok 
 

MK. 177. szám 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
 
A jogszabály több törvényt módosít, de ezek közül a legfontosabb változások a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával, továbbá a Ket. módosításával 
kapcsolatosak. 
 
A törvény hatálybalépésével kapcsolatban négy dátumot kell megemlíteni, melyet a 
22.§. szabályoz részletesen: 

• kihirdetést követő nyolcadik nap (2010.11.27.- általános dátum) 
• kihirdetést követő 15. nap (2010.12.04.- bizonyos rendelkezések) 
• 2010. december 31. (csak a 89.§, mely a Ket. hatályba nem lépő 

rendelkezéseit sorolja föl) 
• 2011. január 1. (legfontosabb közülük a Ket. módosítás és kormányhivatalok 

felállása) 
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I. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
 
Létrejönnek 2011. január 1. napjával a fővárosi és megyei kormányhivatalok a 
fővárosi közigazgatási hivatal, és a székhely szerinti megyei közigazgatási hivatal 
általános jogutódjaként, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási 
szerve.  
 
A fővárosi és megyei kormányhivatal áll: 

• törzshivatalból (a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 
egységek) 

• szakigazgatási szervekből (a Kormány rendeletben állapítja meg körüket) 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítása: 
• közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
• Kormány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv 

vezetője 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetése: 

• kormánymegbízott 
A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök 
nevezi ki és menti fel, kinevezésének feltétele a büntetlen előélet és az 
országgyűlési képviselői választáson gyakorolható választójog, a munkáltatói 
jogokat felette a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gyakorolja, 
megbízatása egyebek mellett a Kormány megbízatásának megszűnésével 
szűnik meg. 

• főigazgató 
A kormánymegbízott helyettese, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
nevezi ki és menti fel a kormánymegbízott javaslatára, a munkáltatói jogokat 
felette a kormánymegbízott gyakorolja, kinevezésének feltétele a felsőfokú 
iskolai végzettség és legalább 5 év vezetői gyakorlat. 

• igazgató 
A főigazgató helyettese, a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel a 
főigazgató javaslatára, a munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja, 
kinevezésének feltétele a felsőfokú igazgatásszervezői, okleveles jogász 
képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, valamint 
jogi vagy közigazgatási szakvizsga és legalább 5 év közigazgatási szakmai 
gyakorlat. 

• szakigazgatási szerv vezetője 
Munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja felette, azonban 
kinevezéséhez a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértése szükséges, 
a szakigazgatási szerv vezetője minisztériumi főosztályvezetői besorolású, 
határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő. 

 
A munkáltatói jogok gyakorlása: 

• a kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogokat a törzshivatal 
kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett 
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• a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
szakigazgatási szerv kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett 
(kormánymegbízottnak kifogásolási joga van) 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre: 

• összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását 
• jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől adatokat, 

felvilágosítást kérni 
• ellenőrzési és koordinációs jogköre van a központi államigazgatási szervek 

területi szervei, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot 
ellátó más szervek és személyek államigazgatási feladatait érintően 

• fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működtetése 
• véleményezési jogkör a Kormánynak alárendelt szervek területi szerveivel 

kapcsolatban (pl. létszám, vezetői kinevezés és felmentés, átszervezés stb.) 
• a Kormánynak alárendelt szervek területi szervétől, polgármestertől, jegyzőtől 

az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően döntések bekérése, 
intézkedésről tájékoztatás kérése, iratbetekintés, továbbá ezen szerveknél 
törvénysértés észlelése setén egyeztető eljárás, felügyeleti eljárás továbbá a 
feladatkörrel rendelkező miniszter eljárásának, ezek eredménytelensége 
esetén a Kormány Alkotmány 35.§ (4) bekezdése szerinti eljárásának /döntés 
megsemmisítése, megváltoztatása/ kezdeményezése 

• döntés-előkészítő és javaslattevő szerep a kormányhivatalokról szóló törvény 
20. § a) pontjában foglalt esetekben 

• szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok ellátása 
• ellenőrzési feladatok a különös tekintettel a Ket. végrehajtására és a hatósági 

tevékenység jogszerűségére 
• gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének 

összehangoltságáról 
• közigazgatási informatikai közreműködői tevékenység ellátása 
• ügyfélszolgálat működtetése 

 
A kormányhivatalokról szóló törvény záró rendelkezései szerint 2011. január 1. 
napjával az Igazságügyi Hivatalnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak 
szolgálati jogviszonya átalakul kormánytisztviselői jogviszonnyá, munkajogviszonnyá, 
vagy a 24.§ (2) bekezdése szerinti esetben megszűnik. 
 

 
II. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény módosítása 
 
 
A módosítással érintett fontosabb változások köre: 

• a Ket. 8.§-ának módosítása szerint az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 
szabadon választhat az egyes kapcsolattartási formák közül 

• az alábbiakkal bővült azon esetek köre, melyek szerint a Ket. rendelkezéseit 
csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő 
szabályokat nem állapít meg: atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyek, 
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veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárás, a társadalombiztosítás 
ellátásaival kapcsolatos eljárás 

• a Ket. 28/A.§ (5) bekezdésének módosítása a hatóságok egymás közötti 
kommunikációs kötöttségének lazítására irányul, mivel az új szabályozás 
szerint a hatóságok elektronikus levélben és telefonon is tarthatnak egymással 
kapcsolatot a döntés közlése kivételével 

• a Ket. 33.§ (6) bekezdésének módosítása a Ket-nek a határidő-számításra 
vonatkozó módosított 65.§-ával való összhangot szolgálja, továbbá 
egyértelművé teszi, hogy a megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az 
ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon 
kezdődik, nem pedig az érkezés napján 

• a Ket. 39/A.§ (1) bekezdésének módosítására az AB 104/2010. (VI.10.) számú 
határozata miatt volt szükség. Az új szabályozás már nem utalja a hatóság 
mérlegelési jogkörébe a fenti jogszabályhelyben megjelölt személyek 
adatainak zárt kezelését, hanem azt kötelezővé teszi amennyiben a 
jogszabályhelyben említett feltételek fennállnak. Továbbá a személyi kört 
kiterjeszti a hivatalbóli eljárást kezdeményező személyre is. 

• a Ket. 42.§ (1) bekezdésének módosítása az ügy elsőfokú elintézéséből kizárt 
személyek körét bővíti az alábbi személyekkel: tanú, hatósági tanú, szakértő, 
szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselője és a hatósági közvetítő 

• a Ket. 43.§ (2) bekezdésébe garanciális jelentőségű szabályként beépítették, 
hogy a kizárás tárgyában hozott végzést az ügyféllel közölni kell, továbbá a 
43.§-t kiegészítették a (2a) bekezdéssel, mely szerint a hatóság vezetője a 
kizárásól az eljárás megindításáról való értesítést megelőzően végzés 
kibocsátása nélkül dönt. Ez utóbbi módosítást azon eset indokolta, mely akkor 
áll fenn, ha az ügyfél nem is ismeri az eljáró ügyintéző nevét, és a kizárást 
sem ő kezdeményezte 

• a Ket. 46.§-ának új (6) bekezdése az idézés, 48.§-ának új (7) bekezdése 
pedig az elővezetés elrendelése kapcsán zárja ki az önálló jogorvoslat 
lehetőségét, hogy ne adjon alkalmat időhúzásra. A Ket. 47.§-ának új (4) 
bekezdése pedig egy könnyítést vezetett be az idézettek számára azzal, hogy 
kimondja az idézett személyt a tartózkodási helyén kell meghallgatni, 
amennyiben kora, egészségi állapota, mozgásszervi fogyatékossága vagy 
más ok miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni 

• a Ket. 50/A. §-ának új (5) bekezdése a tulajdonjog védelme érdekében 
kimondja, hogy a lefoglalást elrendelő, valamint a lefoglalás megszüntetése 
iránti kérelmet elutasító végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, mely 
fellebbezés nem bír halasztó hatállyal a végrehajtásra 

• a hatóság szankciós eszközét erősíti a Ket. 53.§-ának új (7) bekezdése, mely 
szerint a megidézett tanú megjelenésének elmulasztása, továbbá a 
tanúvallomás tétel jogszerűtlen elmulasztása esetén eljárási bírsággal sújtható 

• a Ket. 61.§ (1) bekezdésének módosítása kibővíti az eljárási bírsággal 
sújtható személyek körét az eljárás egyéb résztvevőjével is az ügyfélen túl, 
amennyiben rosszhiszeműen járnak el, továbbá az okozott többletköltségek 
megtérítésére kötelezés kapcsán ezentúl a hatóságnak nincs mérlegelési joga 

• a Ket. 65. § (1) bekezdésének módosítása szerint a napokban vagy 
munkanapokban megállapított határidőbe már nem számít bele a határidő 
kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének napja sem 

• a Ket. új 69/B. §-a arra az esetre ad eljárásrendet, amikor az iratbetekintés 
iránti kérelem vizsgálata során észleli a hatóság, hogy üzleti titok vagy 
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méltányolható magánérdek védelme lehet indokolt, jogosult azonban az 
iratbetekintés kérelmezéséig nem intézkedett adatai védelmében. Ilyenkor a 
jogosultat fel kell hívni, hogy valóban üzleti titokról vagy más méltányolható 
érdekről van-e szó, kéri-e ezek zártan kezelését 

• a Ket. 72.§ (1) bekezdés e) pontjának ee) alpontjának módosítása szerint a 
határozat indokolásának már nem kell tartalmaznia az ügyintézési határidő 
leteltének napját, csupán a határidő túllépése esetén 

• A Ket. 72.§ (2) bekezdésének módosítása szerint a végzésnek az alábbi 
elemeket kell tartalmaznia:  

1. az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének 
nevét, 

2. a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, 
továbbá az ügyfél által a kérelemben megadott, személyazonosítására 
szolgáló adatot, 

3. az ügy tárgyának megjelölését, 
4. a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, 

benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati 
eljárásról való tájékoztatást, 

5. a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az 
önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve a 
fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-
fizetési kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, 

6. a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési 
illeték vagy díj mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjairól 
szóló tájékoztatást, 

7. a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a 
mérlegelésben, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó 
szempontokat és tényeket, 

8. azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot 
hozta, 

9. a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő 
utalást, 

10.  a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, 
hivatali beosztását, valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, 
hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával, 

11.  a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság 
bélyegzőlenyomatát. 

 
Az eljárást megszüntető végzésnek pedig a fentieken túl tartalmaznia kell: 

1.  az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél 
részére történő megfizetésre vonatkozó döntést, 

2. az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
3. az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem 

külön dönt, 
4. az ügyintézési határidő túllépése esetén az ügyintézési határidő 

leteltének napját, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy az 
ügyintézési határidőt mely, az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének felróható okból nem tartotta be, vagy hogy a 33/A. § 
alkalmazásának van helye 
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• a Ket. 72.§ (4) és (5) bekezdése módosította az egyszerűsített döntések körét: 
az egyik eset, amikor a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és 
az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az új szabályozás szerint a döntés 
az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, a másik eset, 
amikor a döntés kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza 
meg. Ez utóbbiból a régi szabályozás szerint csak az indokolás volt 
mellőzhető, az új szabályozás szerint a jogorvoslatról való tájékoztatás is. 

• a Ket. 78.§ (2) bekezdésének módosítása és a Ket. új 78/A. §-a biztosítja, 
hogy az eljárás során felmerülő döntéseket csak azokkal közöljék, akiket az 
ténylegesen érint, így a végzést közölni kell azzal, akire nézve az rendelkezést 
tartalmaz, valamint azzal, akinek az jogát vagy jogos érdekét érinti, továbbá 
jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel. Az ügyfelet kérelmére 
a hatóság elektronikus levélben tájékoztatja a vele nem közlendő végzések 
(kiv.: 39/A.§), valamint a vele postai vagy hirdetményi úton közlendő döntések 
szövegéről 

• a Ket. 81/A. § új (4) bekezdését, valamint a 81/B. § új (5) bekezdését is a 78.§ 
(2) bekezdésében szabályozott közlési reform indokolta, mely szerint a 
kijavító, illetve a kiegészítő döntéseket mindazokkal közölni kell, akik az 
eredeti döntést megkapták 

• a Ket. 86.§-ának új (6) bekezdése biztosítja, hogy az ügyfél a rá vonatkozó 
adatok megváltozását egyablakos ügyintézés keretében a Kormány által 
rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében 
bejelenthesse, mely integrált ügyfélszolgálati iroda továbbítja a változást a 
hatósági nyilvántartást vezető hatósághoz 

• a Ket. új 93.§-a szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként 
megállapítja, hogy az ellenőrzés megindításáról értesített ügyfél nem sértette 
meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat, erről 
az ügyfelet értesíti, így az ügyfél nemcsak az eljárás megindításáról szerez 
tudomást 

• a Ket. 102.§ (5) bekezdésének módosítása csupán annyit ír elő, hogy az első 
fokú döntést hozó hatóságnak a fellebbezést meg kell küldenie a 
szakhatóságnak. Az indokolás szerint a betarthatatlan és méltánytalan 
határidő, és elmulasztása esetén a jogkövetkezmények elhagyását az 
követelte meg, hogy a gyakorlatban nem bizonyult életszerűnek, hogy a 
szakhatóság az 5 munkanapos határidőn belül saját állásfoglalását 
felülvizsgálja 

• a Ket. 102. § (6) bekezdésének módosítása az eljárás egyszerűsítését és a 
párhuzamosság kiküszöbölését szolgálja azzal, hogy azon ügyfelek, akiknek 
érdekük fűződik az arról való tudomásszerzéshez, hogy a döntés jogerőre 
emelkedését fellebbezés meghiúsította, kérhetik, hogy a hatóság őket rövid 
úton értesítse 

• a Ket. 105.§ (5) bekezdésének módosítása azt kívánja egyértelművé tenni, 
hogy kizárólag a fellebbezési eljárást befejező döntéseket kell az első fokú 
hatóság útján kézbesíteni 

• a Ket. 114. § (1) bekezdésének, 115.§ (2) bekezdésének, továbbá 117. § (1) 
bekezdésének módosítása egyaránt a végzés közlésére vonatkozó szabály 
módosításához kötődik: azt kívánja biztosítani, hogy a korábbi érintettek akkor 
is értesüljenek az általuk ismert hatósági döntés tartalmának megváltozásáról, 
ha az új döntés vagy a döntés megsemmisítése valamilyen okból egyébként 
jogukat, jogos érdeküket nem érintené 
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• a Ket. 156.§-a kiegészült egy új (6) bekezdéssel, mely szerint az ügyfél nem 
kötelezhető olyan eljárási költség előlegezésére és viselésére, amelyet a díj 
tartalmaz 

• a Ket. 159.§ (3) bekezdése kiegészült azzal a könnyítéssel az ügyfél számára, 
hogy az ügyfél által első alkalommal előterjesztett költségmentesség iránti 
kérelem benyújtásától a költségmentességről szóló döntés jogerőre 
emelkedéséig terjedő időszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek 
előlegezése az ügyfelet terhelné, a hatóság előlegezi 

• a Ket. 172.§ i) pontjának módosítása az irat, okirat, közokirat, magánokirat 
fogalmának meghatározásakor visszautal a Pp-re 

•  a kormányhivatalokról szóló törvény 87.§-a szövegcserés módosításokról 
rendelkezik, melyek közül a legfontosabb a (2) bekezdés, mely a munkanapok 
helyett visszaállította a naptári napokat 

 
Az adó-és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai 
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek 
teljesítését célzó adó-és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. 
évi CXXIII. törvény 
 
A jogszabály több ponton módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvényt, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényt, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, az egyszerűsített vállalkozói adóról 
szóló 2002. évi XLIII. törvényt, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényt, a 
vám-és pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvényt, a közösségi vámjog 
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényt, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényt, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvényt, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, 
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. 
törvényt, a távhőszolgáltatás versenyképessé tételéről szóló 2008. évi LXVII. 
törvényt, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt, az 
egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt, a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvényt, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi 
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 1997. évi CXXXII. törvényt, továbbá a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt. 
 
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
 
A törvényt a 2005. január 1. napját követően megszerzett jövedelmek 
vonatkozásában kell alkalmazni. Különadó fizetésére köteles az a jogszabály 9.§ (1) 
bekezdése szerinti személy, aki a különadó alapjának minősülő bevételt szerez. 
Különadó alapjának minősül a jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben 
kifizetett, vagy bármely más formában juttatott bevételből a törvény 9.§ (3)-(4) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével megállapított összeg. A különadó 
mértéke a jogszabály 9.§ (2) bekezdése szerinti adóalap 98 százaléka. A jogszabály 
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eltérően állapítja meg bizonyos személyi körökre vonatkozóan, hogy mi nem minősül 
a különadó alapjának, így a határ kétmillió forint az állami vezetők, polgármesterek, 
jegyzők, köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és 
felügyelőbizottságának tagjai esetében, míg hárommillió-ötszázezer más 
foglalkoztatott esetében. 
 
Szolnok, 2010-11-24. 
 

dr. Ligetné Nemes Katalin 
 
 
 
 
 
 


