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Módosuló reklámadó 

A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adó-

alanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak: 

 az adómentesség csak a 100 millió forintot el nem érő adóalap esetén alkalmazható (a korábbi 500 millió fo-
rint helyett), 

 a progresszív adókulcs helyett egységes, 5,3%-os adókulcs kerül meghatározásra a 100 millió forintos adóalap 
felett, 

 amennyiben a megrendelő a közzétevő nyilatkozatával nem rendelkezik, miszerint a közzétevő teljesíti az 
adófizetési kötelezettséget, illetve ilyen őt nem terheli, úgy az adóköteles megrendelés után alkalmazandó 
adókulcs 5 %-ra mérséklődik a korábbi 20 % helyett (a havi összesített ellenérték 2 500 000 forintot meghala-
dó része után), 

 az új szabályozás a hatálybalépést követő napokra vetített, időarányos adóalap-részre kell alkalmazni, azon-
ban az adóalany dönthet úgy, hogy a módosítással bevezetett adómértéket alkalmazzák a teljes 2014-es és 
2015-ös adóévre, 

 az adóalanynak – akár a 2014-es adóévre vonatkoztatva is – a reklám közzétételével összefüggésben elszá-
molt költségei minden egyéb feltételtől függetlenül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő (így adó-
zás előtti eredményt csökkentő) költségeknek minősülnek, ha azok adóévi összege a 30 millió forintot nem 
haladja meg, 

 a kapcsolt vállalkozások adó- és adóelőleg-fizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozó szabályokat 
csak akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással 
jött létre. 
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Kötelező cégmódosítással kapcsolatos bírságolás 

A 2015. évi II. törvény a cégek és szövetkezetek új Ptk-ra 

történő átállásával kapcsolatosan hatályon kívül helyezte 

a Ptké. 15. § és 22. §-át.  

Ennek megfelelően a cégbíróság nem sújtja automatiku-

san pénzbírsággal a cégeket, szövetkezeteket, amennyi-

ben határidőn túl tesznek eleget bejelentési kötelezettsé-

güknek (betéti társaságok esetén 2015. március 15. napjá-

ig, korlátolt felelősségű társaság esetén 2016. március 15. 

napja a határidő).  

Késedelem esetén azonban a törvényességi felügyeleti 

eljárás általános szabályai változatlanul alkalmazhatók. 
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Bírósági elektronikus tájékoztatás és figyelmeztető 

rendszer 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2015. évben bevezetésre 

került az elektronikus értesítési rendszer, amely a peres felek és 

képviselőik számára - előzetes kérelmükre - információt nyújt 

peres ügyeik állásáról. A rendszer segítségével a felek megte-

kinthetik az őket érintő ügyek meghatározott lajstromadatait és 

meghatározott eljárási cselekményekről elektronikus értesítést 

kaphatnak. A rendszer az alábbi linken érhető el (használatához 

ügyfélkapu és regisztráció szükséges): 

https://e-ugyintezes.birosag.hu/ 



 
Családok otthonteremtési kedvezménye 

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2015. július 1. napjával módosul, így a vissza nem 

térítendő állami támogatások rendje az alábbiak szerint alakul. 

Támogatás köre: 

 új lakás építéséhez, 

 új lakás vásárlásához, 

 használt lakásnak a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez. 

Jogosultak köre: 

 a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár 

jogai illetnek meg, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén 

gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakó-

hellyel rendelkezik, 

 a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, 

 a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben 

foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy 

 menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogál-

lással rendelkezik. 
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Ki után igényelhető 

 a jogosulttal közös háztartásban élő (vele az új lakásba beköltöző) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után 

(gyermek a 24 hétnél idősebb magzat és az igénylő által eltartott, 16 év alatti gyermek, avagy 25 év alatti gyermek, ha 

oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 16 életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez 

az állapota legalább egy éve tart), 

 jogosult gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, 

hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, 

 jogosultakból álló fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévét) a meglévő gyermekei számától függetlenül - 

legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén, amelynek teljesítési határideje egy gyermek esetén 4 év, két gyer-

mek esetén 8 év. 

 a később született gyermek után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) 

eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában, érvényes összegben 

és feltételek szerint igénybe vehető a kedvezmény. A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermeken-

ként 400 ezer Ft. 
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Mi minősül új lakásnak 

Új lakásnak a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott, 

legalább „B” tervezett energetikai minősítésű 

 építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás,  

 vásárlás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában − 
használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal ren-
delkező új lakás, 

 ha  

- építés esetén az általános forgalmi adó nél-
kül, a lakóépület nettó alapterületére szá-
mított, egy négyzetméterre jutó bekerülési 
költség vagy  

- vásárlás esetén az általános forgalmi adó és 
telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes 
nettó alapterületére számított, egy négy-
zetméterre jutó vételár nem haladja meg a 
300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztá-
sú lakás esetében a 350 000 Ft-ot, 

 a lakás vételára nem haladhatja meg 

  - Közép-Magyarország területi egysége esetén 

     ◦ Budapesten a 35 millió Ft-ot, 

     ◦ városokban a 28 millió Ft-ot, 

     ◦ egyéb településeken a 23 millió Ft-ot, 

   - Dunántúl területi egysége esetén 

     ◦ megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot, 

     ◦ városokban a 23 millió Ft-ot, 

     ◦ egyéb településeken a 18 millió Ft-ot, 

 

- Alföld és Észak területi egysége esetén 

   ◦ megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot, 

   ◦ városokban a 19 millió Ft-ot, 

   ◦ egyéb településeken a 16 millió Ft-ot. 

 a „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősí-

tési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési 

osztályú egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése 

esetén abban az esetben igényelhető a kedvezmény, ha 

az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület 

fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállí-

tott, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt ar-

ról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbizton-

ságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. 
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Kedvezmény mértéke:  

 

Gyermekek száma 
Ingatlan hasznos 
alapterülete 

Alapösszeg 
„A” energia-
minősítésű la-
kás esetén 

„A+” energia-
minősítésű la-
kás esetén 

Alacsony energia-
fogyasztású la-
kás esetén 

1 gyermek 
40-55 m2 500.000 Ft 550.000 Ft 600.000 Ft 650.000 Ft 

56-160 m2 600.000 Ft 660.000 Ft 720.000 Ft 780.000 Ft 

2 gyermek 

50-65 m2 800.000 Ft 880.000 Ft 960.000 Ft 1.040.000 Ft 

66-80 m2 1.000.000 Ft 1.100.000 Ft 1.200.000 Ft 1.300.000 Ft 

81-160 m2 1.300.000 Ft 1.430 000 Ft 1.560 000 Ft 1.690.000 Ft 

3 gyermek 

60-75 m2 1.200.000 Ft 1.320.000 Ft 1.440.000 Ft 1.560.000 Ft 

76-90 m2 1.500.000 Ft 1.650.000 Ft 1.800.000 Ft 1.950.000 Ft 

91-160 m2 2.000.000 Ft 2.200.000 Ft 2.400.000 Ft 2.600.000 Ft 

4 gyermek 

70-85 m2 1.600.000 Ft 1.760.000 Ft 1.920.000 Ft 2.080.000 Ft 

86-100 m2 2.000.000 Ft 2.200.000 Ft 2.400.000 Ft 2.600.000 Ft 

101-160 m2 2.500.000 Ft 2.750.000 Ft 3.000.000 Ft 3.250.000 Ft 

Főbb eljárási szabályok: 

A kedvezményt új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés 
esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén a bővítési 
munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől. 

A kérelmet és mellékleteit hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyúj-
tani. 

A családok otthonteremtési kedvezménye összegének folyósítása új lakás építése vagy bővítés esetében, a készültségi fokkal 
arányosan, utólagosan és a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a hasz-
nálatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok 
befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően 
történik. Új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően történik, egy összegben. 

A családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-
os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak 
az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. 

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesí-

tik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.  
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