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Tisztelt Olvasónk!
A jogszabályok gyakori változásai a turisztikai vállalkozások veze-
tőinek, számviteli szakembereinek is folyamatos fejtörést okoznak. 
Nekik szeretnénk segíteni kiadványunkkal, amely kifejezetten az 
iparágat érintő szabályok 2015-re vonatkozó legfontosabb módosí-
tásait ismerteti, magyarázza, számos példával illusztrálva.

Kiadványunk két részből áll: az első fejezetben az adózással 
kapcsolatos tudnivalókat gyűjtötte össze a Turizmus Panoráma 
adószakértője, Antalóczy Györgyné, a második részben pedig a 
lap jogi szakértője, dr. Salamon András segítségével nyerhetünk 
betekintést az új Polgári Törvénykönyv, a Munka Törvényköny-
ve, a fogyasztóvédelmi és a pénztárgéppel kapcsolatos szabályok 
változásaiba. 

Reméljük, kiadványunk hasznos segítséget nyújt a turizmus 
területén dolgozó olvasóinknak. Eredményes munkájukhoz sok 
sikert kíván 

a Kiadó
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Az Adó & Jog 2015 című kiadványt összeállította:

Antalóczy Györgyné könyvvizsgáló, adószakértő,  
a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, valamint  
a Magyar Utazási Irodák Szövetsége adószakértője

és dr. Salamon András ügyvéd, c. főiskolai docens

A kézirat lezárva: 2015. március 2.

Kiadja a Turizmus Kft.
Felelős kiadó: Szebeni Zsolt ügyvezető igazgató
Szerkesztő: Wagner Zsuzsa

Kiadó és szerkesztőség: 1074 Budapest, Munkás utca 9.
Telefon: 1/492-0455, fax: 1/338-4293, e-mail: bulletin@turizmus.com
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A 2015. ÉVI 
ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
Kiadványunk első részében a turisztikai vállalkozásokat leginkább 
érintő adózással, számvitellel, számlázással kapcsolatos változásokat 
ismertetjük.

Az itt feltüntetett információk nem minősülnek sem hivatalos állás-
foglalásnak, sem jogértelmezésnek. A mindenkori érvényes adószabá-
lyok betartása a gazdálkodó szervezetek saját felelőssége.

A kiadvány adózási részét összeállította: 

Antalóczy Györgyné 
(adószakértő, könyvvizsgáló) 
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•  A 2015. évi adóváltozásokról

Új alapelv a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vényben, hogy a magánszemélynek kifejezetten bér-
ként vagy tevékenység ellenértékeként adott juttatá-
sok nem tartozhatnak kedvező adózási megítélés alá 
(bevételnek nem számító, adómentes juttatásokra 
nem váltható át egyébként bérként adandó juttatás). 
Ez azt jelenti, hogy 2015-től az adókötelezettséget a 
juttatást megalapozó jogviszonyból származó be-
vételekre irányadó általános szabályok szerint kell 
meghatározni.

A törvény indokolása szerint a jelenlegi szabályok-
ból értelmezéssel ma is megállapítható ez az elv, és 
az új szabályozással csak a ma is megállapítható kö-
vetkeztetés megerősítéséről (egyértelműsítő rendel-
kezésről) van szó. 

Cafeteria: korlátcsökkentés és közteheremelés

A törvény az eddigi 500 000 Ft-os éves keretösszeget 
50 000 Ft-tal csökkentette, és sávosan növeli az adó-
terhet. 

Mindez azt jelenti, hogy a Széchenyi Pihenő Kár-
tya bármely alszámlájára történő juttatásokat éves 
szinten 450 ezer forintig, illetve az egyéb béren kí-
vüli juttatásokat 200 ezer forintig az eddigi 35,7 szá-
zalékos adó terheli, az e korlátok feletti juttatás után 
azonban magasabb közteher fizetendő. Amennyiben 
a juttatások meghaladják a keretösszegeket, azok 
egyes meghatározott juttatásként már magasabb 
összegű egészségügyi hozzájárulással adóznak, 
azaz a közteher összesen 51,17 százalék. Ez az egyes 
béren kívüli juttatási elemek egyéni havi, illetve 
éves korlátaira is igaz. 

A kedvezően adózó keretösszegig változatlan a 
munkáltatót terhelő közterhek számítása: 

– a közteher alapja: a juttatás 119%-a
– a közteher mértéke: 16% szja + 14% eho. 
Azaz együttesen 35,7% a közteher.
Az éves 450 000 Ft rekreációs keretösszegen belül 

a Széchenyi Pihenő Kártyán adható juttatások együt-
tes felső értékhatára változatlanul 450 000 Ft. 

A 200 ezer Ft-os keretösszegbe nem tartozik, tehát 
ezeken felül, saját értékhatáráig a 16% szja mellett a 
kedvezményes 14% eho terheli az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár munkáltatói tagja által a pénztárba 
célzott szolgáltatásra évente pénztártag alkalmazot-
tanként a havi minimálbér összegéig teljesített befi-
zetést (adományt).

Ha a juttatás alapjául szolgáló jogviszony nem áll 
fenn az év egészében, akkor kedvezményesen (a 16% 
szja mellett) 14% mértékű ehóval csak az éves 200, 
illetve 450 ezer Ft-os keretösszegeknek a juttatás 
évében a munkáltatónál a vonatkozó jogviszonyban 
töltött napokkal arányos része adózik, kivéve, ha a 

jogviszony a dolgozó halála miatt szűnik meg (ekkor 
nem kell arányosítani). 

Tehát az előző évben hatályos kettő helyett idén há-
rom korlát is behatárolja a juttatások értékének azt a 
részét, amely után a juttató a 16 százalék szja mellett 
kedvezményes, 14 százalékos ehót fizethet.

Az összegszerű határértékek 

Továbbra is 35,7 [1,19 adóalapszorzó x (0,16 szja + 0,14 
eho)] százalék közterhet visel:
• az összesen 450 ezer forintig adható SZÉP-kártya 

támogatás teljes egészében,
• valamint évi 200 ezer forintig (illetve a munka-

vállaló által az adott munkáltatónál az adóévben 
a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött 
napokkal arányos összegig) a többi béren kívüli 
juttatás, 

• ha az adott juttatásra vonatkozóan meghatározott 
egyedi értékhatárt nem haladja meg.
Amennyiben évi 200 ezer forintig a többi béren kí-

vüli juttatást adjuk, az éves 450 ezer forintos összeg-
határ miatt a maradék 250 ezer forintért kedvezmé-
nyesen csak Széchenyi Pihenő Kártya juttatható. 

A túllépés esetén alkalmazható adómérték 

A nem Széchenyi Pihenő Kártyára utalt (fizetett) béren 
kívüli juttatások 200 ezer forint fölött már az egyes meg-
határozott juttatásként adóznak, amely után 51,17 [1,19 
adóalapszorzó x (0,16 szja + 0,27 eho)] százalék befizetési 
kötelezettség terheli a munkáltatót.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A 200 000 Ft éves keretösszegbe tartozó béren kívüli juttatások 
Megnevezése [71. §] Saját értékhatára 
Üdülési szolgáltatás [(1) a) és (2) a)] Havi minimálbér év/fő 

vagy  Munkahelyi étkeztetés [(1) ba) és (2) ba)] 12 500 Ft hó/fő 
 Erzsébet-utalvány [(1) bb) és (2) bb)] 8 000 Ft hó/fő 
Iskolakezdési támogatás [(1) e)] Havi minimálbér 30%-a év/tanuló 
Helyi utazási bérlet [(1) f)]  – 
Iskolarendszerű képzés költsége [(1) g)] Havi minimálbér 2,5x-e év/fő 
Munkáltatói hozzájárulás
– önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba [(3) a)] Havi minimálbér
– önkéntes kölcsönös egészségpénztárba [(3) b)] 50%-a/hó/fő; 30%-a/hó/fő; 50%-a/hó/fő
– foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe [(3) c)]  

A Széchenyi Pihenő Kártya 450 000 Ft éves keretösszegébe tartozó juttatások 
Alszámla megnevezése [71. § (1)] Értékhatára (Ft) 
Szálláshely [ca)] 225 000 
Vendéglátás [cb)] 150 000 
Szabadidő [cc)] 75 000 
Együtt összesen (legfeljebb) 450 000
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A 2015. évi adóváltozásokról  •

Első házasok  
kedvezménye

2014-ben nem volt ilyen jogcímen kedvezmény. Az 
első házasok új adóalap-csökkentő kedvezménye 
csak 2015-től érvényesíthető, és jogosultsági hóna-
ponként együttesen havi 5 ezer forint adócsökkenést 
eredményez. 

A kedvezmény összege a családi kedvezményhez 
hasonlóan a házastársak döntése alapján megoszt-
ható. 

Az adóalap-csökkentő kedvezmény a házasságkö-
tés hónapját követő hónaptól vehető figyelembe 24 
hónapon keresztül, de legfeljebb addig a hónapig, 
amelyet követően a magánszemély családi kedvez-
ményre válik jogosulttá. 

Igénybevételének a feltétele, hogy legalább az 
egyik házastárs első házasságát kösse (alsó vagy fel-
ső életkorhatár nincsen).

Jogosultsági hónap: amelyben a házasság fennáll. 
Érvényesíthetőség időtartama: a házasságkötés 

hónapját követő hónapot első jogosultsági hónapnak 
számítva legfeljebb 24 hónap, de ezen belül utoljára 
az a hónap, amelyet követően a személy magzatra 
vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) 
tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá. 

Nem zárja ki az első házasok kedvezményét, ha 
a házasság megkötésekor a házastársak bármelyike 
meglévő gyermekre vagy magzatra tekintettel már 
jogosult családi kedvezményre.

Nem befolyásolja a kedvezmény igénybevételét, ha 
a házastársak bármelyike a kedvezmény érvényesít-
hetőségének időszakában nevelőszülőként, nevelő-
szülő házastársaként – nevelt gyermekre tekintettel 
– válik családi kedvezményre jogosulttá.

Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a 
családi kedvezményre való új jogosultság magzatra 
tekintettel vagy gyermek örökbefogadása miatt nyí-
lik meg, az első házasok kedvezménye tovább már 
nem érvényesíthető. Megszűnik a kedvezmény érvé-
nyesíthetősége, ha a házasságkötéskor már meglévő, 
a házastársat magzatra tekintettel megillető családi 
kedvezményre való jogosultságot a gyermekre tekin-
tettel megnyíló jogosultág váltja fel.

Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbe-
vallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen 
tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilat-
kozata arról, hogy a kedvezményt melyikük veszi 
igénybe, vagy hogyan döntöttek a kedvezmény ös-
szegének megosztásáról.

A kedvezmény már évközben, az adóelőleg-meg-
állapításnál is érvényesíthető: kifizetőtől származó 
jövedelem esetén az összevont adóalapba tartozó 
rendszeres bevételt juttató kifizetőnek közösen tett 
adóelőleg-nyilatkozat alapján, és akkor is, ha a ma-

gánszemély saját adóelőlege megállapítására maga 
köteles. 

A kedvezmény közös igénybevétele az adóbeval-
lásban, munkáltatói adómegállapításban független 
attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely há-
zastársnál történt annak figyelembevétele. 

A kedvezmény természetszerűleg nem érvénye-
síthető a továbbiakban, ha a házasság a 24 hónapos 
időtartamon belül felbomlik.

Családi kedvezmény

A családi kedvezmény mértéke 2015-ben nem válto-
zik. Az idei jogszabály azonban tartalmazza a csalá-
di adókedvezmény emelkedését és a családi kedvez-
ményre jogosultak körének kibővítését. 

Eszerint a kétgyermekes családoknál a jelenlegi, 
gyermekenként havi 10 ezer forintos családi adóked-
vezmény 2500 forinttal növekedne 2016-ban, majd 
évente ugyanezzel az összeggel növekedve 2019-ben 
elérné a gyermekenként havi 20 ezer forintot. 

A jogosultak köre viszont már 2015-től kibővül az-
zal a nevelőszülővel, aki családi pótlékra egyébként 
nem jogosult, de közös háztartásban él családi pót-
lékra jogosult házastársával. 

A 2015. december 31-ét követően megtett nyilat-
kozatokat érinti az az elfogadott módosítás is, mely 
szerint családi kedvezmény csak az eltartottak, ked-
vezményezett eltartottak adóazonosító jelének közlé-
se esetén érvényesíthető.

Súlyosan fogyatékosok személyi kedvezménye

A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben 
szenvedők vagy rokkantsági járadékban, illetőleg fo-
gyatékossági támogatásban részesülők orvosi igazo-
lás alapján az adóév első napján érvényes minimálbér 
5%-ával csökkenthetik az adót mindazokra a hóna-
pokra, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy 
napig fennállt. Az orvosi igazolást nem kell csatolni, 
csak megőrizni. Ennek a kedvezménynek az igény-
bevételéhez jogosító jövedelemkorlát nincs, azaz bár-
milyen összegű jövedelem esetén érényesíthető. 

2015-ben havi 5250 forint személyi kedvezmény jár 
az adóból. 

A két eltartott esetén érvényesíthető 62 500 Ft (10 000 Ft adó) 
kedvezmény a módosító törvény szerint így nő 2016-tól: 
2016-ban 78 125 Ft = 12 500 Ft adó
2017-ben 93 750 Ft = 15 000 Ft adó
2018-ban 109 375 Ft = 17 500 Ft adó
2019-től 125 000 Ft = 20 000 Ft adó 
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•  A 2015. évi adóváltozásokról

A kedvezményekről év közben is lehet nyilatkozni, 
ha a jogosultság nem januártól áll fenn. 

Az ismertetett szja-kedvezményekre együttesen 
vonatkozó szabály 

Az első házasok kedvezménye, a családi kedvez-
mény és a súlyosan fogyatékosok személyi kedvez-
ménye – adóelőleg-nyilatkozat alapján – az adóelőle-
get megállapító munkáltató mellett a magánszemély 
részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres 
bevételt (különösen havi, heti bért, munkadíjat, 
tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, 
egyéb juttatást) juttató kifizetőtől származó jövede-
lem adóelőlegének megállapításánál is érvényesít-
hető. 

Az szja-törvény meghatározza az érvényesíthető 
adókedvezmények sorrendjét, aminek akkor van je-
lentősége, ha több jogcímen is van jogosultság adó-
kedvezmény igénybevételére, de az egyes jogcímek 
alapján érvényesíthető adókedvezményeket nem 
tudjuk teljes összegében igénybe venni. 

Ez akkor fordulhat elő, ha például a jogosult nem 
rendelkezik annyi adóval, amely fedezetet nyújtana 
a kedvezmények igénybevételére. 

Fontos még figyelembe venni azt is, hogy mely 
adókedvezmény igénybevételére jogosult esetleg 
más családtag is.

A kedvezmények igénybevételének a törvényben 
meghatározott sorrendje:
• lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye
• személyi kedvezmény
• őstermelői kedvezmény
• családi kedvezmény
• egyéb adókedvezmények. 

Vannak olyan adókedvezmények ugyanakkor, 
amelyek már megszűntek, azaz nem lehet új adóked-
vezményként igénybe venni őket, azonban koráb-
ban keletkezett jellegük miatt még érvényesíthetőek 
(ilyen pl. a tandíj, felnőttképzési díj címén igénybe 
vehető halasztott kedvezmény).

Egyéb módosítások

2015-től változást találunk a munkáltató, a kikül-
detési rendelvény, a nyugdíjbiztosítás, a kiegészítő 
biztosítás, valamint az agrár csoportmentességi és a 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támo-
gatás fogalmában is.

Az szja-törvény módosítása egyebek mellett meg-
határozza az adókötelezettség keletkezésének az 
időpontját abban az esetben, ha a magánszemély 
kockázati biztosítása alapján olyan jövedelemhez 
jut, amelyet nem biztosítási esemény vált ki. 2015-
től ilyen esetekben az adókötelezettség keletkezése 
időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a 
biztosító teljesítésére a magánszemély jogosultsága 
megnyílik.

A társasági adó törvény új adóalanya a bizalmi 
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon 
(belföldi adóalanynak minősül). Nem adóalany: 
az Országos Betétbiztosítási Alap és a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát 
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 
szóló 2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott 
Szanálási Alap. 

Elhatárolt veszteségek felhasználása

A társasági adóról szóló törvény szigorította az el-
határolt veszteség felhasználására vonatkozó sza-
bályozást, így a 2015-ben kezdődő és az azt követő 
adóévekben keletkező veszteségek felhasználására 
kizárólag a keletkezés évét követő öt adóévben lesz 
mód. 

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletke-
zett veszteségekre ez a szabály nem vonatkozik, ezek 
a veszteség keletkezésének időpontjában érvényes 
feltételek mellett legkésőbb a 2025-ös adóév végéig 
érvényesíthetőek.

A jogutódlással átvett elhatárolt veszteségek fel-
használása is korlátozásra kerül. Ezentúl az átvett 
veszteségnek adóévenként legfeljebb csak azon há-
nyada használható fel, amelyet a továbbfolytatott 
tevékenységre vonatkozó adóévi árbevétel, bevétel a 
jogelőd ugyanezen tevékenységéből származó, átala-
kulást megelőző három adóév átlagos árbevételében, 
bevételében képvisel.

 A 2004‒2014 adóévek veszteségének leírása 
(időkorláttal)

Az átmeneti szabály a 2014-ig keletkezett vesztesé-
gek leírását kezeli.

Az új szabály szerint a 2014-ben kezdődő adóév 
utolsó napjáig keletkezett és az adóalapnál még nem 
érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a kelet-
kezése időpontjában – naptári évtől eltérő üzleti évet 
alkalmazó adózó a 2014-ben kezdődő adóévben ke-
letkező elhatárolt veszteséget a 2014. december 31-én 
– érvényes feltételek szerint írhatja le azzal, hogy az 
elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. 
napját magában foglaló adóévben lehet az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.

Ezzel a legújabb átmeneti rendelkezéssel az elha-
tárolt veszteségek leírására a következő időszakok 
szerinti szabályok az irányadóak:
• az 1997 előtt keletkezett – az 1991. évi LXXXVI. tör-

vény előírásai szerint elhatárolt – veszteség az el-
határolás időpontjában érvényes feltételek szerint 
írható le [29. § (2) bek.];

• az 1997–2000 között keletkezett veszteséget az adó-
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zó a 17. § 2000. 12. 31-én hatályos rendelkezései al-
kalmazásával írhatja le [29/C. § (8) bek.];

• a 2001–2003 között keletkezett elhatárolt veszteség 
a keletkezése időpontjában érvényes feltételek sze-
rint írható le [29/F. § (2) bek.];

• a 2004–2014 között keletkezett, még nem érvénye-
sített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjá-
ban érvényes feltételek szerint írható le azzal, hogy 
az elhatárolt veszteséget utoljára a 2025. adóévben 
– a 2025. 12. 31-i napot magában foglaló adóévben 
– lehet érvényesíteni [29/A. § (4) bek.].

Veszteségleírás a 2015. adóévtől (időkorláttal)

2015. január 1-jei hatállyal „visszatért” az öt adóéves 
leírási korlát.

Ha az adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az 
összeggel az adózó a következő öt adóévben, dön-
tése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás 
előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával 
keletkezett.

Jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározása

2015-től növekedhet a jövedelem-(nyereség-) mini-
mum alapján meghatározott társasági adó össze-
ge, ugyanis az elfogadott törvénymódosító alapján 
az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott 
közvetített szolgáltatások értékével már nem lehet 
csökkenteni a bevételt a jövedelem-(nyereség-) mi-
nimum meghatározásakor.
Példa:
Feltételezzük, hogy az AEE és az adóalap közül a magasabb nem éri el a jöve-
delem-(nyereség-) minimumot. 
Összes bevétel:  25 000 e Ft 
ELÁBÉ:  18 000 e Ft 
Eladott közvetített szolgáltatások értéke:  1 000 e Ft 
Tagi kölcsön átlagos állománya  6 000 e Ft 
Tagi kölcsön előző évi záró állománya  3 000 e Ft 
Megoldás 2014-ben:
• 25 000 e
– 18 000 e
– 1 000 e
+ 1 500 e (6000-3000) 50%-a = 7 500 e
Adóalap:  150 e Ft (7 500 e x 0,02) 
Megoldás 2015-ben:
25 000 e 
+ 1 500 e (6000-3000) 50%-a = 26 500 e
Adóalap:  530 e Ft (26 500 e x 0,02)

Felsőoktatási támogatási megállapodás

Már a törvény kihirdetését követően bevezetés-
re került a felsőoktatási támogatási megállapodás 
intézménye és az ehhez kapcsolódó társaságiadó-
alap-kedvezmény. Ennek feltétele, hogy az adózó a 
támogatási szerződésben meghatározott feltételek-

kel legalább öt évig támogassa a felsőoktatási intéz-
ményt. Az adóalap-kedvezmény legfeljebb a nyújtott 
támogatás 50%-áig terjedhet. 

További korlátozás, hogy összege a Magyar Kár-
mentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak és 
közhasznú szervezetnek juttatott összeggel együtte-
sen sem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 
összegét.

Kedvező a társaságok számára, hogy akár már a 2014-
es adóévre vonatkozó bevallásukban élhetnek ezzel az 
adózás előtti eredményt csökkentő lehetőséggel, ha a 
2014. adóévben felsőoktatási támogatási megállapodás 
keretében felsőoktatási intézményt támogattak.

Rendelkezés az adóról

Új intézmény került bevezetésre a társasági adó rend-
szerében: az adózók rendelkező nyilatkozat útján 
rendelkezhetnek az egyes havi, illetve negyedéves 
társasági adóelőleg-kötelezettségük 50 százalékának 
kedvezményezett célra történő felajánlásáról. 

Ha az adózó nem rendelkezik adóelőlegének ked-
vezményezett célra történő felajánlásáról, akkor az 
adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásában vagy az 
éves adóbevallásában teheti meg a fizetendő adó 80 
százalékáig.

Kedvezményezett célnak minősül a filmalkotás tá-
mogatása, az előadó-művészeti szervezet támogatása, 
a látványcsapatsport támogatása. 

Az adózó a rendelkező nyilatkozatban kedvezmé-
nyezett célra felajánlott és az adóhatóság által átutalt 
összegre tekintettel az adóelőlegből és adóelőleg-ki-
egészítésből juttatott felajánlás összegének, de legfel-
jebb a fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százalékáig, 
valamint a fizetendő adóból juttatott összegre tekin-
tettel a fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százalékáig 
jóváírásra jogosult. 

A nyilatkozat az adóelőleg-bevallást, -fizetést, a 
feltöltést, az adóbevallást és -fizetést nem érinti, azt 
teljesíteni kell.

Egyéb módosítások

Kibővült a kapcsolt vállalkozás fogalma, ennek 
alapján az adózó és más személy között a kapcsolt 
vállalkozási viszony abban az esetben is fennáll, 
ha köztük az azonos ügyvezetőségre tekintettel 
az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő 
befolyás megvalósul. A kapcsolt vállalkozásról az 
Art. 23. § (4) b) pont alapján az első szerződéskötést 
követő 15 napon belül bejelentést kell tenni a NAV 
felé a T201T változásbejelentő nyomtatványon.

Ezzel szemben nem fogadták el a törvénymódo-
sító javaslat azon részét, amely a saját tevékenységi 
körben végzett K+F tevékenység után alkalmazható 
társasági adózási kedvezményt a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának előzetes minősítési eljárásához 
kötötte volna.
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Időszakos elszámolású ügyletek  
áfa szempontjából történő 
teljesítési idejének fokozatos 
megváltoztatása

A 2015. évre elfogadott törvénymó-
dosítás megváltoztatta egyes idősza-
kos elszámolású ügyletek teljesítési 
időpontra vonatkozó szabályait. 

2015-ben (pontosabban 2015. július 
1-jétől) csak a könyvelési, könyvvizs-
gálói és az adótanácsadói tevékeny-
ségre vonatkozik az új szabály. 2016 
januárjától azonban kiterjed minden 
„folyamatos” szolgáltatásra.

A régi szabály szerint azoknál a 
termékértékesítéseknél, szolgálta-
tásnyújtásoknál, ahol a felek rész-
letfizetésben vagy határozott idejű 
elszámolásban állapodtak meg („fo-
lyamatos értékesítés, szolgáltatás-
nyújtás”), a teljesítés időpontjának 
a fizetési határidőt kell tekinteni. 

A módosítást követően fő sza-
bály szerint az ilyen ügyleteknél 
teljesítésnek az elszámolással 
vagy a fizetéssel érintett időszak 
utolsó napját kell tekinteni.

Kivételt azok az ügyletek képez-
nek, amelyeknél a fizetés esedé-
kessége és a számla vagy a nyugta 
kibocsátása megelőzi az elszámolás-
sal vagy fizetéssel érintett időszak 
utolsó napját. Ez utóbbi esetekben 
a teljesítés időpontja a számla vagy 
nyugta kibocsátásának időpontja.

A másik kivételt jelentő helyzet, 
amikor az ellenérték megtérítésé-
nek esedékessége az elszámolással 
vagy a fizetéssel érintett időszak 
utolsó napját követő időpontra 
esik. Ekkor ugyanis a teljesítés idő-
pontja az ellenérték megtérítésé-
nek esedékessége, de legfeljebb az 
elszámolási időszak utolsó napját 
követő harmincadik nap. 

Lakóingatlan adómentes 
értékesítésére vonatkozó 
nyilatkozat

Amennyiben az adóalany korábban 
élt az adó alól mentes ingatlanok 
adókötelessé tételével, ettől a válasz-

ÁLTALÁNOS FORGALMI    ADÓ 
tása évét követő ötödik naptári év 
végéig nem térhet el. Függetlenül at-
tól, hogy a választás külön-külön is 
gyakorolható lakóingatlanok és la-
kóingatlannak nem minősülő ingat-
lanok tekintetében, előfordulhatott, 
hogy az adóalanyok mindkét eset-
ben adókötelessé tételt választottak.

Annak érdekében, hogy ez ne 
nehezítse a lakóingatlanok értéke-
sítését, az adóalanyoknak egyszeri 
alkalommal lehetőségük volt arra, 
hogy 2015. február 28-ig nyilatkoz-
zanak ez utóbbi értékesítés adó alóli 
mentességéről. A nyilatkozat megté-
telével a lakóingatlanokra vonatko-
zó adómentesség 2015. január 1-jétől 
kezdődően alkalmazható.

Az előleg fogalmának 
kiterjesztése

A 2015 januártól hatályos törvény 
szerint előlegnek minősül az 
olyan ellenértékbe beszámítható 
vagyoni előny juttatása, amely 
csereügyletek esetében történik. 
Ez azt jelenti, hogy ezentúl nem-
csak a pénz vagy a készpénz-he-
lyettesítő eszköz kézhezvételét, 
jóváírását kell előlegnek tekinte-
ni, hanem azt is, ha a teljesítést 
megelőzően a másik fél csereügy-
letként terméket értékesít, vagy 
szolgáltatást nyújt. A fizetendő 
adót ekkor a vagyoni előny meg-
szerzésekor kell megállapítani. A 
barterügyletek során tehát tekin-
tettel kell lenni arra, hogy melyik 
fél teljesít elsőként, és ezt a telje-
sítést a másik félnek előlegként 
kell számláznia, illetve az előleg 
áfáját fizetendő adóként kell be-
vallania.

Motorbenzint terhelő előzetesen 
felszámított adó levonhatósága

Enyhült a motorbenzin beszer-
zéséhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított áfa levonási tilalma. 
Ennek értelmében levonhatóvá 
válik a motorbenzinre jutó előze-

tesen felszámított adó, ha a motor-
benzin úgy kerül felhasználásra, 
hasznosításra, hogy az közvetlen 
anyagjellegű ráfordításként be-
épül más termékértékesítés adó-
alapjába.

Belföldi fordított adózás 
kiterjesztése a munkaerő-
kölcsönzésre 

2015. január 1-jétől a termékérté-
kesítéshez és szolgáltatásnyújtás-
hoz kapcsolódó munkaerő köl-
csönzése, kirendelése, személyzet 
rendelkezésre bocsátása, illetve 
iskolaszövetkezet szolgáltatásá-
nak igénybevétele fordított adózás 
alá esik, még abban az esetben is, 
ha az nem kötött építési hatósági 
engedélyhez vagy építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz.

Az áfacsalások megakadályo-
zása érdekében a vas- és acélipari 
termékek értékesítésére fordított 
adózás került meghatározásra. 
A rendelkezés megfelelő alkal-
mazása érdekében az elfogadott 
törvényjavaslat pontosítja ezt a 
termékkört.

Kezelő személyzet nélküli 
automata berendezés számlázása

A törvény ezidáig nem tartalma-
zott rendelkezést arról az esetről, 
amikor a vevő az ellenértéket 
készpénzzel, készpénz-helyettesí-
tő fizetési eszközzel vagy pénzhe-
lyettesítő eszközzel azonnal ren-
dezte, és erről számlát kért. 

A 2015. évi módosítás alapján 
a kezelőszemélyzet nélküli au-
tomata berendezés útján végzett 
adóalanyoknak történő termék-
értékesítés, szolgáltatásnyújtás 
esetén, amennyiben az ellenérték 
megfizetése készpénzzel vagy 
készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel történik, az ügylethez 
kapcsolódó számlát a teljesítéstől 
számított 15 napon belül kell ki-
állítani.
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Kedvezményes adókulcs 
kiterjesztése

Az élő- és félsertés értékesítésére 
vonatkozó áfakulcs csökkentésé-
hez hasonlóan a szarvasmarha, 
juh és kecske (élő és vágott álla-
tok) értékesítése szintén 5 száza-
lékos kedvezményes adókulcs alá 
tartozik 2015. január 1-jétől.

Belföldi tételes összesítő jelentés, 
bevallási kötelezettség változása

A belföldi tételes összesítő jelen-
tés értékhatára egymillió forintra 
csökken, azaz az egymillió forintot 
elérő vagy azt meghaladó áfaössze-
get tartalmazó számlákról tételesen 
jelenteni kell. Ennek következtében 
változik a számla kötelező adattar-
talmára vonatkozó áfaszabályozás 
is, tehát a belföldi partner adószá-
mának első nyolc számjegyét már 
egymillió forintot elérő áthárított 
áfa esetén is fel kell tüntetni.

Azoknak az adóalanyoknak, ame-
lyeknek egyszerűsítést jelent, ha az 
összesítő jelentésre vonatkozó kötele-
zettségüknek az előzőekben rögzített 
értékhatár figyelembevétele nélkül 
tesznek eleget, lehetőségük van arra, 
hogy minden számlát függetlenül 
annak értékhatárától jelentsenek.

A jogelőd nélkül alapított adózó 
általános forgalmi adó bevallási 
gyakorisága negyedéves helyett 
havira változik a megalakulástól 
számított adóévet követő év utolsó 
napjáig.

A módosítás értelmében negyed-
évente kell adóbevallást benyújtania 
az adóalanynak akkor, ha a tárgy-
évet megelőző második évben az 
elszámolandó adójának éves szinten 
összesített – vagy annak időarányos 
éves szintre átszámított – összege 
előjelétől függetlenül eléri a 250 ezer 
forintot és az általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerinti ter-
mékértékesítése, szolgáltatásnyújtá-
sa ellenértékének adó nélküli éves 
szinten összesített összege megha-
ladja az 50 millió forintot.

ÁLTALÁNOS FORGALMI    ADÓ 
Lakástulajdon és hozzá kapcsolódó jogok

Az új törvényi szabályozás értelmében arra az esetre, ha a lakás meg-
szerzése előtt nem történik meg a másik lakás értékesítése, lehetőség 
nyílik rá, hogy a lakásszerző nyilatkozata mellett az illeték kiszabására 
csak a másik lakástulajdon értékesítésekor, de legkésőbb a lakásvásár-
lást követő egy éven belül kerüljön sor. 

Amennyiben a magánszemély a másik lakás eladásának a tényét egy 
éven belül nem igazolja, az adóhatóság az illetéket a vásárolt lakás for-
galmi értéke után szabja ki, illetve késedelmi pótlékot is megállapít a 
jegybanki alapkamat kétszeresével számítva.

Közigazgatási hatósági eljárás illetéke

Az illeték megfizetése – bélyeglerovás mellett – a jövőben történhet az 
ügyfél választása alapján banki átutalással is.

Bírósági eljárás illetéke

Amennyiben a bírósági eljárási illeték az 500 ezer forintot meghaladja, 
és a polgári perrendtartásról szóló törvény nem határoz meg 31 napnál 
rövidebb időt, szintén fizethető az illeték átutalással. Ehhez az eljárás 
kezdeményezőjének e-bevallásban meg kell adnia a szükséges azono-
sító adatokat, hogy az adóhatóságtól megkapja azt az adóhatósági ügy-
számot, amelyre az átutalás közleményében hivatkoznia kell.

ILLETÉKEK

Települési adók bevezetése

A települési önkormányzatok felhatalmazást kaptak, 
hogy illetékességi területükön a helyi adók mellett 
települési adók bevezetéséről is döntsenek. A telepü-
lési adó gyakorlatilag bármilyen adótárgyra kivet-
hető, amelyet nem terhel törvényben meghatározott 
közteher. Az adó alanya nem lehet szervezet vagy 
– ilyen minőségében – vállalkozó.

A helyi iparűzési adó alapja

A jövőben a kapcsolt vállalkozások adóalapjának 
meghatározásakor tekintettel kell lenni arra is, ha 
a kapcsolt vállalkozási viszony nem áll fenn egész 
évben. Ez utóbbi esetben ugyanis csak a napi idő-
arányosítással számított, nettó árbevételt és az azt 
csökkentő ráfordításokat, költségeket kell figyelem-
be venni az adóalap meghatározása során.

HELYI ADÓK

Adó & Jog 2015 | 1�



•  A 2015. évi adóváltozásokról

EGYSZERûSÍTETT 
VÁLLALKOZÓI ADÓ (EVA)

2015. január 1-jét követően azoknak a társaságoknak, 
amelyek a számviteli törvény vagy a kisvállalati adó hatá-
lya alól kilépve az egyszerűsített vállalkozói adóról (eva) 
szóló törvény szerinti nyilvántartás vezetése mellett dön-
tenek, osztalék utáni adót kiváltó adót kell fizetniük.

EGYSZERŰSÍTETT 
FOGLALKOZTATÁS

A természetes személynek nem 
kell jövedelmet megállapítania 
és bevallást benyújtania, feltéve, 
hogy ez a bevétel nem haladja 
meg az egyszerűsített foglalkoz-
tatás naptári napjainak száma 
és az adóév első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) vagy – ha részére 
alapbérként, illetve teljesítmény-
bérként legalább a garantált bér-
minimum 87 százaléka jár – a 
garantált bérminimum napibér-
ként meghatározott összegének 
szorzatát.

Ez a 2014. évben megszerzett 
jövedelem személyi jövedelem-
adó-kötelezettségének megálla-
pítása során is alkalmazható, ha 
az a természetes személy számára 
kedvezőbb.

A kisadózó vállalkozás adóalanyi-
sága 2015-től az eddigi, a negyedév 
utolsó napján fennálló, 100 ezer fo-
rintot meghaladó tartozás helyett 
a naptári év utolsó napján fennálló 
tartozás esetén szűnik meg.

Ha a kisadózó azért nem mi-
nősül főállású kisadózónak, mert 
máshol munkaviszonyban áll 
vagy főállású társas vállalkozó, és 
a bevételének több mint 50 száza-
léka nem attól a cégtől származik, 
ahol biztosított, akkor (legalább 
még egy feltétel teljesülése ese-

tén!) a feltételezett munkaviszony 
vélelme megdőltnek tekinthető.

A kisadózóként történő beje-
lentéskor ezentúl a TAJ-számot 
is be kell jelenteni, valamint főál-
lású kisadózó esetén azt is, hogy 
a kisadózó biztosítotti jogállása e 
bejelentéssel jött-e létre.

Amennyiben az egyéni vállal-
kozó a tevékenységét szünetelteti, 
és emiatt nem kell a tételes adót 
megfizetnie a hónap egészére, azt 
külön nem kell bejelentenie az 
adóhatósághoz.

Az új adókötelezettség a forgalmazó által Magyarországon forgalma-
zott és ügyfelei részére vezetett értékpapír-számlákon általa nyilvántar-
tott külföldi kollektív befektetési értékpapírok, valamint a befektetési 
alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegyei után keletkezik. 

Az éves adót az adóalap 0,05%-ában határozták meg. Ez forgal-
mazók esetében a vásárolt értékpapírok napi, míg befektetési alap-
kezelőknél a befektetési jegyeknek a negyedév naptári napjain nyil-
vántartott nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített 
érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, 
ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen 
számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett, fentiek 
szerint számított értékét. 

Az adó alanya a különadót negyedévente, a negyedévet követő hónap 
20. napjáig köteles megállapítani, bevallani és megfizetni az éves adó-
mérték egynegyedét figyelembe véve.

A FORGALMAZÓ  
ÉS A BEFEKTETÉSI ALAP 

KÜLÖNADÓJA

Szűkült az innovációsjárulék-fize-
tésre kötelezettek köre.
Mentesül a járulékfizetési köte-
lezettség alól a mikro- vagy kis-
vállalkozásnak minősülő, belföldi 
székhelyű, a számvitelről szóló 
törvény hatálya alá tartozó gaz-
dasági társaság. A méretbeli mi-
nősítés során idén sem kell figye-
lembe venni a partner- és kapcsolt 
vállalkozások adatait.

INNOVÁCIÓS 
HOZZÁJÁRULÁS

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK 
TÉTELES ADÓJA (KATA)
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Külföldi előadóművész 
mentessége

A külföldi előadóművész mente-
sül a biztosítási kötelezettség alól, 
ha a speciális adózási szabályokat 
választja. Ennek feltételei: 
• meghatározott FEOR-szám alá 

tartozó tevékenység,
• a bevétel nem kifizetőtől szár-

mazik,
• Magyarországon adóköteles jö-

vedelem,
• az előadóművész bármely 12 

hónapos időszakban nem tar-
tózkodik 183 napnál többet Ma-
gyarországon, 

• nem belföldi.
A jövedelmet 30 százalék áta-

lányköltség levonásával állapítják 
meg, a jövedelem nem tartozik az 
összevont adóalapba.

A külföldi előadóművész nem 
fizet adót Magyarországon, ha a 
bevételének összege bármely 12 

hónapos időszakban a 200 ezer 
forintot nem haladja meg.

A jövedelme után 14 százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájáru-
lást fizet, amelynek felső határa 
adóévenként 450 ezer forint.

 Bevallás: az 53INT jelű nyom-
tatványon, bevallási, befizetési 
határidő: 
• a Magyarországról való távo-

zást megelőzően, 
• ha bevallási kötelezettségének 

meghatalmazottja, megbízottja 
útján tesz eleget, a távozását 
követő 90. napig.

Egészségügyi  
szolgáltatási  
járulék

A kiegészítő tevékenységet folyta-
tó egyéni vállalkozó, a kiegészítő 
tevékenységet folytató társas vál-
lalkozó után a társas vállalkozás, 

JÁRULÉKOK

A költségvetési szerv kifizető 2015. január 1-jétől nem 
érvényesíthet adókedvezményt:
• a szakképzettséget nem igénylő munkakörben 

foglalkoztatott,
• a tartósan álláskereső személy,
• a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, vala-

mint
• a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási 

segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesülő, illetve részesült munkavállalója után. 
A START-kártyás kedvezmény 2014. december 31-

ével megszűnt, de a 2015. január 1-jét követően az ezt 
megelőző időszakra utólag kifizetett jövedelem te-
kintetében – amennyiben a törvényi feltételek fenn-
álltak – a kedvezmény érvényesíthető.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén
• a szakképzettséget nem igénylő munkakörben 

foglalkoztatott személyt, 
• a tartósan álláskereső személyt, 
• a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti munka-

vállalót foglalkoztató, valamint 

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

tagi munkavégzés esetén a szoci-
ális szövetkezet, és a nem biztosí-
tott és egészségügyi szolgáltatásra 
sem jogosult személy által fize-
tendő egészségügyi szolgáltatási 
járulék 

– havi összege 2015. január 1-jé-
től 6930 forint, 

– napi összege 231 forint. 
Az Art. 20. §-a kiegészült a (7c) 

bekezdéssel:
Az állami adóhatóság kérelem-

re, visszamenőleges hatállyal törli 
a külföldön élő magánszemély járu-
lékfizetési kötelezettségét, ha a ma-
gánszemély hitelt érdemlően igazolja 
(különösen a tartózkodást, illetve az 
egészségbiztosítási jogviszonyt igazo-
ló okirattal), hogy

a) huzamos ideje, életvitelszerűen 
Magyarország területén kívül tartóz-
kodik, és

b) tartózkodási helyén annak jog-
szabályai szerinti egészségbiztosítási 
rendszer hatálya alatt áll.

• a szabad vállalkozási zónában működő vállalko-
zásokat 

a kedvezmény legfeljebb 100 ezer forintnak,
• a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudomá-

nyos fokozattal vagy tudományos címmel rendel-
kező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoz-
tató – vállalkozásként kutatóhelynek minősülő 
– kifizetőt 

a kedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak,
• a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint 

doktori képzésben részt vevő hallgató vagy 
doktorjelöltet foglalkoztató – vállalkozásként 
kutatóhelynek minősülő – kifizetőt 

a kedvezmény legfeljebb 200 ezer forintnak a rész-
munkaidő és a teljes munkaidő arányában csök-
kentett része után illeti meg.
A részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatko-

zó arányosítási szabályt 2015-től nem kell alkalmazni 
a kisgyermekes szülők után érvényesíthető szociális 
hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapí-
tása során.
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2014. november 27-i hatállyal vál-
tozott a számviteli törvény köz-
benső mérlegre vonatkozó elő-
írása, amely a következőképpen 
határozza meg a közbenső mérleg 
saját tőke alátámasztásához törté-
nő figyelembevételét:

„A legutolsó beszámolót, vagy ha 
ilyen készült, a közbenső mérleget – 
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányá-
ban – a mérleg fordulónapját követő 
hat hónapig lehet figyelembe venni a 
saját tőke alátámasztására.”

A közzétételre vonatkozóan a 
következő rendelkezéssel egé-
szült ki a törvény:

„Amennyiben jogszabály lehetővé 
vagy kötelezővé teszi az éves beszá-
molóra, az egyszerűsített éves beszá-
molóra, az összevont (konszolidált) 
éves beszámolóra vonatkozó függet-
len könyvvizsgálói jelentés visszavo-
nását és új független könyvvizsgálói 
jelentés kibocsátását, a vállalkozó a 
visszavont, illetve az új független 
könyvvizsgálói jelentésre az e tör-
vényben meghatározott közzétételi és 
letétbe helyezési előírásokat köteles 
alkalmazni.” 

Az ellenőrzés megállapítása mi-
atti teendő is változott:

„Az ellenőrzés során feltárt, az 
eszközöket-forrásokat, az eredményt, 
a saját tőkét érintő hibák és hibaha-
tások, amelyek a beszámolóval lezárt 
üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, 
a hatályos jogszabályi előírások nem 
vagy nem megfelelő alkalmazásából, 
helytelen értelmezéséből, vagy nem 
megengedett, tiltott cselekmény elkö-
vetéséből származnak. Ilyen hibának 
és hibahatásnak minősül szerződés-
módosítással, a számviteli bizonylatok 
módosításával dokumentált, beszámo-
lóval lezárt üzleti évet, éveket érintő 
gazdasági események könyvviteli el-
számolásban rögzítendő jellemzőinek 
utólagos módosítása is.”

A saját tőkét érintő törvény-
módosítások közül a pótbefizetés 
szabályozásánál került megha-
tározásra az az eset, mikor nem 
pénzeszközzel történik a befize-
tés. Ebben az esetben az átadott 
eszköz értékét az értékesítés 

szabályainak megfelelően kell 
elszámolni, tehát az így keletke-
zett követeléssel szemben kell az 
eredménytartalékot csökkenteni. 
A veszteség fedezetére szolgá-
ló pótbefizetés visszafizetésénél 
ugyanilyen esetben, az eszköz-
mozgással egyidejűleg az értéke-
sítés szabályait kell alkalmazni, 
tehát a keletkezett követeléssel 
szemben kell a lekötött tartalékot 
csökkenteni.

„Amennyiben a gazdasági társaság 
veszteségének fedezetére szolgáló – tör-
vényi előíráson alapuló – pótbefizetés 
teljesítése nem pénzeszközzel történik, 
akkor a teljesítésként átadott eszközt 
– az eszközmozgással egyidejűleg – az 
értékesítés szabályai szerint kell elszá-
molni, azzal, hogy az így keletkezett 
követeléssel szemben kell az eredmény-
tartalékot csökkenteni.”

„Amennyiben a gazdasági társa-
ság veszteségének fedezetére szolgáló 
– törvényi előíráson alapuló – koráb-
ban teljesített pótbefizetés visszafi-
zetésének a teljesítése nem pénzesz-
közzel történik, akkor a teljesítésként 
átadott eszközt – az eszközmozgással 
egyidejűleg – az értékesítés szabályai 
szerint kell elszámolni, azzal, hogy 
az így keletkezett követeléssel szem-
ben kell a lekötött tartalékot csökken-
teni.”

Az eszközök bekerülési (be-
szerzési és előállítási) értékét 
meghatározó fejezet kiegészült a 
pótbefizetés során használt esz-
köz bekerülési értékének megha-
tározásával:

„Pótbefizetésként, illetve a pótbefi-
zetés visszafizetéseként kapott eszköz 
bekerülési (beszerzési) értéke az esz-
köz pótbefizetésről, illetve a pótbefi-
zetés visszafizetésről hozott közgyű-
lési, alapítói, taggyűlési határozatban 
meghatározott értéke.”

A devizában fennálló eszközök 
és kötelezettségek fordulónapi 
átértékelése kiegészítésre került 
a követelés jellegű aktív időbeli 
elhatárolásokkal, illetve a köte-
lezettség jellegű passzív időbeli 
elhatárolásokkal a következőkép-
pen:

 „A mérlegben a valutapénztárban 
lévő valutakészletet, a devizaszámlán 
lévő devizát, továbbá a külföldi pén-
zértékre szóló – minősített – minden 
követelést, ideértve a követelés jellegű 
aktív időbeli elhatárolásokat is, be-
fektetett pénzügyi eszközt, értékpa-
pírt, illetve kötelezettséget, ideértve 
a kötelezettség jellegű passzív időbeli 
elhatárolásokat is, az üzleti év mér-
legfordulónapjára vonatkozó deviza-
árfolyamon átszámított forintértéken 
kell kimutatni.”

2015. január 1-jétől a számviteli 
törvény értékesítés nettó árbevé-
teleként elszámolandó tételekre 
vonatkozó előírása a következő 
ponttal egészül ki:

„az általános forgalmi adóról szóló 
törvény szerinti üzletág átruházása-
kor az üzletág átruházásáért kapott, 
az átadott eszközök – átadott kötele-
zettségek értékével csökkentett – piaci 
értékét meghaladó ellenértéket.”

Az egyéb bevételek és egyéb rá-
fordítások között kimutatott, nem 
számlázott, utólag adott, illetve 
kapott engedményekre vonatkozó 
bekezdés pontosításra került:

„Egyéb bevételként kell kimutatni 
az üzleti évhez kapcsolódó, szerző-
désen alapuló – konkrét termékhez, 
anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyúj-
táshoz közvetve kapcsolódó, nem 
számlázott –, utólag kapott (járó) 
engedmény szerződés szerinti össze-
gét, ideértve az általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerinti közve-
tett pénzvisszatérítési akció keretében 
kapott (járó) engedmény – fizetendő 
általános forgalmi adóval csökkentett 
– összegét is.”

„Egyéb ráfordításként kell kimutat-
ni az üzleti évhez kapcsolódó, szerző-
désen alapuló – konkrét termékhez, 
anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyúj-
táshoz közvetve kapcsolódó, nem 
számlázott – utólag adott (fizetendő) 
engedmény szerződés szerinti össze-
gét, ideértve az általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerinti közve-
tett pénzvisszatérítési akció keretében 
adott (fizetendő) engedmény – levon-
ható általános forgalmi adóval csök-
kentett – összegét is.”

SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK
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A Ptk. új előírása a behajtási költségre vonatkozó 
fizetési kötelezettséget írja elő a kötelezett késedel-
me esetére. E szerint a késedelembe esett kötelezett 
– a késedelme kimentésétől és a behajtási költség 
tényleges felmerülésétől függetlenül – köteles a 
jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos 
költségei fedezésére 40 eurónak – a Magyar Nem-
zeti Bank késedelmi kamatfizetés kezdőnapján 
érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint 
– megfelelő forintösszeget megfizetni.

A kötelezettség teljesítése nem mentesít a ké-
sedelem egyéb jogkövetkezményei – így többek 
között kártérítés – teljesítése alól. A 40 eurónyi 
minimális átalányösszeg megfizetésétől eltérő, 
azt kizáró szerződési kikötés semmis, kivéve, ha 
a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére 
köteles. 

A jogosult a 40 eurót meghaladó behajtási költ-
ségét már csak annak tényleges bekövetkeztének 
és mértékének bizonyítása esetén érvényesítheti.

A behajtási költségátalány tehát független a 
követelés nagyságától, és amíg az európai uniós 
irányelv szerint csupán lehetőség az alkalmazása, 
addig az új Ptk. kötelezővé teszi, mert ellenkező 
esetben semmisnek tekinti a szerződést.

Számviteli szempontból a behajtási költségáta-
lány tartozásnak minősül, ezért azt a kötelezett 
könyveiben tartozásként kell nyilvántartani. Erre 
nemcsak abban az esetben van szükség, ha a jo-
gosult azt – önként történő teljesítés hiányában – 
ténylegesen követelte az adóstól, tekintettel arra, 
hogy a fizetési kötelezettség a jogszabály alapján 
a késedelembeesés tényével beáll.

A kötelezett a fizetett, illetve a mérlegkészítés 
időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a 
mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó 
behajtási költségátalányt egyéb ráfordításként 
számolja el.

Az előzőekben leírtak szerint a kötelezetti olda-
lon a behajtási költségátalány már felmerüléskor 
egyéb ráfordításként kezelendő.

Fizetendő behajtási költségátalány számviteli 
elszámolása:
• Felmerüléskor:

▪ T 86. Egyéb ráfordítások – K 47. Egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségek

• A behajtási költségátalány megfizetésének el-
számolása:
▪ T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
– K 38. Pénzeszközök
A jogosult a tárgyévhez vagy a tárgyévet meg-

előző üzleti év(ek)hez kapcsolódó és a mérlegké-
szítés időpontjáig pénzügyileg rendezett behaj-
tási költségátalány összegét az egyéb bevételek 
között számolja el. Az óvatosság elvét szem előtt 

tartva a jogosult csak akkor köteles a behajtási 
költségátalány összegét a könyveiben feltüntetni, 
ha az hozzá ténylegesen befolyt.

A behajtási költségátalányt a gyakorlatban a 
nullás számlaosztályban kell nyilvántartani.

A járó behajtási költségátalány számviteli el-
számolása:
• Felmerüléskor (azaz a késedelembe esés idő-

pontjával):
▪ T 036. Egyéb követelések – K 096. Egyéb be-
vételek

• Befolyáskor (vagy egyéb más módon történő 
rendezéskor):
▪ T 38. Pénzeszközök – K 96. Egyéb bevételek

• Kapcsolódó tétel a 0. számlaosztályból a köve-
telés kivezetése:
▪ T 096. Egyéb bevételek – K 036. Egyéb köve-
telések
A Ptk. alapján a felek közti megállapodás a be-

hajtási költségátalány kizárása, vagy 40 eurónál 
alacsonyabb összegben történő meghatározása 
esetén semmis, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a jogosult a költségátalány iránti igényéről a ké-
sőbbiekben nem mondhat le, azt nem engedheti 
el, illetve a Ptk. 6:46. §-ában rögzített elszámolá-
si sorrendet nem változtathatja meg (amelynek 
módosítása tartalmilag szintén azzal a következ-
ménnyel járhat, hogy a költségátalány összegét 
elengedi). Ha a jogosult a szerződéskötést – és a 
teljesítési határidő beálltát – követően, de még a 
költségátalány összegének beérkezése előtt kife-
jezett nyilatkozattal lemond annak összegéről, a 
kötelezett a behajtási költségátalány összegét ki-
vezeti a kötelezettségek közül, és annak összegét 
– ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik –  
rendkívüli bevételként mutatja ki.
• Az elengedett behajtási költségátalány elszá-

molása a kötelezettnél:
▪ T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – K 
98. Rendkívüli bevételek

• Az elengedett behajtási költségátalány elszá-
molása a jogosultnál:
▪ T 088. Rendkívüli ráfordítások – K 036. Egyéb 
követelések
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti adóalapot pedig 
csak a ténylegesen befolyt behajtási költségáta-
lány képez a jogosult oldalán, azaz a pénzügyileg 
nem rendezett behajtási költségátalány összege a 
jogosult (hitelező) társasági adóalapját nem befo-
lyásolja.

Tekintettel arra, hogy a jogosult csak a pénzügyi-
leg rendezett behajtási költségátalányt tartja nyil-
ván, a behajtási költségátalányról való lemondást 
nem kell könyvelnie (azaz az elengedéskor nem szá-
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mol el rendkívüli ráfordítást). Ebből következően a 
jogosultnál nem merül fel a adóalap-módosító tétel 
alkalmazása a követelés elengedéséhez kapcsolódó-
an, hiszen a jogosult könyveiben ki nem mutatott 
követelés elengedéséhez kapcsolódóan a társasági 
adó nem rendel adóalap-korrekciós tételt.

Ha a jogosult a behajtási költségátalány iránti 
követelését nem érvényesíti (arról lemond, azt el-
engedi), annak nincs ajándékozási, illetve egyéb 
illetékvonzata.

A Ptk. szerint „ha a pénztartozás teljesítéseként 
fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére 
nem elegendő, azt – ha a jogosult eltérően nem 
rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismer-
hető fel – elsősorban a költségekre, majd a kama-
tokra és végül a főtartozásra kell elszámolni”. A 
rögzített elszámolási sorrend azonban egy meg-
engedő szabály, attól a jogosult eltérhet, illetve az 
ő kifejezett eltérése hiányában is az ő felismerhető 
szándéka az, amely a sorrendiség szempontjából 
kiindulópontot jelent.

Amennyiben a jogosult a rögzített diszpozitív 
elszámolási sorrendtől eltér, és a pénztartozást 
nem minden Ptk. szerinti jogcímen érvényesíti 
(pl. csak a főtartozás, illetve az ügyleti és a ké-
sedelmi kamat összegét kéri be a kötelezettől, a 
behajtási költségátalány összegét nem, és előbbi 
összegek beérkezése esetén tájékoztatja a köte-
lezettet, hogy további követelése vele szemben 
nincs), a kötelezett a véglegesen nem érvényesí-
tett behajtási költségátalány összegét (ha ahhoz 
beszerzett eszköz nem kapcsolódik) rendkívüli 
bevételként mutatja ki.

Az elszámolási sorrend azonban attól önmagá-
ban nem függ, hogy a behajtási költségátalányt, 
illetve a kamatot a jogosult követelte-e a kötele-
zettől.

A jogosultnak, ha kifejezett nyilatkozattal 
ugyan nem mond le a behajtási költségátalány 
összegéről, a Ptk.-ban rögzített diszpozitivitás-
sal élve azonban úgy rendelkezik (illetve erre 
irányuló szándéka egyértelműen felismerhető), 
hogy a kötelezettől befolyó összeget a főkövetelés-
re számolja el, annak hiánytalan teljesítése esetén 
pedig jelzi, hogy további követelése az ügylettel 
összefüggésben nem áll fenn, a behajtási költség-
átalány érvényesítéséről való lemondást nem kell 
könyvelnie, mivel csupán a pénzügyileg rende-
zett költségátalányt tartja nyilván. Ennek alapján 
a Tao. tv. adóalap-korrekciós tétel alkalmazása 
nem merül fel ebben az esetben sem.

Ingatlan bérbeadása 

Az ingatlan bérbeadása a magánszemély önálló tevé-
kenységből származó jövedelme. 

Magánszemély a bérbeadási tevékenységét a kö-
vetkező formákban végezheti:
• adószám (bejelentési kötelezettség) nélkül,
• ún. adószámos magánszemélyként vagy
• egyéni vállalkozóként.

2010-től már nem szükséges a tevékenység vég-
zéséhez adószámot kiváltani és bejelentkezni, ha a 
magánszemély nem egyéni vállalkozó, nem folytat 
közösségi kereskedelmet és kizárólag adómentes 
ingatlan-bérbeadást végez, ahol nem élt az adókö-
telessé tétel választásával. Azonban, ha ingatlannal 
tartósan összekötött gépet, berendezést ad bérbe 
vagy olyan ingatlant, ami közlekedési eszköz elhe-
lyezését, parkolását biztosítja, mindenképpen adó-
számot kell kérni, hiszen ezek a tevékenységek nem 
minősülnek adómentes bérbeadásnak. Választáskor 
szem előtt kell azt is tartani, hogy milyen bizonylat 
kiállítására lesz szükség. Adószám nélkül az ügylet 
teljesítését tanúsító számviteli bizonylat kiállítására 
lesz lehetőség, amely tartalmazza a magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, számlatömböt csak adó-
szám birtokában lehet vásárolni, ezért ha számlát 
kell adni a bérbevevőnek, mindenképpen adószá-
mot kell kérni. Bejelentkezéskor a 15T101 Bejelentő 
és változás-bejelentő nyomtatványt kell kitölteni és 
benyújtani az adóhatósághoz az adószám megálla-
pításához.

A bérbeadásból származó jövedelem megállapítá-
sára két lehetőség van. A költségelszámolás történ-
het:
•  tételes költségelszámolással vagy
•  10 százalékos költséghányad alkalmazásával.

A 10 százalékos költséghányad alkalmazása az 
egyszerűbb, ebben az esetben ugyanis költségként a 
bevétellel szemben a bevétel 10 százaléka számolha-
tó el. Nem jelenti viszont azt, hogy ezt a megoldást 
érdemes választani, hiszen ha a bérbeadáshoz több, 
bizonylattal alátámasztott költség merül fel, akkor 
érdemesebb a tételes költségelszámolást választani.

Tételes költségelszámolás esetén egy adott költség 
csak egy alkalommal, a bevétel erejéig számolható el.

Elszámolni a bérbeadás folytatása érdekében fel-
merült, igazolt és elismert költségeket, valamint az 
igazolás nélkül elismert költségeket tudjuk. Például 
(a teljesség igénye nélkül) elszámolható:
• Az ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerű használa-

tával kapcsolatos rezsiköltségek
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Amennyiben a bérleti szerződésben rögzítésre ke-
rül, hogy a bérlő által fizetendő bérleti díj magába 
foglalja a közüzemi díjakat, tehát a bérbeadásból 
származó bevételnek része a rezsiköltség, akkor 
ezek a kiadások elszámolhatóak, ha azonban a 
közüzemi számlák már a bérlő nevére szólnak, 
akkor a bérlő által a szolgáltatónak fizetett díj nem 
lesz a bérbeadó bevétele, így költségként sem szá-
molható el.

• Más településen bérbevett lakás ugyanabban az évben 
igazoltan megfizetett bérleti díja
Ezen költség elszámolásának feltételei is vannak. 
A bérbeadás és bérbevétel időtartamának meg kell 
haladnia a 90 napot, és a bérbe vett lakással össze-
függésben a magánszemély más tevékenységéből 
származó bevételével szemben költséget nem szá-
molhat el, vagy az igazoltan megfizetett bérleti dí-
jat számára még részben sem téríthetik meg.

• A bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz értékcsökkené-
si leírása, felújítási költsége
A magánszemély a bérbeadás útján hasznosított 
azon épület után is elszámolhat értékcsökkenési 
leírást, amely épületszerzési, használatbavételi 
időpontja a tevékenység megkezdését megelőző 
három évnél korábbi. Abban az esetben is számol-
hat el felújítási költséget, ha beszerzési költséget 
nem érvényesített.
Közös tulajdonban álló ingatlan hasznosítása ese-

tén a tulajdonosokat a bérbeadásból származó jö-
vedelem után a tulajdoni hányad arányában terheli 
adófizetési kötelezettség (eltérő rendelkezés hiányá-
ban).

Cégautóadó

A cégautóadó bevezetése óta egyszer esett át jelentős 
módosításon, amikor az addigi kettő helyett többkul-
csossá vált, és azóta nemcsak a személyautó löket-
térfogata határozza meg a mértékét. Most ismét mó-
dosult a cégautóadót is szabályozó, gépjárműadóról 
szóló 1991. évi LXXXII. törvény.

Adómentesség

 Az állami tulajdonban álló gépkocsi esetén új adó-
mentességi kategória került bevezetésre.

Mentes az adó alól az a személygépkocsi:
• amelyet a megkülönböztető és figyelmeztető jel-

zést adó készülékek felszerelésének és használa-
tának szabályairól szóló jogszabály előírásainak 

megfelelően megkülönböztető jelzést adó készü-
lékkel szereltek fel (mentő, rendőrautó stb.);

• amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen val-
lási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevé-
kenysége ellátásához üzemeltet;

• amelyet a személygépkocsi-kereskedelemmel üz-
letszerűen foglalkozó személy vagy szervezet ki-
zárólag továbbértékesítési céllal szerzett be; 

• amely kizárólag halottszállításra szolgál; 
• amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító cél-

lal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrá-
nyos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, 
közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint 
a megváltozott munkaképességű dolgozók fog-
lalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jog-
szabályban meghatározott célszervezet kizárólag 
súlyosan fogyatékos magánszemély(ek) rendsze-
res szállítására üzemeltet, ha működési szabály-
zatából, gazdálkodásából – az összes körülmény 
figyelembevételével – egyértelműen megállapítha-
tó, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél 
érdekében történik; 

• amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv 
által finanszírozott háziorvosi, gyermekorvosi 
tevékenység ellátása érdekében, vagy kizárólag 
betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást 
csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egész-
ségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében 
üzemeltetnek; 

• amely külön jogszabály szerint haditechnikai ter-
méknek minősül, és amelyet a Magyar Honvédség 
Magyarország függetlenségének, területi épségé-
nek, nemzetközi szerződésekben rögzített hatá-
rainak, lakosságának és anyagi javainak védelme 
érdekében üzemeltet; 

• és 2015-től, amely a törvényes öröklés eredmé-
nyeként a magyar állam tulajdonában áll, azon 
hónap utolsó napjáig, melyben a személygépko-
csi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy 
szervezetnek nem adja át.

Adómegállapítás, adóbevallás

Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után 
az adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési köte-
lezettséget ezentúl a hagyatékátadó végzés jogerőre 
emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig 
kell teljesíteni. Az adómentes személygépkocsi adó-
ját nem kell megállapítani, arról nem kell bevallást 
adni.
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 Nem változott, hogy az adót az adó alanya önadó-
zással állapítja meg. Az adózó adómegállapítási, adó-
bevallási és adófizetési kötelezettségét egyéb esetben 
negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. nap-
jáig teljesíti. A bevallást az állami adóhatósághoz, az 
általa rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Számlázó programok 

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, 
valamint az elektronikus formában megőrzött szám-
lák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 
30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 
3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől vál-
tozik azoknak a jogszabály által meghatározott kö-
vetelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által 
használt számlázó program meg kell, hogy feleljen.

A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. janu-
ár 1-jétől minden számlázó programnak rendelkez-
nie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, 
„adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elneve-
zésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport 
végezhető
• a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásá-

val meghatározható időszakban kibocsátott szám-
lákra, illetve 

• a kezdő és a záró számlasorszám megadásával 
meghatározható sorszámtartományba tartozó 
számlákra.
Adatexportnak minősül az adóalany által elektro-

nikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság 
rendelkezésére bocsátása a számla és a nyugta adó-
igazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzé-
séről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. mellék-
lete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adat-
szerkezetben.

A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adat-
szolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési 
adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az 
adózó által elektronikus adathordozón tárolt – szám-
lákra vonatkozó – adatok rendelkezésre bocsátása 
bármely számlázó program használata esetén gyor-
san és egységes szerkezetben valósulhat meg.

A számlázó programokkal kapcsolatos, 2014. jú-
lius 1-jétől hatályos szabályozást a 23/2014. (VI. 30.) 
NGM rendelet tartalmazza, amely előírja, hogy a 
számlázó program értékesítője a számlázó program 
értékesítésekor köteles a vevő részére átadni a szám-
lázó program fejlesztője által készített felhasználói 
dokumentációt, a rendelet előírása szerint magyar 
nyelvű dokumentáció formájában.

 Kérdéses, hogy magyar nyelvű dokumentáció 
rendelkezésre állása hiányában az adóhatóság szem-

pontjából elfogadható-e az idegen nyelvű dokumen-
táció azon számlázó programok esetén, amelyek az 
új rendelet hatálybalépése előtt kerültek kifejlesztés-
re, de átadásukra már annak hatálybalépése után ke-
rült sor. Ezen számlázó programok esetében ugyanis 
előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre magyar 
nyelvű felhasználói dokumentáció, hiszen az koráb-
ban nem volt követelmény.

Ezzel kapcsolatban további kérdésként merül 
fel, hogy a kötelezettség megsértése miatt hatósági 
szankcióval esetlegesen ki sújtható: a program fej-
lesztője, értékesítője vagy a program használója.

 Az illetékes minisztérium álláspontja, hogy a 
program felhasználója is szankcionálható, mivel őt 
adójogi szempontból a felhasználói dokumentáció 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség terheli, így a 
felhasználót az adóhatóság a rendeletnek nem meg-
felelő dokumentáció esetén – annak okától függetle-
nül(!) – mulasztási bírsággal is sújthatja.

 A minisztérium értelmezése szerint a számlázási 
programokkal kapcsolatos, korábban hatályos ren-
delet is tartalmazott előírást a programdokumentá-
ció rendelkezésre állására vonatkozóan, így értelme-
zése szerint az nem mentesít senkit a kötelezettség 
teljesítése alól. Való igaz, hogy a korábbi szabályozás 
is tartalmazott dokumentációs kötelezettséggel kap-
csolatos rendelkezéseket – ugyanakkor a korábbi 
szabályozás nem írta elő, hogy annak kifejezetten 
magyar nyelven kell rendelkezésre állnia.

 A jogszabály értelmezési bizonytalanságaira tekin-
tettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kockázatok 
elkerülése érdekében, olyan esetben, ha a program 
felhasználójánál jelenleg nem állna rendelkezésre 
magyar nyelvű számlázó programdokumentáció, ja-
vasolt a számlázó program értékesítőjéhez vagy fej-
lesztőjéhez fordulni annak rendelkezésre bocsátása 
érdekében, hiszen a rendelet a „program fejlesztője 
által készített” felhasználói dokumentációt követeli 
meg.

 Amennyiben a program fejlesztője már nem el-
érhető, például a társaság megszűnése vagy egyéb 
körülmények okán, akkor javasoljuk fordítással 
megoldani a dokumentációs előírást, amely ugyan 
nem követi a rendelet pontos előírását, ugyanak-
kor méltányosságra okot adó körülmény lehet az 
ezzel kapcsolatos esetleges adóhatósági ellenőrzés 
során.

Kapcsolt vállalkozások  
és a transzferárszabályozás

Kapcsolt (egymástól nem független) vállalkozások 
között létrejövő gazdasági kapcsolatok tekintetében 
a NAV elsősorban azt ellenőrzi, hogy az általuk al-
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kalmazott árak (elszámoló árak vagy transzferárak) 
megfelelnek-e a szokásos piaci ár elvének. Mit jelent 
a szokásos piaci ár elve és miért van szükség az al-
kalmazására?

A szokásos piaci ár elve egy nemzetközi standard 
a transzferárakra vonatkozóan, melyet az OECD tag-
országokban működő vállalkozásoknak és adóható-
ságoknak alkalmazniuk kell. Az OECD (Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy olyan 
szervezet, amelyben az egyes kormányok együttmű-
ködnek a globalizáció kihívásainak megoldásában. 
Kiemelt feladatának tekinti az egyes tagországok tá-
mogatását, ajánlásokat fogalmaz meg, és törekszik a 
nemzeti és nemzetközi célok összehangolására. Leg-
főbb irányító szerve a tagállamok állandó képvise-
lőiből álló nagyköveti szintű Tanács (Council), ame-
lyet a szervezet főtitkára elnököl. Fontos szerv még 
a Tanács döntéseit előkészíteni hivatott Végrehajtó 
Bizottság. Az OECD munkája több mint 200 szakbi-
zottság és munkacsoport keretében zajlik, átfogva a 
tagállamok kormányzati politikájának csaknem tel-
jes spektrumát.

 OECD-tagállamok jelenleg a következő orszá-
gok: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Chile, 
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Francia-
ország, Németország, Görögország, Magyarország, 
Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Korea, 
Luxembourg, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Nor-
végia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlové-
nia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, 
Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok.

 A nemzetközi adózás egyik legfajsúlyosabb prob-
lémaköre a transzferárak okozta adózási eltolódá-
sok kérdése, ezért az OECD még 1979-ben kiadta az 
„OECD Transzferárképzés és multinacionális vállal-
kozások” című jelentését. Ezt követően, 1995-ben pe-
dig az OECD Tanácsa jóváhagyta és elérhetővé tette 
a „Transzferár-irányelvek a multinacionális vállalko-
zások és az adóhatóságok számára” című anyagát (a 
továbbiakban: Transzferár Irányelvek). A Transzferár 
Irányelvek azóta már számos alkalommal kiegészí-
tésre és módosításra kerültek, a dokumentumnak a 
2010-es verziója érhető el magyar nyelven nyomtatott 
formában a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadá-
sában. 

Multinacionális vállalkozás a Transzferár Irányel-
vek szerint a multinacionális vállalatcsoport részét 
képező társaság. Multinacionális vállalatcsoport 
pedig olyan kapcsolt vállalkozások csoportja, amely-
nek két vagy több országban van üzleti létesítménye. 
Látható tehát, hogy az OECD a nemzetközi (több or-
szágban működő) vállalatcsoportok tekintetében fo-
galmaz meg iránymutatásokat, hazánkban azonban 
nemcsak a belföldi-külföldi gazdasági kapcsolatok 
tekintetében szükséges alkalmazni a szokásos piaci 

ár elvét, hanem a belföldi társaságok között létrejött 
tranzakciók (ügyletek, szerződések) tekintetében is. 
Ennek oka vélhetően a magyar társaságok adóellen-
őrzése során levont tapasztalatokban keresendő, de 
mindenesetre bizonyosan speciális, mert a legtöbb 
tagállamban a tisztán belföldi kapcsolt ügyletek nem 
esnek adóztatandó tényállás alá, nem vizsgálják azok 
szokásos piaci ár jellegét.

 Ha a transzferárképzés nem tükrözi a piaci vi-
szonyokat és a szokásos piaci ár elvét, akkor az 
egyes országok adóbevételei eltorzulhatnak és bi-
zonyos államokban lévő kapcsolt vállalkozásoknál 
adóhiány keletkezhet. Ennek elkerülésére az OECD 
tagországok megegyeztek, hogy a kapcsolt vállal-
kozások nyeresége szükség szerint módosítható a 
torzítások elkerülése érdekében. Fontos szempont 
emellett az is, hogy a kapcsolt vállalkozások közöt-
ti üzleti kapcsolatok díjazását nemcsak az adózási 
elemek téríthetik el a szokásos piaci ellenértéktől, 
hanem az egyes országokban érvényben lévő spe-
ciális adóterhek, dömpingadók, devizaszabályozás, 
hatósági árak, illetve akár két ország közötti gazda-
sági ellenérdekek is.

Tehát az adóhatóságoknak nem kell azt feltéte-
lezniük, hogy minden esetben piaci ártól eltérített 
árakat alkalmaznak a kapcsolt vállalkozások és a 
nyereségük befolyásolására törekszenek. A kapcsolt 
vállalkozásnál a piaci viszonyok hiánya vagy egy 
speciális együttműködési stratégia esetében a pia-
ci ár megállapítása komoly feladatot jelenthet vagy 
akár nehézségekbe is ütközhet. Ebből adódóan egy 
év végi társaságiadó-alap módosítás a felek között 
teljesen jóhiszemű is lehet, hiszen előfordulhat, hogy 
évzáráskor már rendelkezésre állnak olyan informá-
ciók, amelyek alapján megbízhatóbban meg lehet ál-
lapítani a szokásos piaci árat.

A vállalkozások általában a harmadik felekkel 
és kapcsolt vállalkozásaikkal megvalósult üzleti 
kapcsolataikban is a piaci viszonyok változásainak 
tükrözésére törekednek. Gyakran a helyi vezetők-
nek érdekük fűződik a tagvállalat nyereségének nö-
vekedéséhez, és ezért nem fogadnak el olyan árakat 
a kapcsolt vállalati viszonyaikban sem, amely csök-
kentik a saját nyereséget.

„Amennyiben a két kapcsolt vállalkozás egymás 
közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban 
olyan feltételeket teremt, vagy köt ki, amelyek külön-
böznek a független vállalkozások között alkalmazott 
feltételektől, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozá-
sok egyike e feltételek nélkül elért volna, azonban e 
feltételek miatt nem realizált, az érintett vállalkozás 
nyereségéhez hozzászámítható és ennek megfelelő-
en megadóztatható.”

 Ezen elv hazai szabályrendszerét a Tao. törvény 
18. §-a tartalmazza. 
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•  A turisztikai szolgáltatókat érintő aktuális jogszabályok

Hatálybalépés előtti  
szerződések

A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
szóló 2013. évi V. törvény 2014. 
március 15-én lépett hatályba.

 A hatálybalépés előtti szerződé-
sekre (kötelmek, jognyilatkozatok) 
az alábbiak vonatkoznak: 
• A törvény rendelkezéseit a 

2015. március 15. után megkö-
tött szerződésekre kell alkal-
mazni. 

• Az e dátum előtt megkötött 
szerződésekre a „régi Ptk.”, az 
1959. évi IV. törvény szabályai 
vonatkoznak. 

• A törvényt életbe léptető 2013. 
évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 
kimondja: 
„1. § Ha e törvény eltérően nem 
rendelkezik, a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezé-
seit a hatálybalépését követően 
a) keletkezett tényekre és jogviszo-
nyokra, valamint 
b) megtett jognyilatkozatokra 
 kell alkalmazni.” 

• Minden olyan utazási szerző-
désre, szállodai szerződésre, 
gépjárműbérleti szerződésre, 
amelyet a felek 2014. március 
15. előtt kötöttek, a régi Ptk., az 
1959. évi IV. törvény szabályait 
kell alkalmazni még akkor is, 
ha hatásuk (teljesítésük) csak 
2014. március 15. után jelent-
kezett, illetve a jogvita ekkor 
keletkezett.

• Kivétel a Ptké. 50. §-ának (2) be-
kezdése alapján: 
„(2) A felek megállapodhatnak 
abban, hogy a Ptk. hatálybalépé-
se előtt kötött szerződésüket teljes 
egészében az új Ptk. hatálya alá 
helyezik.” 
(Azaz a felek minden olyan 
szerződésnél, jognyilatkozat-

Az idézett 19. § értelmében a 
281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet-
nek az új Ptk. hatálybalépése miatt 
módosított paragrafusait [7. §, 9. § 
(2) és (4) bekezdés, 11. § (1) bekez-
dés, 12. § (2) és (3) bekezdés] csak a 
2014. március 15. után kiadott prog-
ramfüzetekre, illetve szerződések-
re kell alkalmazni. 
• A módosítás az utazásszervező 

számára egyszerűbbé és jogilag 
pontosabbá tette az utas sze-
mélyében történő változást. 

• Az utas nem engedményezi, 
hanem átruházza az utazási 
szerződésből eredő jogait és kö-
telezettségeit. 

• Az engedményezés követelés 
és/vagy jog átengedését jelen-
ti, azaz azt, hogy az utas az 
utazás jogát engedi át más-
nak. Az átruházás lényege pe-
dig az, hogy a teljes szerződé-
si pozícióba harmadik fél lép, 
vagyis a harmadik személy 
nemcsak az utazás jogát kap-
ja meg, hanem az addig meg-
szerzett jogokat és kötelezett-
ségeket is átveszi. 

• A módosítás következtében 
az átruházás egyértelműen az 
utas joga, az indulás előtt akkor 
ruházza át a szerződést, amikor 
akarja, ehhez nincs szükség az 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

nál, amelyet 2014. március 15. 
előtt kötöttek vagy tettek meg, 
kiköthették, hogy a szerződé-
süket, jognyilatkozatukat teljes 
mértékben az új Ptk. hatálya alá 
helyezik. 
Ennek a kikötésnek egyértel-
műnek kell lennie, és az egész 
szerződésre, jognyilatkozatra 
szükséges vonatkoznia. A tör-
vény nem engedi meg, hogy 
csak a szerződés vagy a jognyi-
latkozat egyes részeit helyezzék 
a felek, a nyilatkozó az új Ptk. 
hatálya alá.)

Utazásszervezésre vonatkozó 
szabályok a hatálybalépés előtt 
és után 

Az utazási szerződésről szóló 
281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 
19. §-a értelmében: 

„19. § E rendeletnek az egyes pénz-
ügyi és gazdasági tárgyú kormány-
rendeleteknek az új Polgári Törvény-
könyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 80/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Mód.r.) megállapított rendelkezéseit 
a Mód.r. hatálybalépését követően 
kiadott programfüzetekre, illetve a 
hatálybalépését követően kötött szer-
ződésekre kell alkalmazni.” 

A 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (engedményezés helyett átruházás)

Régi (2014. március 15. előtt) Új (2014. március 15. után)

(1) Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való  Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az 
részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt
engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben az utazási szerződésből fakadó jogait és
meghatározott utazási feltételeknek. kötelezettségeit átruházta.
(2) Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az 
utazásszervezőt tájékoztatni.
(3) Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses 
kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt 
többletköltségekért az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen felel. 
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utazásszervező előzetes vagy 
utólagos hozzájárulására. 

• Az utas kötelezettsége és fele-
lőssége, hogy haladéktalanul 
tájékoztassa egyrészt az uta-
zásszervezőt az átruházásról, 
másrészt a másik felet (akire 
átruházza a szerződést) a szer-
ződés feltételeiről. 

• A 7. § értelmében az utazás-
szervező nem határozhatja 
meg az átruházás indulás előt-
ti legkésőbbi időpontját, ám 
az átruházás adminisztrációs 
átvezetéséhez és érvényesíté-
séhez időtartamot köthet ki az 
utazási szerződésben. 

• Az átruházással kapcsolatban 
felmerült költségekért az utas 

és az, akire átruházza a szerző-
dést, egyetemlegesen felelnek, 
így az utazásszervező bárme-
lyiktől kérheti költségeinek 
megtérítését. 

• Az új szabály (2) bekezdésének 
a) pontja alapján egyértelműen 
az utas joga, hogy igényt tart-
e a helyettesítő szolgáltatásra 
vagy sem, az – ellentétben a 
régi megfogalmazással – füg-
getlen az utazásszervező ezzel 
kapcsolatos lehetőségeitől. 

• Az új (2) bekezdés b) pontja a 
kamatszámítás módszerén vál-
toztatott.

• A (4) bekezdés a korábbi nem 
vagyoni kár megtérítése helyett 
sérelemdíj megtérítésére köte-
lezi az utazásszervezőt elállása 
esetén.

• Az új (1) bekezdés a korábbi 
általános (a vagyoni és nem 
vagyoni kárt is magában 
foglaló) kártérítés helyett az 
utazásszervező kártérítési 
(vagyoni károkért), személyi-
ségi jogsértés esetén pedig a 
sérelemdíjért való felelősségét 
állapítja meg. 

• Az új (2) bekezdés az utazás-
szervező kártérítési felelősségé-
nek korlátozását a korábbihoz 
képest pontosítja: a korlátozás a 

A 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) bekezdése (kártérítés)

Régi (2014. március 15. előtt) Új (2014. március 15. után)

(1) Az utazásszervező felel az utazási szerződés  (1) Az utazásszervező felel az utazási szerződés 
nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő  nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből
károkért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért
teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve
közreműködő magatartására nem vezethető vissza,  a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett
így különösen  közreműködő magatartására nemvezethető vissza, 
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok így különösen
az utas magatartására vezethetők vissza, a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására
szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt
az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a
előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett 
c) vis maior esetén. sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, 
 vagy
 c) vis maior esetén.

A 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) és (4) bekezdése (az utazásszervező elállása) 

Régi (2014. március 15. előtt)  Új (2014. március 15. után) 

(2) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült  (2) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében 
okból áll el a szerződéstől, felmerült okból áll el a szerződéstől,
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű 
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
az utazásszervezőnek lehetősége van, és b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő 
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására  szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas
nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, 
nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali
visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől visszafizetésére, és az után az utazási szerződés
számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó  megkötésétől számított időre az érintett naptári félév
napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű első napján érvényes jegybanki alapkamattal
kamat megfizetésére köteles. megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

(4) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült  (4) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében 
okból áll el az utazási szerződéstől, a (2) és (3) bekezdésben felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, 
foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles
következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát
kárt is) megtéríteni, kivéve, ha megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés
a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható  esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
(ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható
külső körülmény miatt – ide nem értve valamely (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható
harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét –  olyan külső körülmény miatt – ide nem értve
került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és valamely harmadik személy magatartását, illetve a
ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés
(a továbbiakban: vis maior),  idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett
vagy nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), 
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb vagy
résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb 
az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező 
időtartamon belül tájékoztatták. elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben
 megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
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vagyoni kárt és a személyiségi 
jogsértés miatt járó sérelemdíjat 
is magában foglalja. 

• Az új (3) bekezdés alapján az utas 
sérelemdíjigényét is benyújthatja 
az utazásközvetítőnél. 

Személyiségi jogok 

A sérelemdíj a korábbi nem va-
gyoni kártérítés helyébe lépett 
új jogintézmény. Sérelemdíjat az 
követelhet, akinek megsértették a 
személyiségi jogait. 

Ptk. 2:42. § [A személyiségi jo-
gok általános védelme] 

„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy törvény és mások jogainak korlá-
tai között személyiségét szabadon érvé-
nyesíthesse, és hogy abban őt senki ne 
gátolja.

(2) Az emberi méltóságot és az abból 
fakadó személyiségi jogokat mindenki 
köteles tiszteletben tartani. A szemé-
lyiségi jogok e törvény védelme alatt 
állnak.

(3) Nem sért személyiségi jogot az 
a magatartás, amelyhez az érintett 
hozzájárult.”
• A Ptk. általános jelleggel védi a 

személyiségi jogokat. A 2:42. §-
ban megfogalmazott általános 
védelem fő szabályként deklarál-
ja, hogy valamennyi, a további 
paragrafusokban nem nevesített 
vagy a jövőben esetleg kialakuló 
új személyiségi jogok is a törvény 
védelme alatt állnak. 

ság, a váratlan helyzet szülte 
megrázkódtatás személyiségi 
jogot sérthet. 
c) A Ptk. 2:43. §-ában nevesített 
személyiségi jogok megsértése: 
ezek közül leginkább az élet, a 
testi épség, az egészség, a kép-
máshoz, illetve a hangfelvétel-
hez való jog sérülése valósulhat 
meg. 
▪ Az egészséghez való jog sé-
rülhet, ha a fogyasztó a szál-
lodában elfogyasztott romlott 
ételtől megbetegszik. 
▪ A testi épséghez való jog sé-
rülhet, ha a fogyasztó a szállo-
da konditermében a nem meg-
felelően működő futópadról 
leesik és összetöri magát. 
▪ Az élethez való jog sérülhet, 
ha a szálloda nem megfelelően 
rögzített erkélye a fogyasztóval 
együtt lezuhan. 
▪ A képmáshoz való jog sé-
rülhet, ha az utazásszervező 
a prospektusában a fogyasztó 
engedélye nélkül közli annak 
fotóját. 

„2:43. § [Nevesített személyiségi 
jogok]

A személyiségi jogok sérelmét je-
lenti különösen

a) az élet, a testi épség és az egész-
ség megsértése;

b) a személyes szabadság, a magán-
élet, a magánlakás megsértése;

c) a személy hátrányos megkülön-
böztetése;

d) a becsület és a jó hírnév megsér-
tése;

e) a magántitokhoz és a személyes 
adatok védelméhez való jog megsér-
tése;

f) a névviseléshez való jog megsér-
tése;

g) a képmáshoz és a hangfelvételhez 
való jog megsértése.” 

A szolgáltató személyiségi 
jogainak megsértése 

A Ptk. a személyiségi jogok vé-
delmének tekintetében nem tesz 
különbséget természetes személy 

• A turisztikai szolgáltató (uta-
zásszervező, szálloda) és a 
fogyasztó (utas, vendég) kap-
csolatában a személyiségi jog 
megsértése mindkét fél részé-
ről megvalósulhat. 

A fogyasztó személyiségi jogainak 
megsértése 

• Sérülhetnek a fogyasztó sze-
mélyiségi jogai, ha a szolgáltató 
a fogyasztóval megkötött szer-
ződésben vállalt kötelezettsé-
gét nem vagy nem megfelelő 
minőségben teljesíti. 

• Jellemzően az Európai Bíróság 
C-168/00 számú ügyben meg-
hozott ítélete és a bírói gyakor-
lat alakította és alakítja a sze-
mélyiségi jog megsértésének 
eseteit. 
a) A C-168/00 számú ügyben 
az Európai Bíróság kimondta, 
hogy ha az utas elveszíti örö-
mét az utazásban, joggal köve-
telhet sérelemdíjat (nem vagyo-
ni kártérítést). 
b) A bírói gyakorlat szerint 
az élet minősége személyisé-
gi jog, amelyet a törvény véd. 
Az élet minősége magában 
foglalja az ember testi és lel-
ki egészségét is. Az ítéletek 
alapján megállapítható, hogy 
a pihenés, a remélt kikapcso-
lódás, szórakozás elmaradása, 
a bosszúság, az idegeskedés, 
a csalódottság, a bizonytalan-

A 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) és (3) bekezdése (a kártérítés korlátozása)

Régi (2014. március 15. előtt) Új (2014. március 15. után)

(2) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés  (2) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés 
nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért  nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő 
való felelőssége aszolgáltatás díja (a részvételi díj)  károkért való felelőssége, illetve a személyiségi
összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja
az utazási szerződésben korlátozható. (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó
 része tekintetében az utazási szerződésben
 korlátozható. 
(3) Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján (3) Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő 
kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével
szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint
is bejelentheti. sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is 
 bejelentheti.
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(ember) és jogi személy között. 
A jogi személynek éppúgy jár 
személyiségi jogainak védelme, 
mint a természetes személynek. 
A Ptk.-ban leírt, illetve felsorolt 
személyiségi jogok megilletik a 
jogi személyt is, kivéve azokat, 
amelyek jellegüknél fogva csak az 
embernél fordulhatnak elő, mint 
például a személyes szabadság, a 
pihenéshez való jog, az élet, a testi 
épség megsértése. 
• Ha a fogyasztó a szállodára 

nézve hátrányos, valótlan in-
formációt tesz közzé közösségi 
oldalon, akkor a szálloda jó hír-
névhez való jogát sérti meg. 

• A szálloda személyes adatok 
védelméhez való jogát sérti 
meg a fogyasztó, ha a birtokába 
került gazdasági adatokat nyil-
vánosságra hozza, harmadik 
személynek átadja. 

Sérelemdíj 

A Ptk. 2:52. §-a rendelkezik a sé-
relemdíjról. 

„2:52. § [Sérelemdíj]
(1) Akit személyiségi jogában meg-

sértenek, sérelemdíjat követelhet az őt 
ért nem vagyoni sérelemért.

(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés 
feltételeire ‒ különösen a sérelemdíj-
ra köteles személy meghatározására 
és a kimentés módjára ‒ a kártérítési 
felelősség szabályait kell alkalmazni, 
azzal, hogy a sérelemdíjra való jogo-
sultsághoz a jogsértés tényén kívül 
további hátrány bekövetkeztének bi-
zonyítása nem szükséges.

(3) A sérelemdíj mértékét a bíróság 
az eset körülményeire ‒ különösen a 
jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, 
a felróhatóság mértékére, a jogsértés-
nek a sértettre és környezetére gyako-
rolt hatására ‒ tekintettel, egy összeg-
ben határozza meg.” 
• Az (1) bekezdés értelmében sé-

relemdíjat követelhet az a sze-
mély, akit személyiségi jogában 
megsértenek.

• A sérelemdíj nemcsak a nevé-
ben, hanem a tartalmában is 

alkalmazni a sérelemdíj szabá-
lyait. 

• Ha a szerződés a turisztikai 
szolgáltató és a fogyasztó kö-
zött 2014. március 15. előtt jött 
létre, de annak nem- vagy hi-
bás teljesítése miatt a személyi-
ségi jogsértés március 15. után 
következett be, akkor az új Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
▪ Ha például a 2014. február 
1-jén megkötött utazási szerző-
dés augusztusi teljesítése során 
az utas nem a kért és visszaiga-
zolt diabetikus ételeket kapja, 
és ezért megbetegszik, akkor 
az új Ptk. szabályai szerint kö-
vetelhet sérelemdíjat. 

A szerződéskötési szabadság 

Az új Ptk. a 6:59. §-ban egyértel-
műen deklarálja a szerződéskötési 
szabadságot. 

„6:59. § [Szerződési szabadság]
(1) A felek szabadon köthetnek 

szerződést, és szabadon választhatják 
meg a másik szerződő felet.

(2) A felek szabadon állapíthatják 
meg a szerződés tartalmát. A szerző-
déseknek a felek jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó szabályaitól egyező 
akarattal eltérhetnek, ha e törvény az 
eltérést nem tiltja.”
• A szerződő felek maguk vá-

laszthatják meg szerződő part-
nereiket. 

• Az (1) bekezdés alapján sem az 
utazásszervező, sem a szállo-
da nem köteles utazási, illetve 
szállodai szerződést kötni a fo-
gyasztóval. Egyik oldalt tekint-
ve sincs szerződéskötési kötele-
zettség sem az utazásnál, sem a 
szállásnál. 

• Sem a szolgáltató (utazásszer-
vező, szálloda), sem a fogyasztó 
nem köteles indokolni a szerző-
déskötés elutasítását. 

• A szerződő felek szabadon álla-
píthatják meg a szerződés tar-
talmát (a szerződés tárgyát, a 
felek jogait és kötelezettségeit, a 
fizetési feltételeket, az irányadó 

különbözik a korábbi nem va-
gyoni kártérítéstől. 

• A sérelemdíjra jogosult csak a 
jogsértés tényét köteles bizo-
nyítani, azt már nem, hogy a 
személyiségi jogának megsér-
tése milyen hátránnyal járt. 
▪ Ha például a fogyasztó nász-
utas szobát kért, de nem azt 
kapott, elegendő, ha azt bizo-
nyítja, hogy milyen szobát kért, 
és mit kapott helyette. Azt már 
nem kell bizonyítania, hogy ez 
mennyi bosszúságot, ideges-
kedést, csalódottságot okozott 
neki. 
▪ Az utazási szerződésben sze-
replő látnivaló elmaradása ese-
tén az utasnak a nevezetesség 
fölkeresésének meghiúsulását 
kell igazolnia, azt már nem, 
hogy ez milyen érzéseket vál-
tott ki nála. 

• A szerződés nem- vagy hibás 
teljesítése önmagában megala-
pozza a sérelemdíj követelését. 

• A sérelemdíj összegének meg-
állapítására kizárólag a bíróság 
jogosult. 

A sérelemdíj alkalmazása 

2013. évi CLXXVII. törvény 
„8. § (1) A Ptk. személyiségi jogok 

megsértésének szankcióira vonatkozó 
rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tően történt jogsértésekre kell alkal-
mazni.

(2) A Ptk. hatálybalépése előtt 
megsértett személyhez fűződő jogok 
alapján érvényesíthető polgári jogi 
igényekre a jogsértés idején hatályos 
jogszabályi rendelkezéseket kell al-
kalmazni. A Ptk. hatálybalépése előtt 
megkezdődött, folyamatosan tanúsí-
tott jogsértő magatartásra ‒ ideértve a 
mulasztást is ‒ akkor is a Ptk. hatály-
balépése előtt hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a 
jogsértő magatartás befejezése a Ptk. 
hatálybalépése utáni időpontra esik.” 
• Az idézett törvény értelmében 

az új Ptk. hatálybalépése (2014. 
március 15.) után bekövetkezett 
személyiségi jogsértésekre kell 
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jogszabályokat, a felmondás 
feltételeit stb.). 

• A felek a közösen megállapí-
tott tartalomtól közös akarattal 
eltérhetnek, kivéve, amikor az 
eltérést a Ptk. (és csakis a Ptk.!) 
nem tiltja. 
Például: a Ptk. 6:300. §-a alap-
ján semmis a tartós közvetítői 
szerződésben a kártalanítás 
mellőzése vagy a közvetítő 
hátrányára való eltérés (lásd 
később). 

Tájékoztatási  
kötelezettség 

Az új Ptk. a 6:62. §-ban a régihez 
képest pontosította és új elemek-
kel egészítette ki a szerződő felek 
együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettségét. 

„6:62. § [Együttműködési és tájé-
koztatási kötelezettség]

(1) A felek kötelesek a szerződés-
kötési tárgyalások alatt, a szerződés 
megkötésénél, fennállása alatt és 
megszüntetése során együttműködni 
és tájékoztatni egymást a szerződést 
érintő lényeges körülményekről.

(2) A fél nem hivatkozhat a tájé-
koztatási kötelezettség megsértésére 
olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal 
kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy 
közhiteles nyilvántartásból vagy más 
forrásból ismernie kellett.

(3) Ha a szerződés létrejön, az a fél, 
aki az (1) bekezdésben foglalt kötele-
zettségét megszegi, köteles a másik fél 
ebből származó kárát a szerződéssze-
géssel okozott károkért való felelősség 
általános szabályai szerint megtéríte-
ni.

(4) A szerződés létrejöttének elma-
radásáért a feleket kártérítési kötele-
zettség nem terheli.

(5) Ha a szerződés nem jön létre, 
az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségét a szerződéskötési tár-
gyalások során megszegte, köteles a 
másik fél ebből származó kárát a szer-
ződésen kívül okozott károkért való 
felelősség általános szabályai szerint 
megtéríteni.” 

Elektronikus úton történő 
szerződéskötés 

A korábbi Ptk. nem szabályozta 
külön jogintézményként az elekt-
ronikus úton megkötött szerző-
dést. Az új Ptk. ezzel szemben 
külön paragrafusokban tárgyalja 
az elektronikus úton történő szer-
ződéskötés feltételeit. 

„6:82. § [Tájékoztatás elektronikus 
úton történő szerződéskötés esetén]

(1) Elektronikus úton történő szer-
ződéskötés esetén az elektronikus utat 
biztosító fél köteles a szerződéskötésre 
vonatkozó jognyilatkozatának meg-
tételét megelőzően a másik felet tájé-
koztatni

a) a szerződéskötés technikai lépé-
seiről;

b) arról, hogy a megkötendő szerző-
dés írásba foglalt szerződésnek minő-
sül-e, az elektronikus utat biztosító fél 
rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy 
a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

c) azokról az eszközökről, amelyek 
az adatok elektronikus rögzítése során 
felmerülő hibák azonosítását és kijaví-
tását a szerződési jognyilatkozat meg-
tételét megelőzően biztosítják;

d) a szerződés nyelvéről; és
e) ha ilyen létezik, arról a szolgál-

tatási tevékenységre vonatkozó ma-
gatartási kódexről és annak elektro-
nikus hozzáférhetőségéről, amelyet az 
elektronikus utat biztosító fél magára 
nézve kötelezőnek ismer el.

(2) Az elektronikus utat biztosító 
fél köteles az általános szerződési fel-
tételeit olyan módon hozzáférhetővé 
tenni, amely lehetővé teszi a másik 
fél számára, hogy tárolja és előhívja 
azokat.

6:83. § [Az adatbeviteli hibák javí-
tása]

Az elektronikus utat biztosító fél 
köteles megfelelő eszközökkel biztosí-
tani, hogy a másik fél az adatok elekt-
ronikus rögzítése során felmerülő hi-
bákat szerződési jognyilatkozatának 
megtételét megelőzően kijavíthassa. 
Ha az elektronikus utat biztosító fél 
e kötelezettségének nem tesz eleget, a 

• A (2) bekezdés alapján a fo-
gyasztó (az utas vagy a vendég) 
nem hivatkozhat a szolgáltató 
tájékoztatási kötelezettségének 
nemteljesítésére olyan adattal, 
információval kapcsolatban, 
amely közhiteles nyilvántartás-
ból vagy más forrásból megis-
merhető, illetve amit a fogyasz-
tónak ismernie kellett. 

• Egyéb jogszabályok alapján 
közhiteles nyilvántartás többek 
között az MKEH, a cégbírósá-
gok, a földhivatalok nyilván-
tartásai, illetve a nem ajánlott 
célterületekkel kapcsolatban a 
KKM tájékoztatója. 

• A bírói gyakorlatra vár annak 
kialakítása, hogy a turizmus 
területén milyen más forrás-
ból megismerhető tényekre 
és adatokra lehet, illetve kell 
alkalmazni a (2) bekezdés ren-
delkezéseit. 
▪ Vélhetően az oltásokkal, 
járványokkal kapcsolatban a 
WHO, az ÁNTSZ hírei megfele-
lő más forrásnak minősülnek. 
▪ Az időjárással, meteorológiai 
előrejelzésekkel, hóviszonyok-
kal stb. kapcsolatban az OMSZ, 
a WMO adatai, közleményei 
megfelelő más forrásnak minő-
sülnek. 
▪ Vízumokkal, beutazási, ki-
utazási szabályokkal kapcso-
latban a nagykövetségek, a 
külügyminisztérium közlemé-
nyei megfelelő más forrásnak 
minősülnek. 

• A szolgáltató a (2) bekezdés 
alapján nem követ el jogsértést, 
ha nem tájékoztatja a fogyasz-
tót azokról a tényekről, adatok-
ról, információkról, amelyeket 
a fogyasztónak a (2) bekezdés 
alapján tudnia kellett. 

• A (2) bekezdés alapján nem lesz 
megalapozott a fogyasztó köve-
telése, ha azt a szolgáltató nem 
megfelelő tájékoztatására ala-
pozza olyan esetben, amikor a 
hiányolt vagy kifogásolt infor-
mációt a (2) bekezdés alapján 
ismernie kellett. 

2� | Adó & Jog 2015 



A turisztikai szolgáltatókat érintő aktuális jogszabályok  •

másik fél szerződési jognyilatkozatát 
megtámadhatja.

6:84. § [Elektronikus szerződési 
jognyilatkozat és annak visszaigazo-
lása]

(1) Az elektronikus úton tett szer-
ződési jognyilatkozat akkor válik ha-
tályossá, amikor az a másik fél számá-
ra hozzáférhetővé válik.

(2) Az elektronikus utat biztosító 
fél köteles a másik fél szerződési jog-
nyilatkozatának megérkezését elekt-
ronikus úton késedelem nélkül vissza-
igazolni. A fél mentesül az ajánlati 
kötöttség alól és a szerződés teljesíté-
sére nem kötelezhető, ha a visszaiga-
zolás a másik félhez nem érkezik meg 
késedelem nélkül.

6:85. § [Az elektronikus szerző-
déskötési szabályok hatálya és kógen-
ciája]

(1) E fejezet rendelkezéseit ‒ az 
elektronikus úton tett szerződési 
jognyilatkozat hatályossá válására 
vonatkozó rendelkezés kivételével 
‒ elektronikus levelezés vagy azzal 
egyenértékű egyéni kommunikációs 
eszközzel kötött szerződés esetén nem 
kell alkalmazni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közöt-
ti szerződéskötés esetén az e fejezet 
rendelkezéseitől eltérő megállapodás 
semmis.”
• A 6:85. § egyértelművé teszi, 

hogy az előző (6:82. §‒6:84. §) 
paragrafusokat kizárólag és 
kifejezetten az online úton lét-
rejövő szerződésekre kell alkal-
mazni. 

• E szabályok nem alkalmazha-
tók az elektronikus levelezés 
(e-mail) formájában létrejövő 
szerződésekre. 

• Szolgáltatásainak online meg-
rendelése előtt az utazásszer-
vező, a szálloda köteles a másik 
fél, a megrendelő figyelmét fel-
hívni arra, hogy:
‒  milyen technikai lépéseket 
kell megtennie ahhoz, hogy a 
szerződés online módon lét-
rejöjjön (azaz mikor hova kell 
klikkelnie), 

• Jogi személyek (utazásszer-
vezők, szállodák) az egymás 
közötti online szerződéseiknél 
eltérhetnek a 6:82–6:84. parag-
rafusok rendelkezéseitől. 

• Fogyasztóval megkötött online 
szerződésnél nem lehet eltérni 
ezektől a paragrafusoktól, az 
eltérés semmis. 

Általános szerződési  
feltételek 

Az új Ptk. a korábbi általános 
szerződési feltételek szabályozá-
sát több helyen módosította, illet-
ve bővítette.

„6:77. § [Általános szerződési fel-
tétel]

(1) Általános szerződési feltétel-
nek minősül az a szerződési feltétel, 
amelyet az alkalmazója több szerző-
dés megkötése céljából egyoldalúan, 
a másik fél közreműködése nélkül 
előre meghatározott, és amelyet a felek 
egyedileg nem tárgyaltak meg.

(2) Az általános szerződési feltételt 
alkalmazó felet terheli annak bizonyí-
tása, hogy a szerződési feltételt a felek 
egyedileg megtárgyalták.

6:78. § [Az általános szerződési fel-
tétel szerződéses tartalommá válása]

(1) Az általános szerződési feltétel 
akkor válik a szerződés részévé, ha al-
kalmazója lehetővé tette, hogy a másik 
fél annak tartalmát a szerződéskötést 
megelőzően megismerje, és ha azt a 
másik fél elfogadta.

(2) Külön tájékoztatni kell a másik 
felet arról az általános szerződési fel-
tételről, amely lényegesen eltér a jog-
szabályoktól vagy a szokásos szerző-
dési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel 
a felek között kialakult gyakorlatnak. 
Külön tájékoztatni kell a másik felet 
arról az általános szerződési feltétel-
ről is, amely eltér a felek között koráb-
ban alkalmazott feltételtől.

(3) A (2) bekezdésben leírt feltétel 
akkor válik a szerződés részévé, ha azt 
a másik fél a külön tájékoztatást köve-
tően kifejezetten elfogadta.

‒ az így létrejött szerződés 
írásbeli szerződésnek minő-
sül-e (utazási szerződés esetén 
ez a nyilatkozat elengedhetet-
len), s ha igen, akkor a meg-
kötés után hogyan, milyen 
módon lehet a szerződéshez 
hozzáférni, 
‒ mi a szerződés nyelve; ha 
többnyelvű a szerződés, akkor 
vita esetén melyik változat a 
hiteles. 

• Az általános szerződési felté-
teleket úgy kell megjeleníteni, 
hogy azokat a fogyasztó, illetve 
a másik fél elmenthesse. 

• Az online megrendelő/fogla-
lási oldalt úgy kell kialakítani, 
hogy a foglalás/megrendelés 
során elkövetett hibák (név-, 
dátumelírás stb.) még a fogla-
lás/megrendelés véglegesítése 
előtt javíthatók legyenek. 

• A szerződés csak akkor válik 
hatályossá, amikor a jognyi-
latkozat (megrendelés, fogla-
lás) megérkezik a másik félhez 
(utazásszervező, szálloda). 

• Az utazásszervező, a szálloda 
köteles elektronikus úton, ké-
sedelem nélkül visszaigazolni 
a jognyilatkozat beérkezését. 
A visszaigazolás történhet 
online úton vagy elektronikus 
levélben (e-mail). Ha a vissza-
igazolás elektronikus levélben 
történik, akkor erről előzete-
sen tájékoztatni kell a másik 
felet. 

• A visszaigazolás a 6:84. § (2) be-
kezdése értelmében késedelem 
nélküli és nem azonnali. Ez azt 
jelenti, hogy az utazásszerve-
ző, a szálloda a visszaigazolás 
megküldésére határidőt állapít-
hat meg. A késedelem ehhez a 
határidőhöz képest következ-
het be. Előzetesen tájékoztatni 
kell a másik felet a visszaigazo-
lás határidejéről. 

• A visszaigazolás elmaradása 
vagy késedelmes megküldése 
esetén a fogyasztó, illetve a má-
sik fél nem kötelezhető a szer-
ződés teljesítésére. 
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6:79. § [Fogyasztóval szembeni 
többletkövetelés szerződéses tarta-
lommá válása]

Az a feltétel, amely a vállalkozást a 
szerződés szerinti főkötelezettsége tel-
jesítéséért járó ellenszolgáltatáson fe-
lül további pénzbeli követelésre jogo-
sítja, akkor válik a szerződés részévé, 
ha azt a fogyasztó ‒ külön tájékozta-
tást követően ‒ kifejezetten elfogadta. 

6:80. § [Szerződési feltételek ütkö-
zése]

Ha az általános szerződési feltétel 
és a szerződés más feltétele egymás-
tól eltér, az utóbbi válik a szerződés 
részévé.

6:81. § [Általános szerződési felté-
telek ütközése]

(1) Ha az általános szerződési fel-
tételekre utalással közölt ajánlatot a 
másik fél saját általános szerződési 
feltételeivel fogadja el, és az általános 
szerződési feltételek egymással nem 
ellentétesek, mindkét fél általános 
szerződési feltételei a szerződés részé-
vé válnak.

(2) Ha az általános szerződési felté-
telek nem lényeges kérdésben eltérnek 
egymástól, a szerződés létrejön, és 
az egymással ellent nem mondó ál-
talános szerződési feltételek válnak a 
szerződés részévé.

(3) Ha az általános szerződési felté-
telek között a szerződés lényeges kér-
désében van eltérés, a szerződés nem 
jön létre.”
• A 6:79. § értelmében minden 

olyan feltétel, amelyik a rész-
vételi díjon felül további befi-
zetésre kötelezi az utast, csak 
akkor válik az utazási szerző-
dés részévé – azaz jogszerűen 
követelhetővé –, ha ezt a felté-
telt a fogyasztó kifejezetten el-
fogadta. A szolgáltatót terheli 
annak bizonyítása, hogy a fo-
gyasztóval külön megtárgyalta 
ezt a többletbefizetésre jogosí-
tó/kötelező feltételt. A kifeje-
zett elfogadás azt jelenti, hogy 
a fogyasztó e feltétel elfogadá-
sáról a többi általános feltételtől 
elkülönítve nyilatkozzon, vagy 

felek kölcsönös és egybehangzó aka-
ratnyilvánítását.

(3) A szerződést írásba foglalt-
nak kell tekinteni akkor is, ha a több 
példányban kiállított okiratok közül 
mindegyik fél a másik félnek szánt 
példányt írja alá.”
• Az utazási szerződés érvé-

nyességi feltétele, hogy a felek 
írásban kössék meg. Az (1) be-
kezdés értelmében az írásban 
(papíron) megkötött utazási 
szerződés akkor felel meg a jog-
szabályi követelményeknek, ha 
a felek aláírták. 

• Az elektronikus (online) úton 
megkötött utazási szerződés 
esetében nem érvényességi 
feltétel az aláírás. Érvényes az 
online úton megkötött utazási 
szerződés, ha az ajánlat (szer-
ződési feltételek) elektronikus 
elfogadása rögzített, és egyér-
telműen nevesíthetően köthető 
az elfogadásról elektronikusan 
nyilatkozó utashoz. A (2) be-
kezdés értelmében ugyanis a 
szerződést írásban létrejöttnek 
kell tekinteni akkor is, ha az 
ajánlat és az elfogadás külön 
iratban (akár papíron, akár 
elektronikusan) szerepel. 

A szerződés értelmezése 

A régebbi Ptk.-szabályozás alap-
ján a szerződés értelmezése adott 
esetben nehézkes és ellentmondá-
sos volt, mert a másik félnek nyi-
latkozó feltehető akarata határoz-
ta meg. Ezt a sok esetben nehezen 
kivitelezhető módszert az új Ptk. 
lényegesen pontosította. 

„6:86. § [A szerződés értelmezése]
(1) Az egyes szerződési feltételeket 

és nyilatkozatokat a szerződés egészé-
vel összhangban kell értelmezni.

(2) Ha az általános szerződési fel-
tétel tartalma vagy a szerződés más, 
egyedileg meg nem tárgyalt feltéte-
lének tartalma a jognyilatkozat ér-
telmezésére vonatkozó rendelkezések 
és az (1) bekezdésben foglalt szabály 

a szolgáltatónak erre a jogára, 
illetve a fogyasztónak erre a 
kötelezettségére külön felhívás 
szerepeljen az általános feltéte-
lekben. 
Például: Ha a részvételi díjon 
felül az utazásszervező a he-
lyi szokásoknak megfelelően 
borravaló befizetését is elvárja 
az utastól, akkor ez a követe-
lés csak akkor lesz az utazási 
szerződés része, ha erről vagy 
külön nyilatkoztatja az utast 
(írásban), vagy az általános fel-
tételekben erre elkülönítetten 
hívja fel a figyelmét. Ezeknek 
a feltételeknek az elmaradása 
esetén az utas nem kötelezhető 
a pluszbefizetésre, és a pluszbe-
fizetés mögött álló szolgáltatás 
sem tagadható meg tőle. 

• Utazásszervezők és szállodák 
egymás közötti szerződéseiben 
a 6:81. § értelmében mindkét 
fél használhatja a saját általá-
nos szerződési feltételeit. Ha 
ezek nem ellentétesek, akkor 
mindkét szerződő fél általános 
szerződési feltételei a szerződés 
részeivé válnak. 

• Az általános feltételek nem lé-
nyeges ellentmondása esetén 
csak az egymásnak ellent nem 
mondó feltételek válnak a szer-
ződés részeivé. 

Az aláírás

Az új Ptk. pontosította a szerződés 
aláírását, mint az írásbeli alakhoz 
kötött szerződés érvényességi fel-
tételét. 

„6:70. § [Írásbeli alakhoz kötött 
szerződés]

(1) Írásbeli alakhoz kötött szerződés 
megkötésére ajánlatot és elfogadó nyi-
latkozatot írásban lehet tenni.

(2) A szerződést írásba foglaltnak 
kell tekinteni akkor is, ha nem ugyan-
az az okirat tartalmazza valamennyi 
fél jognyilatkozatát, hanem a szerző-
dő felek külön okiratba foglalt jognyi-
latkozatai együttesen tartalmazzák a 
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alkalmazásával nem állapítható meg 
egyértelműen, a feltétel alkalmazójá-
val szerződő fél számára kedvezőbb 
értelmezést kell elfogadni. Fogyasztó 
és vállalkozás közötti szerződés ese-
tén ezt a szabályt kell alkalmazni a 
szerződés bármely feltételének értel-
mezésére.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazha-
tó a közérdekű kereset alapján indult 
eljárásban.

6:87. § [Teljességi záradék]
(1) Ha az írásbeli szerződés olyan 

kikötést tartalmaz, amely szerint az a 
felek közötti megállapodás valamennyi 
feltételét tartalmazza, az írásbeli szer-
ződésbe nem foglalt korábbi megálla-
podások hatályukat vesztik.

(2) A felek korábbi jognyilatkozatai 
a szerződés értelmezésénél figyelembe 
vehetők.”
• Az (1) bekezdés szerint a szer-

ződés egyes nyilatkozatait, 
feltételeit az egész szerződés 
alapján, értelmében és céljával 
összhangban kell értelmezni. A 
nyilatkozatot tevő fél feltehető 
akarata, amely a korábbi szabá-
lyozásban az értelmezés alapja 
volt, teljes mértékben kikerült 
a Ptk.-ból. A nyilatkozatot tevő 
fél feltehető akarata érdektelen-
né vált, helyette a nyilatkozatot 
a szerződés egészével összefüg-
gésben kell értelmezni.
Például: Ha az utazásszervező 
a meghirdetettnél kevesebb 
jelentkező miatt azt az érte-
sítést küldi ki az utasoknak, 
hogy a csoport a kis létszám 
miatt nem indul, és egyben 
más utakat ajánl fel, akkor ez 
az új Ptk. szellemében nem a 
megkötött szerződéstől való 
elállást, hanem annak módo-
sítását jelenti. 

• A (2) bekezdés alapján, ha az 
általános szerződési feltétel 
tartalma a szerződés egészével 
összefüggésben sem állapítha-
tó meg, akkor a másik fél szá-
mára kedvezőbb értelmezést 
kell elfogadni. 
Például: Jogról lemondani vagy 

az adott üzletágban a hasonló jel-
legű szerződés alanyai által széles 
körben ismert és rendszeresen al-
kalmazott szokás, kivéve, ha annak 
alkalmazása a felek között ‒ korábbi 
kapcsolatukra is figyelemmel ‒ in-
dokolatlan volna.” 
• Az (5) bekezdés jellemzően, de 

nem kizárólag a jogi személyek 
közötti üzleti, szerződési kap-
csolatokban alkalmazható. 

• A Ptk. értelmében gyakorlat-
nak minősülnek a felek között 
kialakított feltételek. 
Például: Két szálloda megálla-
podik, hogy az egyik vendégei 
használhatják a másik strand-
ját. A megállapodásban nem 
rögzítik a használat időtarta-
mát, így az idő múlásával a két 
szálloda közötti írásbeli megál-
lapodás nem írott részévé válik 
a vízpart egész napos használa-
tának gyakorlata. A kialakított 
gyakorlatot a felek a szerződés-
módosítás szabályainak megfe-
lelően megváltoztathatják vagy 
megszüntethetik. 

• Szokás az, amelyet a felektől 
függetlenül az adott piacon 
széles körben és rendszeresen 
gyakorolnak. 
Például: Szokásnak lehet tekin-
teni azt, hogy az utazásközve-
títők több utazásszervezővel 
kötnek közvetítői vagy tartós 
közvetítői szerződést. Ha a 
közvetítő és az utazásszervező 
közötti szerződés nem rendel-
kezik kifejezetten a kizáróla-
gosságról, akkor a közvetítő 
szabad szerződéskötési joga a 
kialakult szokás szerint kife-
jezett kikötés hiányában is a 
közvetítői szerződés tartalmi 
részévé válik. 

• A még nem túl nagy bírói gya-
korlat alapján szakmai szoká-
son azt a gyakorlatot, szakmai 
ismeretet kell érteni, amelyet a 
felekkel azonos helyzetben lévő 
(természetes és jogi) személyek 
általában alkalmaznak vagy 
irányadónak tartanak. 
Például: Szakmai szokásnak 

abból engedni csak kifejezett 
jognyilatkozattal lehet. Ha az 
utazási feltételek/szerződés azt 
a kitételt tartalmazza, hogy az 
utas a saját felelősségére vesz 
részt a túrán, akkor ezt lehet 
úgy is értelmezni, hogy az utas 
ezzel lemond esetleges kárté-
rítési követeléséről, s úgy is, 
hogy vállalja a kockázatot és a 
lehetséges károsodást, de kár-
térítési igényéről nem mond le. 
A (2) bekezdés értelmében vita 
esetén az utas számára kedve-
zőbb értelmezést kell elfogad-
ni, ez pedig az, hogy vállalja a 
túra kockázatát, de kárigényé-
ről nem mond le. 

• Fogyasztóval megkötött szer-
ződés esetén minden esetben a 
fogyasztó számára kedvezőbb 
értelmezést kell elfogadni, füg-
getlenül attól, hogy melyik fél 
tette a kérdéses nyilatkozatot.

• A teljességi záradék jellemző-
en jogi személyek közötti szer-
ződéskötésnél alkalmazható. 
Mindazon korábbi jognyilat-
kozat, feltétel, kikötés, amelyet 
a felek nem foglaltak írásban 
megkötött szerződésükbe, a 
szerződés megkötésével érvé-
nyét veszti. Erről a feleknek 
rendelkezniük kell a szerző-
désben. 

A szokás, mint a szerződés 
tartalmi része 

A 6:63. § (5) bekezdésében megfo-
galmazott jogintézmény korábban 
még közvetve sem létezett. 

A tartós üzleti és szerződési 
kapcsolatokra való tekintettel a 
bírói gyakorlat kezdte kidolgozni 
a szokás és a gyakorlat szerepét a 
felek közötti jogviszonyokban. 

„(5) A szerződés tartalmává vá-
lik minden szokás, amelynek alkal-
mazásában a felek korábbi üzleti 
kapcsolatukban megegyeztek, és 
minden gyakorlat, amelyet egymás 
között kialakítottak. A szerződés 
tartalmává válik továbbá minden, 
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lehet tekinteni az MSZÉSZ és 
a MUISZ között létrejött Code 
of Conduct megállapodás elő-
írásait, a HOTREC-iránymuta-
tást stb.

A teljesítés 

A korábbi Ptk. szabályaihoz kép-
est az új Ptk. pontosított és új ren-
delkezéseket hozott. 

„6:127. § [A szolgáltatás megvizs-
gálásának kötelezettsége]

(1) A jogosult késedelem nélkül 
köteles meggyőződni arról, hogy a 
szolgáltatás minősége és mennyisége 
megfelelő-e.

(2) A dolog átvétele során nem kell 
vizsgálni azokat a tulajdonságokat, 
amelyeknek a minőségét tanúsítják, 
vagy amelyekre jótállás vonatkozik.

(3) A szolgáltatás minőségének és 
mennyiségének megvizsgálásával járó 
költségek a jogosultat terhelik.”
• Az (1) bekezdés értelmében 

az utas, a vendég késedelem 
nélkül, vagyis azonnal köteles 
megvizsgálni, hogy azt a mi-
nőségű és mennyiségű szol-
gáltatást kapta-e, amelyre az 
utazásközvetítő, a szálloda a 
szerződésben kötelezettséget 
vállalt. 

• Az (1) bekezdésben előírt meg-
vizsgálási kötelezettség szoros 
összefüggésben áll a Ptk. 6:162. 
§ rendelkezéseivel. 

„6:162. § [A hiba közlése]
(1) A jogosult a hiba felfedezése 

után késedelem nélkül köteles a hibát 
a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés esetén a hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt 
hibát késedelem nélkül közöltnek kell 
tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő ká-
rért a jogosult felelős.”
• Noha az utas, a vendég köteles 

tehát nyomban megvizsgálni a 
kapott szolgáltatás minőségét 
és mennyiségét, a 6:162. § (2) 
bekezdése értelmében mégis 

Vállalkozások közötti  
fizetési késedelem 

A korábbi Ptk. pénztartozással 
kapcsolatos rendelkezéseit jelen-
tős mértékben megváltoztatta az 
új törvény. 

„6:155. § [Fizetési késedelem vál-
lalkozások közötti szerződésben, vala-
mint pénztartozás fizetésére kötelezett 
hatóság szerződése esetén]

(1) Vállalkozások közötti szerződés, 
valamint pénztartozás fizetésére köte-
lezett szerződő hatóságnak szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalko-
zással kötött szerződése esetén a kése-
delmi kamat mértéke a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján ér-
vényes jegybanki alapkamat ‒ idegen 
pénznemben meghatározott pénztar-
tozás esetén az adott pénznemre a ki-
bocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamat, ennek hiányában a pénz-
piaci kamat ‒ nyolc százalékponttal 
növelt értéke. A kamat számításakor 
a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alap-
kamat irányadó az adott naptári félév 
teljes idejére.

(2) Ha vállalkozások közötti szer-
ződés esetén a kötelezett, szerződő 
hatóságnak szerződő hatóságnak 
nem minősülő vállalkozással kötött 
szerződése esetén a szerződő hatóság 
fizetési késedelembe esik, köteles a 
jogosultnak a követelése behajtásával 
kapcsolatos költségei fedezésére negy-
ven eurónak a Magyar Nemzeti Bank 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
kezdőnapján érvényes hivatalos de-
viza-középárfolyama alapján megha-
tározott forintösszeget megfizetni. E 
kötelezettség teljesítése nem mentesít 
a késedelem egyéb jogkövetkezményei 
alól; a kártérítésbe azonban a behajtá-
si költségátalány összege beszámít. A 
behajtási költségátalányt kizáró, vagy 
azt negyven eurónál alacsonyabb ös-
szegben meghatározó szerződési kikö-
tés semmis.

(3) Vállalkozások közötti szerződés 
esetén a késedelmi kamat mértékét az 
(1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 
a késedelmi kamat esedékességét a 

azonnali bejelentésnek minő-
sül, ha a hibát a felfedezésétől 
számított két hónapon belül 
közli az utazásszervezővel 
vagy a szállodával. 

„6:134. § [Teljesítés vagylagos szol-
gáltatás esetén]

(1) Ha a kötelezettség több szolgál-
tatás közül bármelyikkel teljesíthető, a 
választás joga a kötelezettet illeti.

(2) Ha a jogosultat illeti meg a vá-
lasztás joga, és a választással késede-
lembe esik, a választás joga a kötele-
zettre száll át.”
• Az (1) bekezdés alapján mind 

az utazási, mind a szállodai 
szerződésben kiköthetők olyan 
szolgáltatások, amelyeknél a 
választás joga az utazásszerve-
zőt vagy a hotelt illeti meg. 
Például: Körutazásnál vagy 
üdülésnél az utazásszervező 
jogosult a szállást úgy feltün-
tetni, hogy nem adja meg a 
katalógusban, utazási szerző-
désben a szálláshely nevét és 
pontos címét, hanem csak a 
földrajzi elhelyezkedését (vá-
ros, annak valamelyik kerülete, 
régió stb.) és kategóriáját közli, 
azzal a kikötéssel, hogy az utas 
megérkezésekor lesz nevesítve 
a szálláshely. 

• A (2) bekezdés értelmében 
az utazásszervező, a szállo-
da jogosult döntési határidő 
megjelölésével szolgáltatások 
közötti választási lehetőséget 
felkínálni. Ha az utas, a vendég 
elmulasztja a megadott dönté-
si határidőt, akkor az utazás-
szervező, a szálloda jogosult 
választani az általa felkínált 
szolgáltatások közül. 
Például: Szilveszteri csomagkí-
nálatában a szálloda A, B és C 
menü közötti választást kínál a 
vendégnek azzal, hogy a meg-
adott határidőig jelölje meg, 
melyiket választja. Ha a ven-
dég a határidőig nem válaszol, 
a hotel jogosult eldönteni, hogy 
melyik menüt szolgálja fel szil-
veszterkor. 
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pénztartozás teljesítésének idejére az 
e törvény által meghatározott fizetési 
határidőt követő naptól eltérően a jó-
hiszeműség és tisztesség követelmé-
nyének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a jogosult hátrá-
nyára megállapító szerződési feltételt 
‒ mint tisztességtelen kikötést ‒ a 
jogosult megtámadhatja. Szerződő 
hatóságnak szerződő hatóságnak 
nem minősülő vállalkozással kötött 
szerződése esetén a késedelmi kamat 
esedékességét a pénztartozás teljesí-
tésének idejére e törvény által meg-
határozott fizetési határidőt követő 
naptól eltérően megállapító szerző-
dési feltétel semmis.

(4) Vállalkozások közötti szerződés 
esetén a késedelmi kamatot kizáró szer-
ződési feltétel, szerződő hatóságnak 
szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződése esetén 
a késedelmi kamatot kizáró vagy azt az 
(1) bekezdésben meghatározott mérték-
hez képest alacsonyabb értékben meg-
határozó szerződési feltétel semmis, ki-
véve, ha a kötelezett késedelme esetére 
kötbér fizetésére köteles.”
• Az (1) bekezdés a késedelmi 

kamat számításának módját 
változtatja meg a korábbi Ptk.-
hoz képest. A hatályos szabály 
szerint a késedelemmel érintett 
naptári félév első napjára eső 
jegybanki alapkamat nyolc szá-
zalékponttal növelt értékét kell 
számítani az adott naptári félév 
teljes idejére. 
Például: A vállalkozás 2014. 
október 1-jén esett fizetési ké-
sedelembe. A késedelmi kama-
tot a naptári félév első napján, 
azaz 2014. július 1-jén érvényes 
MNB alapkamat plusz nyolc 
százalékponttal kell számítani 
az egész félévre, azaz 2014. ok-
tóber 1-jétől december 31-éig. 

• A (2) bekezdés értelmében az 
a fél, aki fizetési késedelembe 
esik, a késedelmi kamat megfi-
zetésén túl köteles 40 eurónak 
megfelelő, az MNB középárfo-
lyamán számolt forintösszeget 
megfizetni behajtási költség-
átalány jogcímén. 

Például: Közbenső szerződés-
szegés, amikor az utazásszer-
vező nem küld számlát vagy 
fizetési felszólítást a hátralék 
befizetésére.
Közbenső szerződésszegés, ha 
a hotel a szobákba való beköl-
tözés (becsekkolás) előre meg-
adott, meghirdetett időpontjára 
nem tudja az utazásszervező 
utasainak rendelkezésére bo-
csátani a megrendelt szobákat, 
és erről nem értesíti kellő idő-
ben az irodát. 

• Az egyik fél által elkövetett 
közbenső szerződésszegés 
mentesíti a másik felet az elmu-
lasztott intézkedés vagy meg 
nem tett nyilatkozat jogkövet-
kezményei alól. 
Például: Az el nem küldött szám-
la miatt az utas nem tudja teljesí-
teni fizetési kötelezettségét, ezért 
mentesül a késedelmi kamat 
megfizetése alól. Nem szüntet-
heti meg az utazásszervező az 
utazási szerződést arra hivat-
kozva, hogy az utas a hátralékot 
nem fizette be határidőben, ha a 
hátralék befizetésével kapcsola-
tos felhívást vagy számlát elmu-
lasztotta megküldeni neki. 

„6:151. § [Előzetes szerződésszegés]
(1) Ha a teljesítési határidő lejárta 

előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a köte-
lezett a szolgáltatását az esedékesség-
kor nem tudja teljesíteni, és a teljesí-
tés emiatt a jogosultnak már nem áll 
érdekében, a jogosult gyakorolhatja a 
késedelemből eredő jogokat.

(2) Ha a teljesítési határidő lejár-
ta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba 
kijavítására vagy kicserélésre tűzött 
határidő eredménytelen eltelte után 
gyakorolhatja a hibás teljesítésből ere-
dő jogokat.”
• Előzetes szerződésszegés akkor 

valósul meg, amikor a teljesítés 
folyamatában, de még a teljesíté-
si határidő lejárta előtt nyilván-
valóvá válik, hogy a kötelezett 
nem tudja szerződésszerűen 
teljesíteni a szolgáltatást. 

• A (2) bekezdés a „köteles” és a 
„megfizetni” szavakat használ-
ja, ami egyértelműen azt jelen-
ti, hogy a késedelembe eső fél 
de facto köteles megfizetni ezt 
az összeget a másik félnek. 

• A behajtási átalányt kizáró 
vagy az összegét csökkentő 
megállapodás semmis. 

• A (2) bekezdés nem zárja ki, 
hogy a behajtási átalányra jogo-
sult fél a szerződésben kikötött 
átalány megfizetéséről annak 
esedékességekor lemondjon. 

• A (3) és a (4) bekezdés értelmé-
ben a felek a késedelmi kamat 
mértékét a tisztesség és a jóhi-
szeműség keretein belül meg-
emelhetik. 

• A késedelmi kamat (1) bekezdés 
szerinti mértékének csökkenté-
se vagy kizárása semmis. 

A közbenső és az előzetes 
szerződésszegés 

A szerződésszegéssel kapcsolat-
ban a mostani Ptk. két új, a koráb-
bi törvényben ismeretlen jogin-
tézményt vezetett be.

Az egyik a közbenső szerződés-
szegés, a másik az előzetes szerző-
désszegés. 

„6:150. § [Közbenső szerződésszegés]
(1) A fél szerződésszegést követ el, 

ha elmulasztja megtenni azokat az 
intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
másik fél a szerződésből eredő kötele-
zettségeit megfelelően teljesíthesse.

(2) Az egyik felet terhelő intézkedés 
vagy nyilatkozat elmulasztása kizár-
ja a másik fél olyan kötelezettségének 
megszegését, amelynek teljesítését az 
intézkedés vagy nyilatkozat elmulasz-
tása megakadályozza.”
• Közbenső szerződésszegés, ha 

az egyik szerződő fél elmulaszt 
megtenni olyan intézkedést 
vagy nyilatkozatot, amely ah-
hoz szükséges, hogy a másik 
fél teljesíthesse szerződéses kö-
telezettségét.  
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• Ha a nemteljesítés nyilvánvaló-
vá vált, akkor a jogosult, amen-
nyiben a teljesítéshez fűződő 
érdeke megszűnt, elállhat a 
szerződéstől, és kártérítést, il-
letve sérelemdíjat követelhet a 
kötelezettől. 
Például: Ha a szálloda nem tudja 
elhelyezni a vendéget a vissza-
igazolt szobatípusban, és helyet-
te felajánl egy másikat, akár jóval 
színvonalasabb ellátással, akkor 
a vendég dönthet úgy, hogy el-
áll a szerződéstől, s kártérítést, 
illetve sérelemdíjat követelhet. 
Csakhogy az elállással kapcso-
latban a vendégnek igazolnia 
kell: azért nem fogadja el a fel-
ajánlott másik szobát, mert ér-
dekmúlás következett be. Az ér-
dekmúlás tekintetében nem azt 
kell bizonyítania, hogy általában 
a szállodai pihenés már nem áll 
érdekében, hanem azt, hogy az 
adott hotel további teljesítéséhez 
fűződő érdeke szűnt meg. 

• A (2) bekezdés értelmében a 
jogosult, amikor nyilvánvalóvá 
válik számára, hogy a szolgál-
tatás hibás, kijavítást vagy ki-
cserélést kérhet. Amennyiben a 
kötelezett nem tudja határidőre 
teljesíteni a kijavítást vagy ki-
cserélést, úgy a jogosult elállhat 
a szerződéstől, kártérítést és sé-
relemdíjat követelhet. 
Például: Az utazásszervező 
nem tudja abban a szobatípus-
ban elhelyezni érkezéskor az 
utast, amire szerződést kötöt-
tek. Az utas követelheti a kicse-
rélést vagy a kijavítást, számára 
ésszerű határidőn belül. Ha az 
utazásszervező ezt képtelen tel-
jesíteni, akkor az utas elállhat a 
szerződéstől, és kártérítést, il-
letve sérelemdíjat követelhet. 

Kártérítés

 Az új Ptk. a kártérítés szempont-
jából az úgynevezett előrelátható-
ság intézményét pontosította a ki-
alakult bírói gyakorlat tükrében. 

lemarad egy jól fizető külföldi 
kiküldetésről, ami anyagi vesz-
teséget jelent számára. Ez vi-
szont már olyan kár, amelyet a 
károkozó szálloda a károkozás 
pillanatában nem tudhatott, és 
nem is kellett tudnia, ennélfog-
va ezt a veszteséget nem kell 
megtérítenie. 

• A (3) bekezdés értelmében a 
károkozó szándékos szerződés-
szegés esetén nem hivatkozhat 
az előreláthatósági klauzulára. 
Például: Ha a hotel a meg-
hirdetett időponttól eltérően, 
előzetes figyelmeztetés nélkül 
indítja el a kerti automata lo-
csolót, s a nedvessé vált sétá-
nyon a vendég elesik és össze-
töri magát, akkor a közvetlen 
kár mellett a betegállomány 
miatt elmaradt kiküldetés 
anyagi veszteségeit is meg kell 
térítenie. A szándékosságot a 
károsultnak, azaz a vendég-
nek kell bizonyítania. 

• A 6:521. § alapján nincs ok-
okozati összefüggés a károko-
zó magatartás és az olyan kár 
között, amit a károkozó nem 
láthatott előre és nem is kellett 
előre látnia. Ha nincs ok-oko-
zati összefüggés a károkozó 
magatartás és a miatta keletke-
zett kár között, akkor a károko-
zó felelőssége nem állapítható 
meg, így kártérítésre sem köte-
lezhető. 
Például: Ha a szálloda kondi-
termében a kardiogép elégte-
len rögzítése miatt a vendég 
leesik és megsérül, az ilyenfajta 
károkat a szálloda köteles meg-
téríteni. Ha azonban a vendég 
szívpanaszai az esés után foko-
zódnak, és hosszas gyógyke-
zelésre szorul, az ebből eredő 
károkat és költségeket nem kell 
megtérítenie a hotelnek, hiszen 
nem tudhatta és nem is kellett 
tudnia, hogy a vendégnek mi-
lyen egészségügyi problémái 
vannak. Ebben az esetben nem 
valószínű, hogy ok-okozati 
összefüggés állapítható meg a 

A Ptk. 6:521. §-a és a 6:143. §-
ának (2) bekezdése szoros tartal-
mi és értelmezési összefüggésben 
állnak. 

„6:143. § [A kártérítés mértéke]
(1) Kártérítés címén meg kell téríte-

ni a szolgáltatás tárgyában keletkezett 
kárt.

(2) A szerződésszegés következ-
ményeként a jogosult vagyonában 
keletkezett egyéb károkat és az elma-
radt vagyoni előnyt olyan mértékben 
kell megtéríteni, amilyen mértékben a 
jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint 
a szerződésszegés lehetséges követ-
kezménye a szerződés megkötésének 
időpontjában előre látható volt.

(3) Szándékos szerződésszegés ese-
tén a jogosult teljes kárát meg kell té-
ríteni.”

„6:521. § [Előreláthatóság]
Nem állapítható meg az okozati ös-

szefüggés azzal a kárral kapcsolatban, 
amelyet a károkozó nem látott előre és 
nem is kellett előre látnia.”
• A 6:143. § (2) bekezdése a kár-

térítés mértékével kapcsolatban 
állapítja meg az előreláthatóság 
követelményét. 

• A (2) bekezdésben megfogal-
mazott követelmény azt jelenti, 
hogy az úgynevezett következ-
ménykárok és az elmaradt ha-
szon miatt fizetendő kártérítés 
összege nem lehet több annál a 
veszteségnél, mint amit a kár-
okozó a károkozás pillanatá-
ban előre láthatott vagy látnia 
kellett volna. Más szóval az elő-
reláthatóság az esély elvesztése 
miatti kár. 
Például: A vendég elcsúszik 
a szálloda nedves padlóján, 
eltöri a lábát, s emiatt betegál-
lományba kerül. Ez olyan köz-
vetlen és közvetett kár, amelyet 
a károkozónak a károkozás pil-
lanatában (a padlót nedvesen 
hagyta, nem helyezett ki figyel-
meztető táblát) látnia kellett 
volna, ezért ezeket a károkat 
köteles megtéríteni. A károsult 
vendég a betegállománya miatt 
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nem megfelelően rögzített kar-
diogép és a vendég szívpana-
szai között. 

• A bíróságok esetről esetre vizs-
gálják és mérlegelik az előre 
nem láthatóság kérdését. Elő-
fordulhat, hogy a károkozónak 
bizonyítania kell: a konkrét 
ügyben a szállodáktól általában 
elvárható gondossággal járt el. 

A közvetítői és a tartós közvetítői 
szerződés 

A régi Ptk. nem foglalkozott a 
közvetítés jogintézményével; ezt 
az új Ptk. hatálybalépésével egy 
időben megszűnt 2000. évi CXVII. 
törvény szabályozta. 

Az új Ptk. a közvetítő díjazását a 
klasszikus polgári jogi elvek alap-
ján szabályozta, ami szükséges-
sé tette a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelő kiegészítő jogszabály 
megalkotását, a 65/2014. (III. 13.) 
Korm. rendeletet. 

„6:288. § [Közvetítői szerződés]
Közvetítői szerződés alapján a 

közvetítő megbízója és harmadik sze-
mély között szerződés megkötésének 
elősegítésére irányuló tevékenység 
folytatására, a megbízó díj fizetésére 
köteles.

6:289. § [A közvetítő képviseleti jo-
gának terjedelme]

Ha e törvény eltérően nem rendel-
kezik, a közvetítő a megbízója nevében 
az általa közvetített szerződés megkö-
tésére és az annak alapján történő tel-
jesítés elfogadására nem jogosult.

6:290. § [Tájékoztatási kötelezettség]
A közvetítő köteles a megbízót tájé-

koztatni, ha harmadik személy javára 
közvetítői tevékenységet végez.

6:291. § [A közvetítő díjazása]
(1) A díj a közvetített szerződés 

megkötésének időpontjában válik ese-
dékessé.

(2) A díj a közvetítőt abban az eset-
ben is megilleti, ha a közvetített szer-

bármilyen, de nem neki felró-
ható okból megszűnik. 
Például: Megilleti a díj a köz-
vetítőt, ha később az, akivel 
létrehozta a szerződést, eláll, a 
megbízó nem tudja teljesíteni a 
szerződést stb. 

• A 6:291. §-ban szabályozott díj-
fizetést kell alkalmazni minden 
közvetítésre, kivéve a tartós 
közvetítés esetét. 

„2. A tartós közvetítői szerződés
6:293. § [Különös szabályok önálló-

an eljáró közvetítő esetén]
(1) Közvetítői szerződés alapján a 

közvetítő tartós jogviszony keretében, 
önállóan eljárva megbízójának har-
madik személyekkel kötendő szerző-
dések közvetítésére, illetve a megbízó 
nevében történő megkötésére, a meg-
bízó díj fizetésére köteles.

(2) Önállóan jár el az a személy, aki 
az (1) bekezdés szerinti tevékenységet 
nem munkaviszony, vezető tisztség-
viselői jogviszony vagy más olyan 
jogszabályon, bírósági vagy hatósági 
rendelkezésen alapuló jogviszony ke-
retében végzi, amely őt valamely jogi 
személy képviseletére feljogosítja.

(3) E fejezet alkalmazásában tartós 
a jogviszony, ha a közvetítő

a) több szerződés megkötésének 
közvetítésére, vagy

b) egy szerződés megkötésének köz-
vetítésére és a jogviszony fenntartásá-
ra, illetve megújítására köteles.

(4) Ha a szerződést írásba foglalták, 
az egyik fél kérelmére a másik fél köte-
les átadni a szerződés és annak módo-
sításának másolatát; e rendelkezéstől 
való eltérés és e jogról való lemondás 
semmis.

6:294. § [A közvetítő képviseleti jo-
gának terjedelme]

Ha a közvetítő az általa közvetített 
szerződés megkötésére jogosult, a képvi-
seleti joga minden olyan jognyilatkozat 
megtételére kiterjed, amely a közvetített 
szerződések teljesítésével rendszerint 
együtt jár. Ez a jog nem foglalja magá-
ban a már megkötött szerződések módo-
sításához, a pénz átvételéhez és a fizetési 
határidő megállapításához való jogot.

ződést a felek a közvetítői szerződés 
megszűnését követően kötik meg.

6:292. § [A megbízás szabályainak 
alkalmazása]

E fejezet eltérő rendelkezésének 
hiányában a közvetítői szerződésre 
a megbízási szerződés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni.”
• A 6:288. § egyértelművé teszi a 

közvetítő feladatát: kizárólag a 
megbízó (például utazásszer-
vező) és harmadik személy 
(például utas) közötti szerződés 
(utazási szerződés) megkötésé-
nek elősegítése. A paragrafus 
alapján a közvetítőt nem ter-
heli eredménykötelezettség, 
nem követ el szerződésszegést, 
ha megbízója és a harmadik 
személy között nem jön létre a 
szerződés. 

• A 6:289. § alapján a közvetítő 
csak akkor jogosult aláírni az 
általa közvetített szerződést 
a megbízó nevében, illetve az 
ellenszolgáltatást (részvéte-
li díj, előleg, foglalási díj stb.) 
átvenni, ha ezt a Ptk. kifeje-
zetten megengedi. A felek ez-
zel ellentétes megállapodása 
semmis. A Ptk. a tartós közve-
títő esetében rendelkezik úgy, 
hogy a megbízó feljogosíthatja 
a közvetítőt a közvetített szer-
ződés aláírására és az ellenér-
ték átvételére. 

• A 6:291. § egyértelműen ki-
mondja, hogy a közvetítőt ak-
kor illeti meg a közvetítői díj, 
amikor a közvetített szerződés 
létrejött, vagyis azt az utas, a 
vendég elfogadta. A közvetítő 
feladata az általa közvetített 
szerződés létrejöttével befe-
jeződik, és miután ezt a fel-
adatát teljesítette, megilleti a 
díjazás. 

• Az e paragrafusban meghatá-
rozott díjazási szabályok vonat-
koznak a tartós közvetítésre is. 

• A 6:291. § értelmében a közve-
títőt akkor is megilleti a közve-
títői díj, ha az általa közvetített 
és létrejött szerződés később 
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6:295. § [A megbízó kötelezettségei]
(1) A megbízó saját költségére köte-

les a közvetítőnek mindazt a tájékoz-
tatást és segítséget megadni, amely 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szük-
séges. E körben köteles különösen a 
szerződés tárgyára vonatkozó iratot a 
közvetítő rendelkezésére bocsátani.

(2) A megbízó köteles a közvetítőt 
késedelem nélkül értesíteni, ha lé-
nyegesen kisebb mennyiségben képes 
vagy kíván szerződést kötni annál, 
mint amire a közvetítő számíthatott.

(3) A megbízó köteles a közvetítőt 
késedelem nélkül értesíteni a közve-
títő által közvetített szerződés elfo-
gadásáról vagy elutasításáról, és a 
megkötött szerződés teljesítésének 
elmaradásáról.

(4) A feleknek az (1)‒(3) bekezdés 
rendelkezéseitől való eltérése semmis.

6:296. § [A szerződés időtartama]
A határozott időre kötött szerződés 

határozatlan időtartamúvá alakul 
át, ha a határozott idő lejárta után a 
szerződéses szolgáltatások teljesítését 
a felek továbbra is folytatják.

6:297. § [A szerződés felmondása]
(1) A határozatlan időtartamra kö-

tött közvetítői szerződést bármelyik 
fél a naptári hónap utolsó napjára 
felmondhatja. A felmondási idő a 
szerződés első évében egy hónap, a 
szerződés második évében két hónap, 
a harmadik és az azt követő években 
három hónap. Ennél rövidebb felmon-
dási idő kikötése semmis.

(2) Ha a felek az (1) bekezdésben 
foglaltaknál hosszabb felmondási 
időben állapodnak meg, a megbízóra 
irányadó felmondási idő nem lehet 
rövidebb, mint a közvetítőre irányadó 
felmondási idő. A felek ettől eltérő 
megállapodása semmis.

(3) Ha a határozott időtartamra kö-
tött szerződés határozatlan időtarta-
múvá alakul át, a felmondási idő szá-
mítása szempontjából a szerződés teljes 
időtartamát figyelembe kell venni.

6:298. § [A közvetítő kártalanítása]
(1) A közvetítői szerződés megszű-

nése esetén a közvetítőnek a megbízó-

6:300. § [A kártalanítási szabályok 
eltérést nem engedő jellege a közvetítő 
javára]

Semmis a feleknek a szerződés 
megszűnése előtt kötött olyan megál-
lapodása, amely a közvetítő kártala-
nítására vonatkozó rendelkezésektől a 
közvetítő hátrányára eltér.

6:301. § [A szerződés megszűnését 
követő versenykorlátozás]

(1) A szerződés megszűnését kö-
vetően a közvetítőt a gazdasági te-
vékenysége gyakorlásában korlátozó 
megállapodást írásba kell foglalni.

(2) A közvetítőt gazdasági tevé-
kenysége gyakorlásában korlátozó 
megállapodás legfeljebb a szerződés 
megszűnésétől számított két évre köt-
hető ki; a két évet meghaladó korláto-
zó kikötés semmis.

(3) Semmis a közvetítőt gazdasági 
tevékenysége gyakorlásában korlátozó 
megállapodás annyiban, amennyiben 
eltér a közvetítői szerződésben meg-
határozott földrajzi területtől, ügyfél-
körtől, illetve árufajtától.”
• A tartós közvetítés szabályait 

kell alkalmazni, ha a megbízó 
és a közvetítő közötti szerződés 
fennállása időben elhúzódó; ha 
a felek közötti szerződés alap-
ján a közvetítő előre meg nem 
határozott számú szerződés 
közvetítésére köteles. A tar-
tós közvetítés értelemszerűen 
tartós jogviszonyt feltételez a 
megbízó és a közvetítő között.

• Tartós közvetítő csak önállóan, 
azaz nem munkaviszony alap-
ján eljáró természetes vagy jogi 
személy lehet. 

• A 6:294. § szerint a tartós köz-
vetítő – a megbízó felhatalma-
zása alapján, a tartós közvetítői 
szerződésben kikötötteknek 
megfelelően – jogosult lehet a 
közvetített szerződés aláírására 
és a pénz átvételére. 

• A közvetítő csak abban az eset-
ben jogosult a pénz átvételére, 
ha a tartós közvetítői szerződés 
erről külön rendelkezik. 

• A tartós közvetítő díjazását 
nem a Ptk., hanem a 65/2014. 

tól kártalanítás jár, ha a kártalanítás 
a szerződéssel összefüggő valamennyi 
körülményre tekintettel méltányos, 
figyelemmel arra, hogy a közvetítő a 
szerződés megszűnése következtében 
elveszíti az olyan jutalékhoz való jo-
gát, amely őt a szerződés fennmaradá-
sa esetén az adott üzletfelekkel kötött 
vagy jövőben kötendő üzletek után 
megilletné, feltéve, hogy

a) a közvetítő a megbízónak üzleti 
kapcsolatok kialakításával új ügyfe-
leket szerzett, vagy meglévő üzleti 
kapcsolatokat ‒ legalább egy új ügyfél 
megnyerésének megfelelő mértékben 
‒ bővített, ha az üzleti kapcsolatokból a 
megbízó a szerződés megszűnése után 
is jelentős előnyre tesz szert; vagy

b) a tartós jogviszony létrehozásá-
ra irányuló megbízást teljesítette, de 
a közvetítői szerződés megszűnése 
következtében folytatólagos díjazástól 
esik el.

(2) A kártalanítás összege nem ha-
ladhatja meg a közvetítő által a szer-
ződés megszűnését megelőző öt évben 
kapott díjazás átlagából számított egy-
évi összeget, öt évnél rövidebb köz-
vetítői szerződés esetén a szerződés 
időtartama alatt kapott díj átlagából 
számított egyévi összeget.

(3) A kártalanítási igény egyéves jog-
vesztő határidőn belül érvényesíthető.

(4) A kártalanítás nem érinti a köz-
vetítőt megillető kártérítési igényt és 
a közvetítőnek a szerződés megszű-
nését követő gazdasági tevékenysége 
gyakorlásában korlátozó megállapo-
dásért járó díjigényt.

6:299. § [A kártalanítás kizártsága]
Nem jár kártalanítás a közvetítő-

nek, ha
a) a szerződést a közvetítő mondta 

fel, kivéve, ha azt a megbízó ellenőr-
zési körében beállt olyan körülmény 
alapozta meg, vagy a közvetítő olyan 
életkora vagy egészségi állapota indo-
kolta, amelynek folytán a közvetítőtől 
a tevékenységének folytatása már nem 
volt elvárható; vagy

b) ha a megbízóval kötött szerződés 
alapján a közvetítő a szerződésben 
meghatározott jogait és kötelezettsé-
geit másra ruházza.
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(III. 13.) Korm. rendelet szabá-
lyozza. 
▪ A rendelet a tartós közvetítőt 
megillető jutalékról rendelke-
zik. 
▪ A rendelet 8. §-a szabályozza 
a tartós közvetítőt megillető ju-
talék eseteit: 
„8. § (1) A jutalék akkor és olyan 

mértékben esedékes, amikor és ami-
lyen mértékben

a) a harmadik személlyel a szerző-
dés létrejött és a megbízó teljesítette 
azt, vagy teljesítenie kellett volna, 
vagy
b) a harmadik személlyel a szerző-
dés létrejött és a harmadik személy 
teljesítette azt.
(2) A jutalék legkésőbb akkor ese-
dékes, amikor a harmadik személy 
teljesítette a szerződést, vagy telje-
sítenie kellett volna, ha a megbízó 
is teljesített volna.
(3) Ha a felek az (1) bekezdéstől el-
térően úgy állapodnak meg, hogy 
a közvetítő jutalékhoz való jogát 
a szerződés létrejötte önmagában 
megalapozza, illetve azt a teljesítés 
elmaradása nem érinti, a jutalék a 
szerződés megkötésekor esedékes.
(4) A harmadik személlyel kötött 
szerződés nemteljesítése esetén 
is megilleti a jutalék a közvetítőt, 
kivéve, ha a szerződés teljesítésére 
olyan okból nem kerül sor, ame-
lyért a megbízó nem felelős.
(5) Ha a közvetítő jutalékra nem jo-
gosult, illetve jogát elveszíti, köte-
les a már felvett jutalékot a megbí-
zónak haladéktalanul visszafizetni. 
A jóhiszeműen felvett jutalék után 
visszafizetés esetében kamat nem 
jár.
(6) A (2) és a (4) bekezdésben foglal-
taktól a felek megállapodása a közve-
títő hátrányára nem térhet el.”

• A 8. § alapján a felek megálla-
podhatnak, hogy a közvetítői 
jutalék akkor esedékes, amikor 
a megbízó teljesítette a harma-
dik személlyel megkötött szer-
ződést. Az utazásszervező a 
tartós közvetítői szerződésben 
kikötheti, hogy csak az utazá-
si szerződésben meghatározott 

valósul meg, akkor a közvetítő 
nem jogosult a kártalanításra. 
▪ A 6:298. § (2) bekezdése a 
kártalanítási összeg felső hatá-
rát rögzíti. A jogszabály „nem 
haladhatja meg” megfogalma-
zása azt feltételezi, hogy nem 
jogellenes, ha a felek a (2) be-
kezdésben meghatározott felső 
határnál kisebb kártalanítási 
összegben állapodnak meg. 
▪ Semmis minden olyan kikö-
tés, amely a kártalanítás tekin-
tetében a Ptk.-ban meghatáro-
zottakhoz képest a közvetítő 
hátrányára tér el. 
▪ A kártalanítás az esedékes-
ségtől számított egyéves ha-
táridőn belül követelhető. Ez a 
határidő jogvesztő, azaz letelte 
után a követelés bíróság előtt 
sem érvényesíthető. 
▪ A felek a közvetítői szerződés 
megszűnését követő verseny-
korlátozásban állapodhatnak 
meg. A versenykorlátozás idő-
tartama legfeljebb két év lehet. 

A szállodai letéti szerződés

 Az új Ptk. a szállodai letét koráb-
bi szabályozásához képest csak 
kisebb pontosításokat tett.

„6:369. § [Szállodai letéti szerződés]
(1) A szálloda felelőssége azokban 

a dolgokban bekövetkezett károkért áll 
fenn, amelyeket a vendég a szállodában 
kijelölt, illetve általában erre rendelt he-
lyen vagy a szobájában helyezett el, vagy 
amelyeket a szálloda olyan alkalmazott-
jának adott át, akit dolgai átvételére jogo-
sultnak tarthatott. A szálloda felelőssége 
alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a 
napi szobaár összegének ötvenszerese. A 
felelősség ezt meghaladó mértékű korlá-
tozása vagy kizárása semmis.

(2) Az értékpapírokért, készpénzért 
és egyéb értéktárgyakért a szálloda fe-
lelőssége akkor áll fenn, ha a szálloda 
a dolgot megőrzésre átvette, vagy a 
megőrzésre átvételt megtagadta. Az 
így elhelyezett dolgokért a szálloda 
felelőssége korlátlan.

utazás befejezése (a teljesítés) 
után fizeti ki a jutalékot a tartós 
közvetítőnek. 
▪ Akkor is jár jutalék a közve-
títőnek, ha a harmadik személ-
lyel létrejött szerződést nem 
teljesítette a megbízó. Az uta-
zásközvetítőt megilleti a juta-
lék az általa létrehozott utazási 
szerződés után, ha azt az uta-
zásszervező nem teljesíti, mert 
például felfüggesztik az enge-
délyét, közreműködője (példá-
ul a légitársaság, hajótársaság) 
törli a szerződött szolgáltatást. 
▪ Nem jár a jutalék, ha a meg-
bízó olyan ok miatt nem telje-
sítette a szerződést, amelyért 
nem felelős. Például a külügy-
minisztérium nem javasolja a 
célországot, vis maior helyzet 
következett be a célországban 
stb. 
▪ Nem jár a jutalék, ha a har-
madik személy, akivel a tartós 
közvetítő létrehozta a szerző-
dést, nem teljesít. Mondjuk, ha 
az utas az utazási szerződés 
megkötése után, az indulás 
előtt eláll a szerződéstől, a köz-
vetítőt nem illeti meg a jutalék. 
▪ Amennyiben a közvetített 
utazási szerződés úgynevezett 
sztornóbiztosítást is tartalmaz, 
úgy az utas elállása esetén a 
közvetítőt a sztornóbiztosítás 
fedezeti arányában illeti meg a 
jutalék. 

A 6:298. § a tartós közvetítő kár-
talanításáról rendelkezik. 

Kártalanítás illeti meg a közve-
títőt, ha közvetítői tevékenysége a 
közvetítői szerződés megszűnése 
után is hasznot hozhat a megbízó-
nak. Nevezetesen: ha az utazás-
szervező a közvetítői szerződés 
megkötése után is köthet utazási 
szerződést a közvetítő által közve-
tített utasokkal. 

▪ A kártalanítás ténybeli felté-
telei, hogy a közvetítő vagy új 
ügyfeleket szerezzen a meg-
bízónak, vagy a meglévő lét-
számot bővítse. Ha egyik sem 
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6:370. § [A szálloda zálogjoga]
A szállodát mint letéteményest 

megillető zálogjogra a bérbeadó zá-
logjogának szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.”
• Az (1) bekezdés utolsó monda-

ta szerint a szálloda legfeljebb 
a napi szobaár ötvenszereséig 
köteles megtéríteni a vendég 
bevitt dolgaiban keletkezett 
kárt. Az ezt meghaladó fele-
lősségkorlátozás semmis. Ez 
a szabály féloldalúan kógens, 
ami azt jelenti, hogy a szálloda 
az ötvenszeresnél nagyobb kor-
látozást – például hatvanszo-
ros, hetvenszeres, vagy nem a 
napi, hanem a kétnapi szobaár 
ötvenszerese – még akkor sem 
köthet ki (helyesebben kiköt-
het, de az érvénytelen lesz), ha 
ezt ő maga akarja. 

• Az (1) bekezdés fentebb leírt 
féloldalú kógens volta azt jelen-
ti: ha a vendég különösen nagy 
értékű dolgot visz magával a 
szállodába, akkor tisztáznia 
kell a hotellel, hogy vállalják-e 
annak őrzését. Ha igen, akkor 
a szálloda az (1) bekezdésben 
megszabott korlátozás nélkül 
felel. 

• A féloldalúan kógens nem je-
lenti azt, hogy a szálloda a 
napi szobaár ötvenszeresénél 
kisebb összegben – például a 
tízszeresében – korlátozhatja a 
felelősségét. Ha a vendég bevitt 
dolgában keletkezett kár mérté-
ke kisebb, mint a napi szobaár 
ötvenszerese, akkor a tényleges 
kárt kell megfizetni. 

• Készpénz, értékpapír, érték-
tárgy esetében a szálloda fele-
lőssége akkor áll csak fenn, ha 
ezeket megőrzésre átvette, vagy 
a megőrzésre való átvételt kife-
jezetten megtagadta. Ezekben 
az esetekben a szálloda felelős-
sége korlátlan, és e felelősségét 
nem korlátozhatja érvényesen. 

• Szolgáltatásainak ellenértéke fe-
jében zálogjog illeti meg a szállo-
dát a vendég bevitt dolgain. 

A találás

 Az új Ptk. a korábbi Ptk. és a 
„talált dolgok tekintetében köve-
tendő eljárás szabályairól” szóló, 
hatályon kívül helyezett 18/1960. 
(IV. 13.) Korm. rendelet szabályait 
ötvözte egybe, némi korszerűsí-
téssel és pontosítással. 

„5:54. § [Tulajdonszerzés találással]
(1) Ha valaki feltehetően más tulaj-

donában álló, elveszett dolgot talál és 
azt birtokba veszi, megszerzi annak 
tulajdonjogát, ha arra igényt tart, fel-
téve, hogy

a) megtett mindent annak ér-
dekében, hogy a dolgot a tulajdonos 
visszakaphassa; és

b) a dolog tulajdonosa vagy az átvé-
telre jogosult más személy a találástól 
számított egy éven belül, élő állat ese-
tén három hónapon belül, a dologért 
nem jelentkezik.

(2) Ha a dolgot többen találják 
meg, a találótársakat a találó jogai 
együttesen, egymás között egyenlő 
arányban illetik meg és kötelességei 
egyetemlegesen terhelik. Találótárs 
az is, aki a dolgot elsőként felfedezte 
és annak birtokbavételére töreke-
dett, de végül más vette azt előbb 
birtokba.

5:55. § [A találó kötelezettsége]
(1) A találó köteles a talált dolgot a 

találástól számított nyolc napon belül 
a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, 
a dolog átvételére jogosult más sze-
mélynek vagy a találás helye szerint 
illetékes jegyzőnek átadni.

(2) A jegyzőnek való átadáskor a 
találó nyilatkozni köteles arra nézve, 
hogy igényt tart-e a dolog tulajdon-
jogára. A találó igénybejelentéséről a 
jegyző igazolást ad.

5:56. § [A jegyző eljárása]
(1) Ha az átadott dolog átvételére 

jogosult személye megállapítható, a 
jegyző a dolgot késedelem nélkül át-
adja a jogosultnak.

(2) Ha az átvételre jogosult szemé-
lye nem állapítható meg, a jegyző a 
dolgot az átadástól számított három 

hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt 
a jogosult nem jelentkezik, a dolgot 
‒ ha ennek tulajdonjogára az átadás-
kor igényt tartott ‒ a találónak ki kell 
adni.

5:57. § [A találó jogainak korlátai és 
a dolgot terhelő jogok sorsa]

(1) A találó a neki kiadott dolgot 
állagának sérelme nélkül használhat-
ja, azonban azt nem idegenítheti el, 
nem terhelheti meg és használatát 
másnak nem engedheti át.

(2) A jogosult tulajdonszerzésével a 
harmadik személynek a dolgot terhelő 
jogai megszűnnek.

5:58. § [A talált dolog értékesítése]
(1) Ha a jogosult a dologért az át-

adástól számított három hónap alatt 
nem jelentkezett, és a találó az át-
adáskor nem tartott igényt a dolog tu-
lajdonjogára, a jegyző a talált dolgot 
értékesíti.

(2) A talált dolgok értékesítésére a 
közigazgatási végrehajtás keretében 
lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfe-
lelően alkalmazni.

5:59. § [Közönség számára nyitva 
álló helyen talált dolog]

(1) A közönség számára nyitva álló 
épületben vagy helyiségben, továbbá 
közforgalmú közlekedési és szállítási 
vállalat szállítóeszközén talált dolgot 
a találó köteles az üzemeltető alkal-
mazottjának késedelem nélkül átadni. 
Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó 
nem tarthat igényt.

(2) Ha a talált dolog átvételére jo-
gosult személye megállapítható, az 
üzemeltető őt értesíti és jelentkezése 
esetén részére a dolgot késedelem nél-
kül átadja.

(3) Ha az átvételére jogosult szemé-
lye nem állapítható meg, az üzemel-
tető a dolgot az átadástól számított 
három hónapon át megőrzi, vagy ‒ ha 
a megőrzésre lehetősége nincs ‒ azt az 
átadástól számított nyolc napon belül 
a jegyzőnek átadja.

(4) Ha a jogosult a dologért három 
hónap alatt nem jelentkezik, az üze-
meltető vagy a jegyző azt értékesíti.
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5:60. § [A nem eltartható vagy nem 
megőrizhető dolog esetén követendő 
eljárás]

Ha a talált dolog nem tartható el 
vagy nem őrizhető meg, a jegyző, a 
hivatal vagy a vállalat az értékesítésé-
ről késedelem nélkül gondoskodik.

5:61. § [A tulajdonos jogai]
Ha a jogosult az értékesítés előtt je-

lentkezik, a dolgot részére ki kell adni, 
az értékesítés után történő jelentkezés 
esetén a befolyt összeget ki kell neki 
fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tu-
lajdonjogára vagy az értékesítés során 
befolyt összegre vonatkozó igényét, ha 
a találástól számított egy éven belül 
nem jelentkezik.

5:62. § [Találódíj]
(1) Ha a talált dolog nagyobb ér-

tékű, és annak tulajdonjogát a találó 
nem szerzi meg, a találó méltányos 
összegű találódíjra jogosult, ha min-
dent megtett annak érdekében, hogy 
a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. 
A találódíj a találótársakat egyenlő 
arányban illeti meg.

(2) A találó a talált dolog kiadását 
költségkövetelésének és találódíjának 
kielégítéséig megtagadhatja.

(3) A találót ezek a jogok akkor is 
megilletik, ha a talált dolgot a hatóság-
nak adta át. A hatóság a dolgot vagy az 
értékesítéséből befolyt vételárat a találó 
hozzájárulásával adhatja ki az átvétel-
re jogosultnak, kivéve, ha az átvételre 
jogosult a dolog értékét a hatóságnál le-
tétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg  
a letett dolog helyébe lép.

5:63. § [A tulajdonjog és az értéke-
sítés során befolyt vételár sorsa, ha a 
jogosult nem jelentkezik]

Ha a talált dolog tulajdonosa, el-
vesztője vagy az átvételre jogosult 
más személy az egyéves, élő állat ese-
tén három hónapos határidőn belül 
nem jelentkezik, és a dolgon a találó 
sem szerez tulajdonjogot, a tulajdon-
jog vagy a dolog értékesítéséből be-
folyt vételár az államot illeti.”
• A közönség számára nyitva 

tartott helyiségben vagy épü-
letben – például egy szállodá-
ban – talált dolgon a találó még 
akkor sem szerezhet tulajdont, 
ha ezt az igényét bejelentette, és 
az ezzel kapcsolatos jogszabá-
lyi feltételeket teljesítette. 

• Ha a vendég lel rá az elveszett 
dologra, akkor köteles azt ha-
ladéktalanul átadni a hotel 
bármelyik alkalmazottjának, 
aki ezt nem utasíthatja vissza. 
Amennyiben a szállóvendég 
– vagy bárki más, aki a szál-
lodában nem alkalmazottként 
tartózkodik – nem adja át, úgy 
a szállodának semmi teendője, 
hiszen ha nincs tudomása ar-
ról, hogy valaki talált valamit, 
akkor ez a hotel számára nem 
létező esemény, illetve maga-
tartás. 

• Ha a találó átadja a tárgyat, 
akkor a szálloda két lehetőség 
közül választhat: 
▪ Mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy kiderítse, ki 
hagyta el a dolgát, és ha ez 
sikerül, akkor azt eljuttatja a 
jogosultnak. Érdemes jegy-
zőkönyvben rögzíteni a talált 
tárgy átvételét (s annak álla-
potát), és az sem hátrányos, 
ha a hotel dokumentálja (ha 
ez egyáltalán lehetséges), hogy 

mindent megtett annak kide-
rítésére, ki vesztette el, illetve 
azt, hogy eljuttatta annak, akit 
illet. 
▪ Ha nem sikerült kideríteni, 
kit illet az elveszett dolog, ak-
kor vagy három hónapig őrzi 
azt, és ezt követően értékesíti, 
vagy az elhagyott dolog talá-
lásától vagy átvételétől számí-
tott nyolc napon belül átadja a 
területileg illetékes jegyzőnek. 
A jegyző az átvételt nem tagad-
hatja meg. 

• Ha a szálloda dolgozója leli 
meg az elkallódott dolgot, ak-
kor köteles azt haladéktalanul 
átadni a belső szabályzatban 
erre kijelölt alkalmazottnak. 

• A hotel – ha nem adja át a jegy-
zőnek – három hónapig köteles 
őrizni a dolgot. E határidő eltel-
te után értékesítheti, és ha a ta-
lálástól számított egy évig sem 
jelentkezik a tulajdonos, akkor 
az eladásból befolyt összeget 
megtarthatja. 

• Amennyiben a jogosult még az 
értékesítés előtt jelentkezik, ak-
kor a talált tárgyat át kell adni, 
de a szálloda követelheti az őr-
zés és a jogosult felkutatásával 
járó költségeinek megtérítését. 
Jogában áll a dolgot mindaddig 
visszatartani, amíg a kiadásait 
a jogosult ki nem fizeti. 

• Ha az elveszett dolog nem tart-
ható el – mert például gyorsan 
romló élelmiszer –, vagy nem 
őrizhető (például kutya, macs-
ka stb.), akkor rögtön értékesít-
heti a szálloda, vagy azonnal 
átadhatja a jegyzőnek. A jegyző 
ezeket is köteles átvenni. 

•  jegyzet
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A Munka Törvénykönyve 

A Munka Törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. törvény 2015. január 
1-jei hatállyal az alábbi paragrafu-
sokban módosult: 

„61. § (3) A munkáltató a munka-
vállaló ajánlatára a gyermek három-
éves koráig ‒ három vagy több gyer-
meket nevelő munkavállaló esetén 
a gyermek ötéves koráig ‒ köteles a 
munkaszerződést az általános teljes 
napi munkaidő felének megfelelő tar-
tamú részmunkaidőre módosítani.”
• A (3) bekezdés értelmében a 

munkáltató köteles a munka-
szerződést részmunkaidőre 
módosítani, ha azt a gyermeket 
nevelő munkavállaló kéri. 
„115. § (1) A munkavállalónak a 

munkában töltött idő alapján minden 
naptári évben szabadság jár, amely 
alap- és pótszabadságból áll.

(2) Munkában töltött időnek minő-
sül az (1) bekezdés alkalmazásában

…
e) a keresőképtelenség, 
…tartama.”

• A (2) e) pont értelmében a sza-
badság tekintetében munkában 
töltött időnek számít a kereső-
képtelenség időtartama is. 

„209. § (1) A vezető munkaszerző-
dése e törvény Második Részében fog-
lalt rendelkezésektől ‒ a (2) bekezdés 
kivételével ‒ eltérhet.

(2) A vezető munkaszerződése
…
b) 65. § (3) bekezdés a), b) és e) 

pontjában,
foglaltaktól nem térhet el.”

• A 65. § (3) bekezdése:
„3) A munkáltató felmondással nem 

szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából 

igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
(128. §, 130. §),

d) a tényleges önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatteljesítés, valamint

e) a nő jogszabály szerinti, az embe-
ri reprodukciós eljárással összefüggő 
kezelésének, de legfeljebb ennek meg-
kezdésétől számított hat hónap

tartama alatt.”

„101. § (1) Vasárnapra rendes 
munkaidő

a) a rendeltetése folytán e napon is 
működő munkáltatónál vagy munka-
körben,

b) az idényjelleggel,
c) a megszakítás nélkül,
d) a több műszakos tevékenység ke-

retében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f) a kizárólag szombaton és vasár-

nap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielé-

gítő, vagy külföldre történő szolgálta-
tás nyújtásához ‒ a szolgáltatás jel-
legéből eredően ‒ e napon szükséges 
munkavégzés esetén,

h) külföldön történő munkavégzés 
során,

i) a kereskedelemről szóló törvény 
hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevé-
kenységet, a kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi 
jellegű turisztikai szolgáltatási te-
vékenységet folytató munkáltatónál, 
valamint

j) a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés ti-
lalmáról szóló törvény keretei között 
foglalkoztatott munkavállaló számára 
osztható be.”
• A 101. §-t a vasárnapi zárva 

tartásról szóló 2014. évi CII. tör-
vény egészítette ki a j) ponttal.

• A módosítás következtében a 
2014. évi CII. törvény hatálya 
alá tartozó munkavállalók is 
kötelezhetők a vasárnapi mun-
kavégzésre.

• A pillanatnyi szabályozás ér-
telmében a j) pontba tartozó 
munkavállalóknak nem jár va-
sárnapi pótlék. (A kézirat lezá-
rásának napján, 2015. március 
2-án még nem született meg a 
2014. évi CII. törvény végrehaj-
tási rendelete.) 

Egyszerűsített  
foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás-
ról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
az alábbi paragrafusokban módo-
sult:

„9. § (1) E törvény alkalmazásában 
a 7. § (2) bekezdésében említett foglal-
koztatásból származó jövedelemnek a 
kifizetett (nettó) munkabér száz szá-
zalékát kell tekinteni.

(2) A 7. § (2) bekezdésében említett 
foglalkoztatásból származó bevétel-
ből a természetes személynek nem 
kell jövedelmet megállapítania és 
bevallást benyújtania, feltéve, hogy 
az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó bevétele nem haladja meg 
az egyszerűsített foglalkoztatás nap-
tári napjainak száma és az adóév első 
napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) vagy ‒ ha 
részére alapbérként, illetve teljesít-
ménybérként legalább a garantált 
bérminimum 87 százaléka jár ‒ a 
garantált bérminimum napibérként 
meghatározott összegének szorzatát 
(e szorzat a továbbiakban: mentesí-
tett keretösszeg).”
• A 7. § (2) bekezdése:

„(2) A személyi jövedelemadó- és 
járulékfizetési kötelezettségekre az 
egyszerűsített foglalkoztatás esetén

a) a 2. § 1. és 2. pontjában megha-
tározott mezőgazdasági és turisztikai 
idénymunka esetén,

b) a 2. § 3. pontjában meghatározott 
alkalmi munka eseteiben

az Szja tv. és a Tbj. rendelkezéseit 
a 8‒9. §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.”
• A törvény 9. §-a (2) bekezdésé-

nek módosítása utal a 7. § (2) be-
kezdésére. A 7. § (2) bekezdése 
értelmében a turisztikai idény-
munkában foglalkoztatottak 
esetében a személyi jövedelem-
adóról, illetve a társadalom-
biztosításról szóló törvényben 
meghatározott különleges sza-
bályokat kell alkalmazni.

• A 9. § (2) bekezdése értelmében 
a turisztikai idénymunkában 
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foglalkoztatottaknak nem kell 
jövedelmet megállapítaniuk és 
bevallást készíteniük, amennyi-
ben bevételük megfelel a (2) be-
kezdésben előírt feltételeknek. 

Minimálbér

A 2015-ben alkalmazandó mini-
málbért a 347/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szabályozza:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed 
minden munkáltatóra és munkavál-
lalóra.

2. § (1) A teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított alapbér kötelező leg-
kisebb összege (minimálbér) a teljes 
munkaidő teljesítése esetén 2015. ja-
nuár 1-jétől havibér alkalmazása ese-
tén 105 000 forint, 

hetibér alkalmazása esetén 24 160 
forint, napibér alkalmazása esetén 
4830 forint, órabér alkalmazása ese-
tén 604 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá-
rozottaktól eltérően a legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséget, illetve 
középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munka-
vállaló garantált bérminimuma a tel-
jes munkaidő teljesítése esetén 2015. 
január 1-jétől havibér alkalmazása 
esetén 122 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 28 080 
forint, napibér alkalmazása esetén 
5620 forint, órabér alkalmazása ese-
tén 702 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a tel-
jesítménykövetelmények százszáza-
lékos és a teljes munkaidő teljesítése 
esetén a teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló havi munka-
bérének (tiszta teljesítménybér, illetve 
garantált bér és teljesítménytől függő 
mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező 
legkisebb összege 2015. január 1-jétől 
105 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált 
bérminimum összege 2015. január 1-
jétől 122 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott órabértételt, ha a teljes 
munkaidő napi 8 óránál

a) hosszabb [a Munka Törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekez-
dése],

arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92.§ (4) bekezdé-

se], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben megha-

tározott havi, heti és napi bértételt a 
munkaidő eltérő mértékével arányo-
san csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meg-
határozott órabértételt az ott szereplő 
összeggel, illetve annak (4) bekezdés 
szerint arányosan változó összegével 
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2015. január 
1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első 
alkalommal a 2015. január hónapra 
járó munkabérek megállapításánál 
kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési 

szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazot-

ti, kormányzati szolgálati és közszol-
gálati jogviszonyban állót,

c) alapbéren a közalkalmazotti jog-
viszonyban állók esetében illetményt, 
kormányzati szolgálati és közszolgá-
lati jogviszonyban állók esetében az 
alapilletmény és az illetménykiegészí-
tés együttes összegét is érteni kell.

(4) Hatályát veszti a kötelező legki-
sebb munkabér (minimálbér) és a ga-
rantált bérminimum megállapításáról 
szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. ren-
delet.” 
• A minimálisan kifizetendő bé-

rek az egyszerűsített foglalkoz-
tatás kapcsán 2015-ben: 
‒ a minimálbér (604 Ft/óra) 
85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy 
‒ a szakképzettséget igénylő 
munkakörökben a garantált 
bérminimum (702 Ft/óra) 87%-a,  
azaz 611 Ft/óra.

• Az egyszerűsített foglalkoz-

tatottnak jár 15%-os éjszakai 
pótlék a 22–06 óra közötti mun-
kaidőre, amennyiben a munka-
végzés ideje 22–06 óra között 
meghaladja az 1 órát.

• Az egyszerűsített foglalkozta-
tottnak a napi 8 óra feletti mun-
kaidőre az alapbéren felül 50% 
„túlórapótlékot” is kell fizetni.

• Kivétel: több napos bejelentés, 
egyenlőtlen beosztás, például: 
egybefüggő két nap bejelentése, 
1. nap 12 óra, 2. nap 4 óra mun-
ka, átlagosan maximum 8  óra.

• Boltokban, közértekben stb., 
ahol nem vasárnaphoz köthető 
a tevékenység vagy munkakör, 
50%-os vasárnapi pótlékot kell 
fizetni.

• Ahol nem vasárnaphoz köthető 
a tevékenység vagy a munka-
kör, a túlórára 50% „túlórapót-
lékot” + 50%-os vasárnapi pót-
lékot is kell fizetni.

• Ha pl. étteremben fizetett ün-
nepen dolgozik egyszerűsített 
foglalkoztatott, akkor a fizetett 
ünnepi órákra 100% pótlék is 
jár.

• Egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében az 1000 Ft-os vagy 
500 Ft-os közteher erejéig maxi-
málisan kifizethető napi mun-
kabér összege 2015-ben 9660 
Ft/nap/fő. Természetesen ennél 
magasabb összegű munkabér 
is kifizetésre kerülhet, mely 
költségként is elszámolható, 
csupán további adófizetési kö-
telezettséggel kell számolni: 
‒ a társasági adó hatálya alá 
tartozó foglalkoztatók esetében 
a Tao tv. 3. számú melléklet 
A) 14. pontja alapján társasági 
adófizetési kötelezettség kelet-
kezik; 
‒ a vállalkozói jövedelem sze-
rinti adózást alkalmazó egyéni 
vállalkozónak, mint foglalkoz-
tatónak az Szja tv. 11. számú 
melléklet IV. 15. pontja alapján 
vállalkozói szja-fizetési köte-
lezettsége keletkezik.” (Forrás: 
Erzse Tibor, www.munkaugyi-
forum.hu)
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A vasárnapi munkavégzés tilalma  
a kiskereskedelmi ágazatban

Ez év március 15-én lép hatályba 
a kiskereskedelmi üzletek vasár-
napi zárva tartását előíró 2014. évi 
CII. törvény.

A 2014. évi CII. törvény a kiske-
reskedelmi szektorban történő va-
sárnapi munkavégzés tilalmáról:

„Az Országgyűlés abból kiindulva, 
hogy

‒ a kereskedelem a nemzetgazdaság 
meghatározó ága, amely ugyanakkor 
mindenkor ésszerű keretek között kell, 
hogy működjön,

‒ segítse a munkavállalók testi és 
lelki egészségének megőrzését, továb-
bá megfelelő pihenőidőt biztosítson,

‒ megfelelő egyensúlyt kell terem-
teni a kereskedelmi tevékenység gya-
korlásának szabadsága, valamint a 
vasárnap, illetve munkaszüneti napo-
kon dolgozók érdekei között,

‒ ha a kereskedelem szabadságának 
érdeke és a magyar társadalom leg-
fontosabb építőkövének, a családnak 
a védelméhez fűződő érdeke összeüt-
közésbe kerül, akkor a családi közös-
ségek megtartóerejét kell erősíteni,a 
következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya ‒ a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel ‒ a kis-
kereskedelmi tevékenységre tejed ki, 
függetlenül attól, hogy e tevékenysé-
get állandó jelleggel vagy esetenként, 
állandó vagy időszakonként változó 
helyszínen folytatják.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki
1. a gyógyszertárak nyitva tartá-

sára;
2. a nemzetközi közforgalmú repülő-

téren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz 

pályaudvarok területén kialakított 
üzlet nyitva tartására azzal, hogy 
kétség esetén a jegyző ‒ a pályaudvar 
üzemeltetőjével egyetértésben ‒ ha-
tározza meg azt, hogy a pályaudvar 
területe meddig terjed;

4. a büntetés-végrehajtási intézetek 
területén történő kereskedelmi tevé-
kenységre;

5. az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényben meghatározott 
egészségügyi intézmények területén 
történő kereskedelmi tevékenységre;

6. a piacon, továbbá helyi termelői 
piacon folytatott kereskedelmi tevé-
kenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedel-
mi tevékenységre;

8. az üzemanyagtöltő-állomások 
nyitva tartására;

9. a katonai objektumokon belül 
folytatott kereskedelmi tevékenységre;

10. a kereskedelmi jellegű turiszti-
kai szolgáltatási tevékenységre;

11. a szálláshelyen végzett kereske-
delmi tevékenységre;

12. a kereskedelmet kiszolgáló szol-
gáltató tevékenységre;

13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen talál-

ható üzletekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a 

fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereske-
delmi tevékenységre.

(3) Az e törvényben vagy a felha-
talmazása alapján kiadott kormány-
rendeletben nem szabályozott kérdé-
sekben a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kertv.) 6. §-át kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E törvény alkalmazásában:
1. advent: a december 24-ét meg-

előző negyedik vasárnappal kezdődő, 
karácsonyig tartó időszak;

2. általános zárva tartási időszak: 
az e törvény 3. és 4. §-ában meghatá-
rozott nyitvatartási időn túli időszak;

3. helyi termelői piac: a Kertv.-ben 
meghatározott fogalom;

4. kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenység: a Kertv.-
ben meghatározott fogalom;

5. kereskedelmet kiszolgáló szolgál-
tató tevékenység: a Kertv.-ben meg-
határozott fogalom;

6. kiskereskedelmi nap: a vasárnap 
és a munkaszüneti napok kivételével 
a naptári hét többi napja, továbbá a 
külön jogszabály által meghatározott 
munkanap;

7. kiskereskedelmi tevékenység: a 
Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide 

nem értve a vendéglátást, a szabadidő 
eltöltésével közvetlenül összefüggő 
szolgáltatási tevékenységet, valamint a 
kereskedelmi ügynöki tevékenységet;

8. munkaszüneti nap: a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) 
meghatározott nap;

9. piac: a Kertv.-ben meghatározott 
fogalom;

10. segítő családtag: az egyéni vál-
lalkozónak, az egyéni cég tagjának, a 
gazdasági társaság legalább 1/5 tulaj-
doni résszel bíró természetes személy 
tagjának a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozója, aki a kereske-
delmi tevékenység folytatásában sze-
mélyesen vesz részt;

11. sportlétesítmény: a sportról szó-
ló 2004. évi I. törvényben (a további-
akban: Stv.) meghatározott fogalom;

12. sportrendezvény: az Stv.-ben 
meghatározott fogalom;

13. újságot árusító üzlet: az az 50 
négyzetmétert meg nem haladó áru-
sítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 
a keletkező árbevétel legalább két-
harmada újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány értékesítéséből 
származik;

14. üzlet: kiskereskedelmi tevé-
kenység folytatása céljából létesített 
vagy használt épület, illetve önálló 
rendeltetési egységet képező épület-
rész, helyiség, ideértve az elsődlege-
sen raktározás, tárolás célját szolgáló 
olyan épületet vagy épületrészt is, 
amelyben kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak; továbbá bármely olyan 
állandó vagy ideiglenes értékesítési 
hely, ahol kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak, ideértve a mozgóboltot is;

15. vásár: a Kertv.-ben meghatáro-
zott fogalom;

16. vendéglátás: a Kertv.-ben meg-
határozott fogalom;

17. virágot árusító üzlet: az a 150 
négyzetmétert meg nem haladó áru-
sítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 
a keletkező árbevétel legalább kéthar-
mada vágott virág (vágott zöld), illet-
ve cserepes dísznövény értékesítéséből 
származik.
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3. A vasárnapi munkavégzés tilal-
máról

3. § Üzlet ‒ törvényben vagy az e 
törvény felhatalmazása alapján ki-
adott kormányrendeletben meghatá-
rozott kivételekkel ‒ 

a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 
22 óra között tarthat nyitva,

b) vasárnap és munkaszüneti napo-
kon zárva tart.

4. § (1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 

22 óra,
b) december 24-én és december 31-

én 6 óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen 

megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 
22 óra

között nyitva tarthatnak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja sze-

rinti adventre, illetve c) pontja sze-
rinti egy vasárnapra vonatkozóan az 
üzlet nyitvatartási szándékát a ke-
reskedő köteles előzetesen a kereske-
delmi hatóságnak legalább 15 nappal 
az érintett időpont előtt bejelenteni. 
A kereskedelmi hatóság a bejelentett 
időpontokról nyilvántartást vezet.

(3) Ha december 24-e vasárnapra 
esik, abban az esetben az üzletek az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nyitva-
tartási időben tarthatnak nyitva.

(4) Kiskereskedelmi tevékenységet 
üzletben csak a törvény által lehetővé 
tett nyitvatartási időben lehet folytatni. 
Mindazokat a vásárlókat, akik a nyit-
vatartási időn belül beléptek az üzletbe, 
a nyitvatartási időn túl ‒ legfeljebb to-
vábbi fél órán belül ‒ ki lehet szolgálni.

4. Különös rendelkezések az üzletek 
egyes csoportjaira nézve

5. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól elté-
rően, a kizárólag pékárut és tejtermé-
ket értékesítő üzlet

a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 
22 óra,

b) vasárnap és munkaszüneti napo-
kon 5 óra és 12 óra

között nyitva tarthat.
(2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérő-

en az újságot árusító üzlet, valamint 
a virágot árusító üzlet vasárnap és 
munkaszüneti napokon 6 óra és 12 
óra között nyitva tarthat.

(3) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően 
a sportlétesítményekben üzemelő üz-
letek vasárnap és munkaszüneti na-
pokon a sportrendezvények ideje alatt 
nyitva tarthatnak.

(4) Kormányrendelet az adott te-
lepülés (településrész) sajátosságaira 
‒ különösen az idegenforgalom kiszol-
gálásának igényére, a vásárlási szoká-
sokra, a foglalkoztatottak számára és a 
lakókörnyezet érdekeire ‒ tekintettel az 
üzletek nyitva tartására az e törvény-
től eltérő szabályokat is megállapíthat.

6. § Az az üzlet, amelynek árusí-
tótere a 200 négyzetmétert nem ha-
ladja meg, az általános zárva tartási 
időszakban is nyitva tarthat, ha az 
általános zárva tartási időszakban 
kizárólag az üzletben kereskedelmi te-
vékenységet folytató egyéni vállalko-
zó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági 
társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel 
bíró természetes személy tagja maga, 
vagy az előbbiekben felsoroltak segítő 
családtagja folytatja a kereskedelmi 
tevékenységet.

5. A vasárnapi munkavégzés tilal-
mának ellenőrzése

7. § (1) Az e törvényben foglalt 
rendelkezések megtartását a fogyasz-
tóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az e tör-
vényben foglalt, a nyitvatartási időre, 
az általános zárva tartási időszakra 
és az az alóli kivételekre vonatkozó 
előírások a fogyasztóvédelemről szóló 
törvény alkalmazásában fogyasztóvé-
delmi rendelkezések.

(2) Az e törvényben vagy az e tör-
vény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben előírtak megsér-
tése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság 
‒ a fogyasztóvédelemről szóló törvény-
ben írt jogkövetkezmények bármelyiké-
nek alkalmazása mellett ‒ köteles

a) az első jogsértés esetén legalább 
5, legfeljebb 15 napra,

b) a második jogsértés esetén 30 
napra,

c) a harmadik jogsértés esetén 90 
napra,

d) bármelyik következő jogsértés 
esetén 365 napra

az üzlet ideiglenes bezárásáról ha-
tározni.

(3) Az újságot árusító üzletben, 
valamint a virágot árusító üzletben 
tevékenységet folytató köteles a fo-
gyasztóvédelmi hatóság felhívására 
hitelt érdemlően igazolni, hogy az 
árbevételre vonatkozó e törvényben 
meghatározott követelményeknek ‒ az 
ellenőrzés kezdő napját megelőző éves 
időszak átlagában ‒ megfelel.

(4) Arról, hogy az üzletben kiske-
reskedelmi tevékenységet folytató sze-
mély a 6. §-ban foglaltaknak megfelel, 
a kereskedő az ellenőrzéskor köteles 
teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában nyilatkozni, amelyet ‒ két-
ség esetén ‒ a fogyasztóvédelmi ható-
ság felhívására köteles hitelt érdem-
lően ‒ de legalább közokiratba foglalt 
nyilatkozattal ‒ igazolni.

(5) A kereskedelmi hatóság a fo-
gyasztóvédelmi hatóság megkeresé-
sére tájékoztatást ad az üzlet üzemel-
tetőjének a 4. § (2) bekezdése szerinti 
bejelentéseiről.

6. Záró rendelkezések
8. § Felhatalmazást kap a kormány, 

hogy az adott település (településrész) 
sajátosságaira ‒ különösen az idegen-
forgalom kiszolgálásának igényére, a 
vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak 
számára és a lakókörnyezet érdekeire 
‒ tekintettel az üzletek 3. §-tól eltérő 
nyitva tartása engedélyezésének rész-
letes feltételrendszerét és a mérlegelés 
szempontjait, továbbá az eljárás részle-
tes szabályait rendeletben megállapítsa.

9. § Ez a törvény 2015. március 
15-én lép hatályba.”
• A törvény hatálya nem terjed ki 

az alábbi, turizmushoz köthető 
kiskereskedelmi tevékenysé-
gekre:
▪ a kereskedelmi jellegű turiszti-
kai szolgáltatási tevékenységre;
a kereskedelmi jellegű turisz-
tikai szolgáltatási tevékenység 
fogalmát a kereskedelemről szó-
ló 2005. évi CLXIV. törvény 2. 
§-ának 8.) pontja határozza meg: 
„kereskedelmi jellegű turisztikai szol-
gáltatási tevékenység: az idegenveze-
tői tevékenység, a lovas szolgáltató te-
vékenység, a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység, a tartós szálláshasznála-
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ti szolgáltatási tevékenység, valamint 
az utazásszervezői és utazásközvetí-
tői tevékenység;” 
▪ a szálláshelyen végzett keres-
kedelmi tevékenységre;
a szálláshely fogalmát ugyan-
csak a kereskedelmi törvény 
határozza meg a 2. § 22.) pont-
jában: „22. szálláshely: szállás-
hely-szolgáltatás folytatása céljá-
ból létesített vagy használt épület, 
önálló rendeltetési egységet képező 
épületrész vagy terület;”
▪ a vendéglátásra;
a vendéglátás fogalma a keres-
kedelmi törvény 2. §-ának 30.) 
pontja alapján: „30. vendéglátás: 
kész- vagy helyben készített ételek, 
italok jellemzően helyben fogyasztás 
céljából történő forgalmazása, ideért-
ve az azzal összefüggő szórakoztató és 
egyéb szolgáltató tevékenységet is;” 

▪ a világörökségi területen ta-
lálható üzletekre; 
tekintettel arra, hogy a világ-
örökségi területen található 
üzlet nem tartozik a törvény ha-
tálya alá, így bármilyen profillal 
rendelkező, bármilyen alapterü-
letű kiskereskedelmi üzlet idő-
korlátozás nélkül tarthat nyit-
va vasárnap, illetve a hét többi 
munkanapján is,
▪ kulturális tevékenységet és 
fürdőszolgáltatást kiszolgáló 
kereskedelmi tevékenységre; 
a kulturális tevékenységet és 
a fürdőszolgáltatást, illetve az 
ezeket kiszolgáló kereskedelmi 
tevékenység fogalmát a tör-
vény sem saját maga, sem más 
jogszabályra történő utalással 
nem határozza meg. Ennek 
következtében a fürdőszolgál-

tatásra a 78/2008. (IV. 3.) Korm. 
rendelet és a 37/1996. (X. 18.) NM 
rendelet szabályait, a kulturális 
tevékenységre az 1997. évi CXL. 
törvényben és a 2008. évi XCIX. 
törvényben megfogalmazotta-
kat kell figyelembe venni.
▪ A törvény több helyen utal 
kormányrendeletre, amely 
részlet- és végrehajtási szabá-
lyokat állapít meg. A kézirat le-
adásának napján (2015. március 
2.) ez a kormányrendelet még 
nem született meg. Elképzelhe-
tő, hogy nem lesz a törvénnyel 
kapcsolatos kormányrendelet, 
illetve az is megtörténhet, hogy 
lesz kormányrendelet, amely 
kisebb vagy nagyobb mérték-
ben módosítja a törvényben 
rögzített előírások gyakorlati 
megvalósulását.

•  jegyzet
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Élelmiszer-tájékoztatás

 Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 
17.) FM rendelet 2014. december 
20-án lépett hatályba. 
• Az FM rendelet a fogyasztók 

élelmiszerekkel kapcsolatos tá-
jékoztatásáról szóló 1169/2011/
EK rendelet kiegészítése. Az EK 
rendeletet 2014. december 13-
ától kell alkalmazni, kivéve a 9. 
cikk (1) bekezdésének l) pontját, 
amely csak 2016. december 13-
án lép hatályba. 

• Az EK rendelet 9. cikke (1) be-
kezdésének l) pontja a tápér-
tékjelölés.

• Tekintettel arra, hogy az EK 
rendelet közvetlenül hatályosul 
valamennyi tagországban, így 
Magyarországon is, elsősorban 
ennek a rendeletnek az előírá-
sait kell figyelembe venni. 

• Ha az EK rendelet és az FM ren-
delet között esetleg ellentmondás 
található, akkor az EK rendelet 
szabályait, megfogalmazásait 
szükséges alkalmazni. 

Az FM rendelet egyes paragra-
fusai eltérő időpontokban lépnek 
hatályba. 

• 2015. január 1-jétől hatályos a 
13. §. 
„(1) Az élelmiszer-előállítással és 
-forgalmazással kapcsolatos adat-
szolgáltatásról és nyomon követhe-
tőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM 
rendelet [a továbbiakban: 3/2010. 
(VII. 5.) VM rendelet] 4. § (2) be-
kezdés a) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép: 
(Az olyan élelmiszer-vállalkozó-
nak, aki első magyarországi táro-
lási helyet üzemeltet – ideértve a 
bértárolási tevékenységet is –) 
„a) be kell jelentenie a létesítmény 
helye szerinti járási állat-egész-
ségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hivatalhoz (a továbbiakban: járási 
állat-egészségügyi hivatal), elsőd-
leges termelésből származó, nem 
állati eredetű alaptermék esetében 
a megyei kormányhivatal növény- 
és talajvédelmi igazgatóságánál (a 
továbbiakban: növény- és talajvé-
delmi igazgatóság):

aa) természetes személy esetén a 
természetes személyazonosító ada-
tokat, lakcímet, telephelyet, elérhe-
tőséget, adóazonosító jelet, 
ab) jogi személy esetén a (cég)nevet, 
adószámot, székhelyet, telephelyet, 
statisztikai számjelet, elérhetősé-
get, 
ac) a tevékenységet, 
ad) a tevékenység végzésének he-
lyét.
(2) A 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 
4. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki. „(3a) Az első magyar-
országi tárolási helyet üzemelte-
tő élelmiszer-vállalkozónak a (3) 
bekezdés a)–d) pontjában előírt 
jelentést nem kell megküldenie a 
tagállamok közötti kereskedelem-
ből származó azon szállítmányról, 
amire vonatkozóan a bejelentési 
kötelezettséget az Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszerben teljesítette.” 
 (3) A 3/2010. (VII. 5.) VM rende-
let 4. § (3) bekezdés d) pontjában 
a) az „és a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatalról” szö-
vegrész helyébe az „és a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal-
ról” szöveg, 
b) az „első magyarországi tárolási 
helyet élelmiszer-vállalkozót” szö-
vegrész helyébe az „első magyar-
országi tárolási helyet üzemeltető 
élelmiszer-vállalkozót” szöveg lép.” 

• 2015. április 1-jétől hatályos a 3. 
§. (1) és (3) bekezdése 
„(1) Nem előrecsomagolt élelmiszer 
végső fogyasztónak történő értéke-
sítése esetén az eladás helyén, jól 
látható módon – a fogyasztók tá-
jékoztatása céljából – az élelmiszer 
nevét, az 1169/2011/EU rendelet 
III. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában, 
valamint az élelmiszer-adalékanya-
gokról szóló, 2008. december 16-i 
1333/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet V. mellékletében 
előírt kiegészítő információkat fel 
kell tüntetni.
(2) Az 1169/2011/EU rendelet 8. 
cikk (6) bekezdése szerinti infor-
máció-továbbítás során a nem elő-

A rendeletek hatálya

EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés FM rendelet 1. §

„(3) Ez a rendelet valamennyi élelmiszer-vállalkozóra  „1. § (1) E rendeletet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt 
vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok az élelmiszerlánc mely kivétellel – alkalmazni kell a) a végső fogyasztóknak 
szakaszában működnek, amennyiben azok tevékenységei szánt élelmiszerekre, beleértve a vendéglátás, illetve
összefüggenek a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos a közétkeztetés keretében forgalomba hozott és a
tájékoztatásával. Ezt a közétkeztetés rendeletet a végső vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt 
fogyasztóknak szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell,  élelmiszereket is, valamint
beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés által b) valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelyek
szállított élelmiszereket és a vendéglátás, illetve tevékenysége összefügg a fogyasztók
a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is.” élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával.
 (2) E rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszer-
 automatákban és az automatizált értékesítő helyeken
 értékesítésre kínált nem előrecsomagolt élelmiszerekre.
 (3) A kistermelők által előállított és forgalomba hozott 
 élelmiszerek esetén nem kell alkalmazni 
 a 3. §-t, a 4. § (2)–(4) bekezdését, az 5. § 
 (1) bekezdés c) pontját, (2) és (3) bekezdését, 
 valamint a 6. §-t.”

FOGYASZTÓVÉDELEM
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recsomagolt élelmiszert forgalom-
ba hozó élelmiszer-vállalkozónak 
át kell adnia az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek a nem előre-
csomagolt élelmiszer azon adatait, 
amelyeket az előrecsomagolt élel-
miszerek esetében az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusai és az Éltv. felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályok alap-
ján kötelező feltüntetni. 
▪ A (2) bekezdés szerinti adatokról 
a végső fogyasztót kérésére tájékoz-
tatni kell.” 

• 2015. július 1-jétől hatályos az 5. 
§ (3) bekezdése
„(3) Az élelmiszer-vállalkozónak 
belső eljárást kell kidolgoznia az 
allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagok és termékek késztermékben 
való jelenlétére vonatkozó szóbeli tá-
jékoztatás megadásának módjáról és 
ki kell jelölnie a szóbeli tájékoztatás 
megadásáért felelős személyt. A bel-
ső eljárást fizikai vagy elektronikus 
adathordozón dokumentálni kell és 
a személyzet, valamint az ellenőrző 
hatóság számára könnyen elérhető-
vé kell tenni. A belső eljárásnak ki 
kell terjednie a forgalomba hozatal 
során érintett munkatársaknak az 
allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagokkal és termékekkel össze-
függő veszélyekre vonatkozó okta-
tására is, amelynek megtörténtét az 
élelmiszer-vállalkozónak dokumen-
tumokkal kell tudnia igazolni.” 

• Az FM rendelet többi paragrafusa 
2014. december 20-ától hatályos. 

• Az EK rendeletben és az FM 
rendeletben előírt tájékoztatá-
si kötelezettség az éttermeket, 
szállodai éttermeket, kávézó-
kat, cukrászdákat is terheli, 
amennyiben a vendégnek (a fo-
gyasztónak) helybeni fogyasz-
tásra vagy elvitelre készítenek 
élelmiszert (ételt). 

• Az élelmiszer fogalmát a 
178/2002/EK rendelet 2. cikke 
határozza meg: 

„E rendelet alkalmazásában az 
„élelmiszer” minden olyan feldol-
gozott, részben feldolgozott vagy 
feldolgozatlan anyagot vagy ter-
méket jelent, amelyet emberi fo-
gyasztásra szánnak, illetve amelyet 
várhatóan emberek fogyasztanak 
el. Az »élelmiszer« fogalmába bele-
tartozik az ital, a rágógumi, vala-
mint az előállítás, feldolgozás vagy 
kezelés során szándékosan hozzá-
adott bármely anyag, többek között 
a víz is. Az élelmiszer fogalmába 
beletartozik a 98/83/EK irányelv 
6. cikkében – a 80/778/EGK és a 
98/83/EK irányelvben megfogal-
mazott követelmények sérelme nél-
kül – meghatározott megfelelőségi 
pontot követően a víz is.”

• A forgalomba hozatal és a végső 
fogyasztó fogalmát a 178/2002/
EK rendelet 3. cikkének 8. és 18. 
pontja határozza meg: 
▪ „8. forgalomba hozatal: élelmi-
szer vagy takarmány készen tar-
tása eladás céljára, beleértve az 
élelmiszer vagy takarmány eladás-
ra való felkínálását, vagy az élel-
miszerek és takarmányok ingyenes 
vagy ellenérték fejében történő át-
adásának bármely egyéb formáját, 
valamint az élelmiszerek és takar-
mányok eladását, forgalmazását 
vagy átadásának egyéb módját;” 
▪ „18. végső fogyasztó: egy élel-
miszer utolsó fogyasztója, aki nem 
egy élelmiszer-ipari vállalkozás 
tevékenysége során használja fel az 
élelmiszert.”

• Mivel az 1169/2011/EK rendelet 
az élelmiszerek tájékoztatá-
sával kapcsolatban kizárólag 
az élelmiszer szót használja, 
annak fogalmát illetően utal 
a 178/2002/EK rendelet 2. cik-
kére, amelynek értelmében az 
élelmiszer magában foglalja 
a vizet is, az éttermekben, ká-
vézókban, cukrászdákban fel-
szolgált ivóvizeknél figyelembe 
kell venni a 98/83/EK irányelv 
alapján meghozott 201/2001. (X. 
25.) Korm. rendelet előírásait is. 

• A tájékoztatás módját az 
1169/2011/EK rendelet tagálla-
mi hatáskörbe utalja. 

• A tájékoztatás módját a 36/2014. 
(XII. 17.) FM rendelet 4–7. §-ai 
adják meg. 

• „4. § (1) Nem előrecsomagolt 
élelmiszer végső fogyasztó részé-
re történő értékesítése esetén az 
1169/2011/EU rendelet 9. cikk (1) 
bekezdés c) pontja szerinti allergiát 
vagy intoleranciát okozó anyagok 
és termékek (a továbbiakban: aller-
giát vagy intoleranciát okozó anya-
gok és termékek) késztermékben 
való jelenlétéről a végső fogyasztót 
e §-ban és az 5–7. §-ban foglaltak 
szerint, a vásárlást megelőzően tá-
jékoztatni kell.

• (2) Az allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok és termékek készter-
mékben való jelenlétére vonatkozó 
tájékoztatásnak a végső fogyasztó 
számára könnyen elérhetőnek kell 
lennie és a tájékoztatás megadása 
nem járhat a végső fogyasztó szá-
mára többletköltséggel.

• (3) Az allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok és termékek készter-
mékben való jelenlétére vonatkozó 
tájékoztatást az 1169/2011/EU 
rendelet II. mellékletében felsorolt 
anyagok és termékek nevére hivat-
kozással – az 5. §-ban foglalt eset 
kivételével – jól látható módon, 
fizikai vagy elektronikus hordozón 
az adott nem előrecsomagolt élel-
miszer eladásra kínálásának helyén 
kell feltüntetni.

• (4) A (3) bekezdés szerinti tájékoz-
tatás elérhetőségének helyére a vég-
ső fogyasztó figyelmét jól olvasható 
módon, a létesítményben elhelye-
zett fizikai vagy elektronikus hor-
dozón fel kell hívni.

• 5. § (1) Az allergiát vagy intole-
ranciát okozó anyagok és termé-
kek késztermékben való jelenlétére 
vonatkozó tájékoztatás szóban is 
megadható, amennyiben
a) a létesítményben folyamatosan 
jelen van a szóbeli tájékoztatás 
megadásáért felelős személy,
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b) a fogyasztó – kérésére – a tájé-
koztatást haladéktalanul megkapja 
az élelmiszer átadásának helyén, a 
vásárlást megelőzően, és
c) a szóbeli tájékoztatás a létesít-
ményben elérhető írásos dokumen-
tumon alapul.

• (2) Az allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok és termékek kész-
termékben való jelenlétére vonat-
kozó tájékoztatás szóbeli megadá-
sa esetén a nem előrecsomagolt 
élelmiszer eladásra kínálásának 
helyén jól látható módon, fizikai 
vagy elektronikus hordozón fel kell 
tüntetni, hogy az allergiát vagy 
intoleranciát okozó anyagok és ter-
mékek késztermékben való jelenlé-
tére vonatkozó tájékoztatás szóbeli 
megadása az élelmiszer eladásra 
kínálásának helyén kérhető.

• (3) „Az élelmiszer-vállalkozónak 
belső eljárást kell kidolgoznia az 
allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagok és termékek késztermék-
ben való jelenlétére vonatkozó 
szóbeli tájékoztatás megadásának 
módjáról, és ki kell jelölnie a szóbe-
li tájékoztatás megadásáért felelős 
személyt. A belső eljárást fizikai 
vagy elektronikus adathordozón 
dokumentálni kell, és a személy-
zet, valamint az ellenőrző hatóság 
számára könnyen elérhetővé kell 
tenni. A belső eljárásnak ki kell 
terjednie a forgalomba hozatal 
során érintett munkatársaknak az 
allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagokkal és termékekkel össze-
függő veszélyekre vonatkozó okta-
tására is, amelynek megtörténtét 
az élelmiszer-vállalkozónak doku-
mentumokkal kell tudnia igazol-
ni.” Ez a bekezdés 2015. július 
1-jétől hatályos!

• 6. § Amennyiben a létesítményben 
nem előrecsomagolt élelmiszereket 
a végső fogyasztó számára több 
különböző helyen kínálnak megvé-
telre, a 4. § (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást és az 5. § (2) bekezdé-
se szerinti információt valamennyi 
helyen fel kell tüntetni.

• 7. § Az allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok késztermékben való 

jelenlétére vonatkozó tájékoztatás 
nem kötelező, amennyiben
a) a nem előrecsomagolt élelmiszer 
megnevezése egyértelműen utal az 
érintett allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyag vagy termék nevére, 
vagy
b) az élelmiszer-vállalkozó a fo-
gyasztóval történt előzetes egyez-
tetés alapján személyre szabottan 
biztosít olyan élelmiszert a fogyasz-
tó számára, amely nem tartalmaz 
allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagokat és termékeket.”

• Az idézett paragrafusok értel-
mében a fogyasztó számára 
könnyen elérhető módon kell 
feltüntetni a tájékoztatást a vá-
sárlás, fogyasztás előtt, példá-
ul az étlapon, a menükártyán, 
az étteremben, kávézóban stb. 
vagy a bejáratnál elhelyezett 
táblán. 

• A tájékoztatási kötelezettség 
teljesíthető szóban vagy elekt-
ronikus úton, egyebek között 
tableten is. 

• A nem vagy nem megfelelő tá-
jékoztatás miatt a Ptk. 6:62. §-
ának (3) bekezdése alapján az 
éttermet, kávéházat stb. kárté-
rítési kötelezettség terhelheti.
Például: Ha az étterem nem 
vagy nem megfelelően (a ren-
deletekben előírt tartalommal) 
tájékoztatja a vendéget, s ezért 
ő nem az elfogyasztott étel mi-
nőségétől, hanem az abban lévő, 
neki allergiát okozó anyagtól 
megbetegszik, akkor megala-
pozottan követelhet kártérítést 
és sérelemdíjat az étteremtől. 

A fogyasztó  
és a vállalkozások közötti 
szerződések 

A 45/2014. (II. 25.) Korm. rende-
let állapítja meg a fogyasztó és a 
vállalkozások közötti szerződések 
speciális szabályait. 

• A rendelet két fogyasztói szer-
ződéstípust foglal magában: a 
vállalkozás székhelyén, telep-
helyén kívül kötött szerződése-
ket és a távollévők között létre-
jövő szerződéseket. 

• A rendelet nem vonatkozik az 
utazási szerződésekre [2. § i) 
pont]. 

• Az utazási szerződésekre a Ptk. 
és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. 
rendelet szabályait kell alkal-
mazni, függetlenül attól, hogy 
az utazási vállalkozó székhe-
lyén, telephelyén kívül (például 
az Utazás kiállításon) kötötték 
őket, vagy elektronikus úton 
(online) jöttek létre. 

• Ha a szálloda elektronikus 
úton értékesíti szolgáltatását, 
akkor alkalmazni kell a rende-
let előírásait. 

• A rendelet 3. §-a 2015. január 1-
jétől hatályos. 
„3. § A személyszállítási szolgálta-
tásokról szóló törvény szerinti sze-
mélyszállítási szolgáltatásokkal, és 
a légi közlekedésről szóló törvény 
szerinti légi személyszállítással, 
valamint a vízi személyszállítás 
feltételeiről szóló jogszabály sze-
rinti személyszállítással kapcsola-
tos szerződésre kizárólag a 7. § és 
a 15. § (1) és (2) bekezdése alkal-
mazandó.” 

• A szerződéseknek részlete-
sen tartalmazniuk kell többek 
között a fizetési, a szállítási, a 
teljesítési feltételeket, a teljes 
költséget és minden egyéb dí-
jat. A feltüntett ár az a végle-
ges ár, amelyet a fogyasztónak 
fizetnie kell. A feltüntetett árra 
más járulék, rejtett költség nem 
rakódhat. 

• A fogyasztó a vásárlástól, meg-
rendeléstől az onnan számított 
14 napon belül indokolás nélkül 
elállhat. A szolgáltató a vásárlás, 
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megrendelés előtt köteles felhív-
ni a fogyasztó figyelmét a 14 na-
pos elállási határidőre. Amennyi-
ben e felhívást elmulasztja, vagy 
nem megfelelően tájékoztat, az 
elállási határidő automatikusan 
meghosszabbodik 12 hónappal. 
[21. § (2) bekezdés] 

• A szolgáltató az elállás tudomá-
sára jutásától számított 14 na-
pon belül köteles a szolgáltatás 
árát a teljesítéssel összefüggés-
ben felmerült költséggel (pél-
dául szállítási költség) együtt 
visszafizetni a fogyasztónak. 

• Ha a szolgáltató a szerződéskö-
téssel kapcsolatban telefonos 
ügyintézést nyújt, akkor nem 
lehet emelt díjjal terhelni a fo-
gyasztót. 

•  jegyzet

PÉNZTÁRGÉPEK 
A pénztárgépek használatával és szervizelésével kapcsolatos 50/2013. 
(XI. 15.) NGM rendelet néhány pontban módosult. 

• A 9/A–9/B §-ok 2015. január 1-jétől hatályukat vesztették. 
• Új rendelkezés a 9/C §, amely 2015. január 1-jétől hatályos. 

„9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra köte-
lezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtaki-
bocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában 
úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibo-
csátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meg-
határozott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől 
eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan 
módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsá-
tott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték 
adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét ‒ az 
állami adóhatóság által meghatározott struktúrában ‒ a számla kibocsátásá-
nak keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő 
hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.” 

• A 13. § 2015. január 1-jétől hatályos. 
„13. § A 9/C. §-t a 2014. december 31-ét követően kibocsátott számlák vonat-
kozásában kell először alkalmazni.” 

• A pénztárgép használatára kötelezett adóalany akkor teljesíti jog-
szerűen adatszolgáltatási kötelezettségét, ha a tevékenységéhez kap-
csolódó kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, 
továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét – adómentesség 
esetén az ellenérték összegét – a számla kibocsátásának keltét alapul 
véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 
15. napjáig, elektronikus úton megküldi az adóhatóságnak. 

• A fenti adatszolgáltatási kötelezettség a 2014. december 31-e után 
(azaz 2015. január 1-jétől) kibocsátott számlákra vonatkozik. 

• Vagyis 2015. január 1-jétől valamennyi, pénztárgép-használatra kö-
telezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét ki-
zárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles az általa kibocsátott 
összes számláról adatot küldeni az adóhatóságnak. 
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