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HÍRLEVÉL 

 
 

a 2011. évközi egyes adótörvényeket érintő 
változásokról 

 
 
A Munka Törvénykönyvét érintő változások 
 
A megkötött kollektív szerződésekre vonatkozóan a 
bejelentési kötelezettséget a kormányzati portálon 
lehet teljesíteni.  
Megváltozik az üzemi tanács mandátumának 
időtartama is. 2011.08.01. utáni megválasztás 
esetén a mandátum hossza már 5 év a korábbi 3 
éves időtartammal szemben.  
A próbaidő időtartama alapesetben 30 nap, egyedi 
megállapodás esetén munkaszerződésben 
rögzítetten maximum 90 nap lehet. Kollektív 
szerződés esetén a felek maximálisan 6 hónapos 
próbaidőt köthetnek ki. 
Átmenetileg rövidebb teljes munkaidő alkalmazása 
esetén heti 36 órás teljes munkaidőt követően 
legfeljebb heti 44 órás teljes munkaidő alkalmazható 
azonos időtartamban, azonos bérezésért. 
Ezen szabály vonatkozásában a jogellenes 
munkáltatói magatartás szankciója háromszoros bér 
kifizetése. 
Kollektív szerződés hiányában is dönthet a 
munkáltató a túlmunka szabadidővel történő 
megváltásáról. 2011.08.01-től a gyermekápolásból 
visszatérők számára lehetőség lesz hat havi 
szabadság pénzbeli megváltására.  
A foglalkoztató kettőnél több részletben csak eltérő 
megállapodás alapján adhatja ki a szabadságot. 
Egybefüggően legalább 14 napot biztosítani kell. 
 
 
 
Munkaügyi ellenőrzésekről szóló törvény 
változásai 
 
2012.01.01-től érvényes a jogszabály a bruttó 
300.000 Ft/hó alatti bérek nettó értékének 
megőrzéséről. Jövő évtől az adóellenőrzések során 
célpont lesz a megfelelő emelések megtételének 
vizsgálata. Ha nem történik meg a megfelelő 
mértékű emelés, akkor a társaság nem tekinthető 
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezőnek, 
amely adókedvezmények és támogatások 
igénybevétele esetén hátrányokkal járhat. 
 
 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 

about the interim changes of tax regulations in 
2011 

 
 
Changes of Labour Code 
 
It is possible to fulfil the requirement of publishing for 
concluded collective agreements on the 
governmental website. 
The mandate duration of works council changes as 
well. It will be 5 years instead of former 3 years 
duration in case of election after 1 August 2011.  
 
The probation period is 30 days naturally but it can 
be especially maximum 90 days concluded in the 
labour contract. Maximum 6 months probation 
period can be agreed in case of collective 
agreement existence. 
In case of temporarily reduced work time maximum 
44 hours work time is applicable weekly after 36 
hours work time weekly for the same duration for the 
same wages. 
Regarding this regulation the employer is obliged to 
pay three times wages in case of unlawful employer 
behaviour. 
The employer may decide on redeeming the 
overtime with free time without concluded collective 
agreement. There will be an option for the 
employees returning from children caring to redeem 
six months holidays financially.  
The employer is allowed to give out holidays in more 
than two parts only in case of a different agreement 
existence. At least 14 days have to be provided 
continuously. 
 
 
Changes of Act on Labour Examinations 
 
 
The regulation about protecting the net value of 
gross salaries under 300.000 HUF/month is effective 
from 1 January 2012. Next year tax examination will 
focus on the execution of the adequate increases. If 
the adequate increases are not executed then the 
company cannot be considered as one with labour 
relationships in good order that may mean 
disadvantages at using tax concessions and 
subsidies. 
 
 
 



  

 
Egyszerűsített foglalkoztatás változásai  
 
Változik a napi létszámkorlát számítási szabálya és 
a mezőgazdasági idénymunka fogalma bővül a 
vadászati ágazatba tartozó munkavégzéssel. 
Munkaszerződés írásba foglalása esetén nincs 
munkaidő nyilvántartási kötelezettség és írásbeli 
elszámolási kötelezettség. 
 
 
Kötelező egészségbiztosítás szabályainak 
változásai 
 
2011.05.01-től a táppénz napi összegének 
maximális értéke 5.200 Ft/nap (a minimálbér 200%-
nak 30-ad része). 2011.05.01-től a veszélyeztetett 
terhes kismamákat nem illeti meg betegszabadság. 
Esetükben a 9-es keresőképtelen kódot kell 
alkalmazni. 2011.07.01-től megszűnik a passzív 
táppénz intézménye. Méltányosságból megállapított 
táppénz esetén csak aktív táppénz vagy 
gyermekápolási táppénz állapítható meg. Szintén 
2011.07.01.-től érvényes szabály, hogy a jogalap 
nélkül felvett pénzbeli ellátás esetén a biztosítottól 
csak 90 napig kérhető vissza az összeg azt 
követően a foglalkoztató köteles helyt állni.  
 
Korengedményes nyugdíjba vonulás 
 
2011.12.31-ig történő korengedményes nyugdíjba 
vonulás feltételei a következők: 

- dec.31-ig az öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 
évvel korábbi életkor betöltése, 

- dec.31-ig a szükséges szolgálati idő 
megszerzése, 

- szándékbejelentés a munkaügyi központ 
felé 

- megállapodás megküldése az illetékes 
nyugdíjbiztosítási szervnek 

- nyugdíj igénylés megküldése legkésőbb 
2011.12.31-től. 

 
A nyugdíj ez esetben csökkentett összegű, a 
csökkentés mértéke maximum 8,4%. 
 
Társasági adó sportot érintő változásai 
 
 
A támogatható látvány-csapatsportágak: 
labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, 
jégkorong. A ráfordítás összege teljes mértékben a 
vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 
tételnek tekintendő és ezen felül teljes mértékben 
adókedvezményként is elszámolható. 
Adókedvezmény csak a Nemzeti Sport Intézet által 
kiadott igazolás alapján érvényesíthető. Az 
igazolásban szereplő összeg erejéig a támogatás 
adóévében és az azt követő három adóév adójából 
érvényesíthető adókedvezmény. A tárgyévi 

 
Changes of simplified employment 
 
Rules for calculation of daily staff number maximum 
will change and the term of agricultural seasonal 
jobs will widen with the jobs related to the hunting 
sector. There is no obligation for working hours 
registration and written settlement if the labour 
contract is in written form. 
 
 
Changes of compulsory health insurance 
regulations 
 
The maximum level of sick leave benefit is 5.200 
HUF/day from 1 May 2011 (thirtieth of 200 % of 
minimum wage). The high-risk pregnant women are 
not entitled for sick-leave from 1 May 2011. The 
disabled code number 9 is usable for them. Passive 
sick-leave benefit will be terminated from 1 July 
2011. Sick-leave benefit determined by fairness can 
only be active or children caring sick leave benefit. 
From 1 July 2011 is the rule valid that the financial 
supply received without effective right can be 
withdrawn from the insured only within 90 days after 
that the employer is obliged to make the settlement. 
 
 
Early retirement  
 
The conditions of early retirement are until 31 
December 2011 as follows: 

- turning of age maximum 5 years under 
retirement age until 31 Dec 

- reaching of needed serving time until 31 Dec 
 

- declaration of intention to the labour 
authority 

- sending of agreement to the competent 
pension insurance institution  

- sending of the pension demand at the latest 
from 31 Dec 2011.  

 
The pension amount is reduced in these cases the 
maximum level of the reduction is 8,4 %. 
 
Changes of the corporate income tax related to 
sport 
 
The supportable spectacular team-sports are: 
football, handball, basketball, water-polo and ice-
hockey. Total amount of the expenditure can be 
considered as item in favour of the entrepreneurial 
activity and additionally the total amount can be 
accounted as tax concession. The tax concession 
can be accounted only based on the certificate of 
the National Sport Institution. The tax concession 
can be accounted in the year of the support and in 
three additional years until the maximum amount of 
the certified support. The maximum annual tax 



  

adókedvezmény maximum a számított adó 70 %-a 
lehet. A támogató nem jogosult ellenszolgáltatásra a 
támogatásért cserébe. 
 
 
ÁFA törvény évközi változásai 
 
2011.07.01-től a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 
alapján sor került a székhely és a telephely 
fogalmának pontosítására. Ezzel a témakörrel már 
foglakoztunk korábbi hírlevelünkben.  
  
 
Népegészségügyi termékadó 
 
A törvény 2011.07.19-én került kihirdetésre. 
Népegészségügyi termékadót (chips-adót) kell 
fizetni a törvényben meghatározott előrecsomagolt 
üdítőitalok, energiaitalok, cukrozott készítmények, 
sós snackek és ételízesítők után. Az adófizetés az 
első magyarországi forgalomba hozót terheli. 
Belföldi gyártás esetén a termelőt, külföldi előállítás 
esetén pedig az importálót. Nem terheli adó az 
unióba vagy az unió területén kívülre történő 
termékértékesítést, amennyiben a megfelelő 
igazolások rendelkezésre állnak a termék 
kiszállításával kapcsolatban. Nem terheli adó a 
naptári évben az adóköteles termékből 50 liter vagy 
50 kilogrammnál kisebb mennyiségű értékesítést 
sem. Az adóalanyok önadózás útján kötelesek 
bevallani és befizetni a terheket. A bevallási időszak 
minden adózó esetében a rá vonatkozó ÁFA 
bevallási időszakkal azonos. Az adó alanya az 
értékesítésről szóló számlán köteles feltüntetni azt, 
hogy az adókötelezettség őt terheli. A 
népegészségügyi termékadó az ÁFA alapjába is 
beszámítandó. 
 
 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
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concession can only be the 70 % of the calculated 
tax. The supporter is not entitled for compensation 
against its support.  
 
 
VAT interim changes 
 
The terms of the place of establishment and fixed 
establishment are stated precisely by Implementing 
Regulation 282/2011/EU from 1 July 2011. We 
considered this topic in our former newsletter. 
 
 
Public health product tax 
 
The act was published on 19 July 2011. Public 
health product tax (crisps-tax) has to be paid on the 
pre-packed refreshments, energy drinks, sugar 
added products, salty snacks and seasonings 
determined in the act. The first Hungarian distributor 
is obliged to pay the tax. The burden is for the 
manufacturer in domestic production and importer in 
case of foreign production. There is no tax burden 
for sales to EU and out of the EU territory if the 
required certificates are available for product 
transportations. There is no tax burden for the sales 
of the taxable products less than 50 litres or 50 
kilogram annually. The taxable persons have to 
prepare their tax declarations and pay the tax by 
self-taxation way. The tax returning period is the 
same as the concerning VAT returning period for all 
taxable persons. The taxable persons are obliged to 
indicate on the sales invoices that they are burdened 
by tax obligation. The public health product tax is 
also part of the value added tax base. 
 
 
 
 
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
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