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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük A 
felügyelőbizottsági tagok járulékfizetési 
kötelezettségéről szóló új szabályozást, a gazdasági 
társaságok egyetlen formanyomtatványon történő 
bejegyzését, a szolgálati autó magáncélú 
használatára vonatkozó új rendelkezéseket és a 
törvényes kamat csökkenését szabályozó új 
kormányrendelet vonatkozó részeit.  
 
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások is 
elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 

 

 

 

 

 

A felügyelőbizottsági tagok járulékfizetési kötelezettsége 

 

2015. január 1-jétől hatályba lépett a 

társadalombiztosítási törvény módosítása. A 

törvénymódosítás előirányozza többek között a 

nyugdíjbiztosításra és a rokkantsági biztosításra kötelezettek 

személyi körének kibővítését, azzal, hogy kötelezővé teszi a 

díjazás ellenében feladataikat ellátó felügyelőbizottsági tagok 

biztosítási kötelezettségét. Mindezidáig a lengyel gazdasági 

társaságokban működő felügyelőbizottsági tagok után 

kizárólag egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. 

A felügyelőbizottsági tagok a nyugdíjbiztosítás és a 

rokkantsági biztosítás rendszerében való részvételi 

kötelezettsége a választásuk napjától keletkezik, amennyiben 

feladataik ellátásáért díjazásban részesültek, és addig a napig 

tart, ameddig ellátják a feladataikat. Ettől független kell 

kezelni a más jogcímen szerzett biztosítási juttatásokat (pl. 

munkaszerződés) vagy az  esetlegesen igénybe vett 

rokkantsági vagy nyugdíjbiztosítási juttatásokat. Szintén nem 

kell figyelembe venni, hogy milyen jogviszony alapján tölti be 

a tisztségét a felügyelőbizottsági tag ( határozat, 

munkaszerződés, polgári jogi szerződés). A járulék befizetője  

az a gazdasági társaság, amelyben a felügyelőbizottsági tag 

dolgozik. A járulékalapot a feladatok ellátásáért kapott díjazás 

képezi. A nyugdíjjárulékot egyenlő arányban terheli a 

gazdasági társaság és a felügyelőbizottsági tag, amelynek 

mértéke  jelenleg a járulékalap 19,52 %-a. A rokkantsági 
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biztosítást szintén részben a gazdasági társaságot (járulékalap 

6,5%-a), részben a felügyelőbizottsági tagot terheli  (1,5%). A 

felügyelőbizottsági tagokra nem terjed ki a betegbiztosítási és 

a balesetbiztosítási kötelezettség. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járulékfizetésre 

vonatkozó új szabályozás értelmében a gazdasági társaságnak 

biztosítottként be kell jelentenie a felügyelőbizottsági tagot. A 

biztosítási kód  megváltozására tekintettel ki kell jelenteni a 

Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) –ből azt a 

felügyelőbizottsági tagot, aki 2015. január 1-je előtt a tisztségét 

díjazás ellenében látta el és 2015. január 1-je után jelenleg is 

ebben a munkakörben dolgozik. Ugyanakkor be kell őt 

jelenteni a kötelező egészségügyi, rokkantsági, és 

nyugdíjbiztosítási rendszerbe. Emlékeztetnénk, hogy a 

fentieken túlmenően a járulék befizetőjét  járulék-megállapítási 

és levonási kötelezettség terheli, továbbá kötelessége a levont 

összeget átutalni a ZUS-nak. 

 
A gazdasági társaságok egyetlen formanyomtatványon 

történő bejegyzése 

2014. december 1-jétől lépett hatályba a gazdasági 

társaságok bejegyzésére vonatkozó új szabályozás. Az 

Országos Cégbírósági Cégjegyzékről (KRS) szóló törvény 

módosítása jelentősen megkönnyítette az adószám (NIP) és a 

statisztikai számjel (REGON) megállapítását és bejelentését a 

Társadalombiztosítási Intézetbe (ZUS). A bevezetett 

változtatások lehetővé tették a gazdasági társaságok számára 

tevékenységük gyorsabb megkezdését, továbbá csökkentették 

a regisztrációs eljárással  járó kötelezettségeiket.  

A törvénymódosítással megváltozott az egyablakos 

rendszer eddigi működése. Korábban a cégbíróság számára 

további formanyomtatványokat  és dokumentumokat kellett 

benyújtani, amit 3 napon belül postai úton továbbítottak az 

adó- és statisztikai hivatalnak, valamint a  ZUS-nak. Eddig az 

egyablakos rendszert nem vehették igénybe azok a vállakozók, 

akik Kft-jüket az interneten keresztül alapították (S-24), nekik 

külön kellett igényelniük az adószámot (NIP) és a statisztikai 

számjelet (REGON). Jelenleg a gazdasági társaságok 

bejegyzése (S-24 is) egy formanyomtatványon keresztül 

történik az összes említett hivatalba, a cégbírósághoz 

megküldött cégbejegyzési kérelem formájában. Miután 

bejegyezték a gazdasági társaságot a cégjegyzékbe (KRS) a 

cégbíróság elektronikus úton elküldi a cégbejegyzési 

kérelemből származó adatokat az adó-, illetve statisztikai 

hivatalnak. Ez alapján az adóhivatal és a statisztikai hivatal 

megállapítja az adószámot és a statisztikai számot, majd 

átküldik a szükséges információkat a cégbíróságnak. A fent 

említett adatok a cégbejegyzésbe kerülnek rögzítésre, a 

kérelmezőnek kikézbesítik az igazolásokat az adószám (NIP) 

és a statisztikai számjel (REGON) megállapításáról. Érdemes 

megemlíteni, hogy nem követelmény a cégbejegyzési 

kérelemhez hozzácsatolni a társasági szerződésnek (alapító 

okirat) és a székhelyre vonatkozó bérleti szerződésnek külön 

példányát az adóhivatal számára. A gazdasági társaság a KRS-

be történő bejegyzést követő 21 napon belül köteles elküldeni 

az adóhivatalnak a kiegészítő információkat 

(bankszámlaszám, az előrelátható dolgozói létszám) a NIP-8 

formanyomtatványon. Ezeket az adatokat automatikusan 

továbbítják a ZUS-nak és a statisztikai hivatalnak. A 

törvénymódosítás értelmében a gazdasági társaság már a 

működése megkezdését követően megteheti kiegészítő 

bejelentéseit. Más szóval a többletinformáció megadási 

kötelezettség miatt nem fog időben elhúzódni a gazdasági 

tevékenység tényleges megkezdése.  

A törvénymódosítás a társaság tevékenységi körével 

kapcsolatos változásokat is tartalmaz. Mostanáig tetszőleges 

számú tevékenységi kör megjelölésére volt lehetőség. Jelenleg 

azonban legfeljebb tíz tevékenységi kört lehet megjelölni a 

PKD alapján, és azon belül meg kell jelölni a legfőbb 

tevékenységi kört az alosztály szintjén. Ez a korlátozás 

kizárólag a KRS-be történő bejelentésre vonatkozik. Ezzel 

szemben a társasági szerződés (alapító okirat) szélesebb 

tevékenységi kört is előirányozhat. A KRS-be már bejegyzett 

gazdasági társaságok kötelezettsége az új követelményekkel 

összhangba hozni a tevékenységi körükkel kapcsolatos 

információkat az első változásbejegyzési kérelmükben, 

legkésőbb 2019. december 1-jéig.   

A szolgálati autó magáncélú használata 

Egy 2015. január elsején hatályba lépett 

törvénymódosítás alapján meghatározásra került a juttatásnak 

minősülő, szolgálati autó magáncélú használatának pénzben 

kifejezett értéke. A változtatásokat a gazdasági tevékenység 

elősegítéséről szóló törvényben vezették be, ami többek között 

módosította a személyi jövedelmadóról szóló törvényt is. 

A szolgálati autó magáncélokra történő használata 

alapján számítandó juttatás értéke a motor 

hengerűrtartalmától függ. A legfeljebb 1600 cm3 

hengerűrtartalmú motorral rendelkező autók esetében a 

juttatás értéke havonta 250 zł-ban lett megállapítva, míg az 

ennél nagyobb hengerűrtalmú motorral rendelkező autók 
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esetében havonta 400 zł. Ez a 18%-os SZJA-t figyelembe véve 

45 zł és 75 zł-t átalányadót jelent havonta. Abban az esetben, 

ha a munkavállaló kizárólag a hónap bizonyos napjain 

használja az autót, a juttatás értéke az említett összeg 1/30-ad 

része minden olyan nap után, amikor az autót magáncélokra 

használta. A fent említett összegekből le kell vonni azokat a 

költségeket, amelyeket a munkavállaló megtérített az autó 

használatakor. A juttatást a munkavállaló 

társadalombiztosítási járuléka is terheli. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szolgálati autó 

használatának a munkáltatói szabályzatban meghatározott 

módon kellene történnie. A munkavállalói szabályzatban 

rendezni kell többek között a céges gépjárművel kapcsolatban 

felmerülő munkavállalói felelősséget is. 

 
A törvényes kamat csökkentése 

Egy 2014. decemberben meghozott kormányrendelet 
alapján éves viszonylatban 13%-ról 8%-ra csökkent a 
törvényes kamat mértéke. A törvényes kamat új mértékére 
vonatkozó szabályozás 2014. december 23-án lépett hatályba. 

A fenti változás a lombard hitel mértékének 
csökkentésével függ össze, amit a lengyel Monetáris Tanács 
2015 márciusában 2,5%-on állapított meg. A változások a 
szerződés szerinti kamat mértékére is vonatkoznak, ami a 

polgári törvénykönyv alapján nem lehet magasabb, mint a 
Lengyel Nemzeti Bank által megállapított lombard hitel 
mértékének négyszerese. A szerződés szerinti kamat 
törvényes mértéke jelenleg éves szinten legfeljebb 10% 
lehet. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lombard hitel 
mértékének csökkentése nem eredményezte az adótartozás 
miatti késedelmi kamat mértékének csökkenését, utóbbi 
ugyanis 2014 októberében elérte a törvényi minimumot (éves 
viszonylatban 8% ). 

**** 

 

2015. március hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi tanácsadásnak,  

és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  alapján történő  

konkrét  tanácsadást. Amennyiben további információra van 

szükségük, illetve kérdésük merül fel a Hírlevelünkben foglaltakkal 

kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre elérhetőségeink 

bármelyikén. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a jelen 

publikációt használni szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, 

valamint a forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 


