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A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi 
miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. 
§ a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el:  
 
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre (a továbbiakban együtt: 
munkáltató) és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, 
közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).  
(2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelı és a rendeltetése 
folytán a munkaszüneti napokon is mőködı munkáltatónál, illetve az ilyen 
jellegő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.  
2. § A 2008. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtıl 
való eltéréssel járó - munkarend a következı:  
 

április 26., szombat  munkanap,  a)  

május 2., péntek  pihenınap,  

október 18., szombat  munkanap,  b)  

október 24., péntek  pihenınap,  

december 20., szombat  munkanap,  c)  

december 24., szerda  pihenınap.  

 
3. § A lakossági ellátást és szolgáltatást végzı, valamint az általánostól eltérı 
munkaidı-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a 2. §-tól 
eltérıen is meghatározható.  
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, és 2008. 
december 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összege   

 

Minimálbér 
(periódusonként)  2007-ben  2008. január 1-jétıl  
Havibér alkalmazása esetén  65 500 Ft  69 000 Ft  
Hetibér alkalmazása esetén  15 080 Ft  15 880 Ft  
Napibér alkalmazása esetén  3 020 Ft  3 180 Ft  
Órabér alkalmazása esetén  377 Ft  397 Ft  

 

 
 

A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló havi 
munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytıl függı mozgóbér együttes) kötelezı legkisebb összege 
a teljesítménykövetelmények 100 százalékos teljesítése és a teljes 
munkaidı teljesítése esetén havi 65 500 Forint, 2008. január 1-jétıl 
69 000 Forint. 
A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-
tényezıket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény 100 
százalékos teljesítése és a teljes munkaidı ledolgozása esetén a 
munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelezı legkisebb munkabér 
mértékét, tehát 2007. évben havi 65 500 Forint összeget elérje. 
 
 



A kormányrendelet a havi személyi alapbér garantált bérminimumát a 
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg szakképzettséget 
igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére az 1.) 
pontban foglaltaknál (lásd cikk 1. része) magasabb összegben 
állapította meg. 

A garantált bérminimum a gyakorlati idı szerint differenciálódik, 
amelyet a munkavállaló az általa betöltött munkakörhöz szükséges 
szakképzettséget, képesítést igénylı szakmában a fennálló 
munkaviszonyban, illetve azt megelızıen szerzett.  

A garantált bérminimum  

2 évnél kevesebb gyakorlati idı esetében  
Minimálbér 
(periódusonként)  2007-ben  2008. január 1-jétıl  
havibér alkalmazása 
esetén  

65 500 
Ft  

110%-
a  72 100 Ft 69 000 Ft  

120%-
a  

82 800 
Ft  

hetibér alkalmazása 
esetén  

15 080 
Ft  

110%-
a  16 590 Ft 15 880 Ft  

120%-
a  

19 060 
Ft  

napibér alkalmazása 
esetén  

3 020 
Ft  

110%-
a  3 330 Ft  3 180 Ft  

120%-
a  

3 820 
Ft  

órabér alkalmazása 
esetén  377 Ft  

110%-
a  415 Ft  397 Ft  

120%-
a  477 Ft  

2 éves gyakorlati idı esetében  
Minimálbér 
(periódusonként)  2007-ben  2008. január 1-jétıl  
havibér alkalmazása 
esetén  

65 500 
Ft  

115%-
a  75 400 Ft 69 000 Ft  

125%-
a  

86 300 
Ft  

hetibér alkalmazása 
esetén  

15 080 
Ft  

115%-
a  17 350 Ft 15 880 Ft  

125%-
a  

19 850 
Ft  

napibér alkalmazása 
esetén  

3 020 
Ft  

115%-
a  3 480 Ft  3 180 Ft  

125%-
a  

3 980 
Ft  

 
 
 



 

Minimálbér 
(periódusonként)  2007-ben  2008. január 1-jétıl  
órabér alkalmazása 
esetén  377 Ft  

115%-
a  434 Ft  397 Ft  

120%-
a  497 Ft  

A gyakorlati idı munkaszerzıdéssel, munkakönyvvel, mőködési 
bizonyítvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlı módon igazolható.  

Hangsúlyozandó, hogy 
 pld. egyetemi 

végzettséggel is betölthet a munkavállaló olyan munkakört, amelyben 
iskolai végzettséget nem igénylı betanított munkát lát el, ezen esetben 
pedig a havi munkabér kötelezı legkisebb összege mindössze 65.500 
forint.  

Tehát a minimálbérnél magasabb mértékő garantált bérminimum 
kötelezı alkalmazása nem a munkavállaló tényleges 
végzettségéhez, illetve képzettségéhez, hanem az általa ellátott 
munkakör tekintetében elıírt végzettséghez, illetve képzettséghez 
kapcsolódik.  

Az Mt. 76. § (7) j) alapján a munkáltató a munkaszerzıdés 
megkötésével egyidejőleg köteles szóban - és legkésıbb 30 napon 
belül írásban is - tájékoztatni a munkavállalót a munkakör 
betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrıl (kivéve, ha ezt jogszabály 
határozza meg).  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség meghatározása - 
amennyiben arról jogszabály vagy a kollektív szerzıdés nem rendelkezik - a 
munkáltató feladat- és hatáskörébe tartozik.  

A jogszabályi rendelkezést a munkáltató nem bírálhatja felül, azonban a 
jogszabályban rögzített iskolai végzettségen túlmenıen további végzettség 
igazolását elıírhatja a munkakör betöltéséhez.  

 
 
 
 
 



50. életévüket betöltı munkavállalók  
Minimálbér 
(periódusonként)  2007-ben  

2008. január 1-jétıl  

havibér alkalmazása 
esetén  

65 500 
Ft 

115%-
a 75 400 Ft  69 000 Ft  

125%-
a  

86 300 
Ft  

hetibér alkalmazása 
esetén  

15 080 
Ft 

115%-
a 17 350 Ft  15 880 Ft  

125%-
a  

19 850 
Ft  

napibér alkalmazása 
esetén  

3 020 
Ft 

115%-
a 3 480 Ft  3 180 Ft  

125%-
a  

3 980 
Ft  

órabér alkalmazása 
esetén  377 Ft 

115%-
a 434 Ft  397 Ft  

120%-
a  497 Ft  

Ezen szabályt elıször arra a hónapra járó munkabérek 
megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben 

 

Amennyiben a munkáltató nem tartja be a kötelezı legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegére 
vonatkozó rendelkezéseket, a munkavállaló a 

 érvényesítheti követelését a munkáltatóval szemben.  
A munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) g) pontja 
szerint a munkaügyi ellenırzés kiterjed a jogszabályban, kollektív 
szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett 
kollektív szerzıdésben megállapított munkabér összegére, valamint a 
munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések ellenırzésére.  
Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató 
jogszabályban, kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az 
ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerzıdésben megállapított 
munkabér összegére vonatkozó rendelkezést több munkavállaló 
vonatkozásában megsérti.  
A munkaügyi bírság mértéke, amennyiben a munkáltató a jogszabályban, 
kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 
kiterjesztett kollektív szerzıdésben megállapított 
munkabér összegére vonatkozó rendelkezést szegi meg 30.000 
forinttól 8.000.000 forintig terjedhet.  
 
 



A fent elıadottak alapján a munkáltatóknak alapvetı érdekük főzıdik 
ahhoz, hogy a 316/2005. (XII. 25.) kormányrendelet szabályait 
betartsák.  

 
A kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet a munkavállalók mellett a közalkalmazottakra és a 
köztisztviselıkre is irányadó. A kormányrendelet alapja az Országos 
Érdekegyeztetı Tanácsban született megállapodás volt.  

Az Országos Érdekegyeztetı Tanács azt is ajánlotta, hogy a felsıfokú iskolai 
végzettséget és/vagy akkreditált felsıfokú szakképzettséget igénylı 
munkakört ellátók bérminimuma érje el  

- 2006-ban a minimálbér 140 százalékát,  
- 2007-ben a minimálbér 150 százalékát,  
- 2008-ban a minimálbér 160 százalékát.  

Ezen ajánlás került be a köztudatba "diplomás minimálbér" -ként. A "diplomás 
minimálbér"-rıl azonban nem születet megállapodás az Országos 
Érdekegyeztetı Tanácsban, így a  

"diplomás minimálbér" ,  

nem emelkedett jogszabályi szintre, a hivatkozott kormányrendelet 
szövegében nem szerepel 

 

 
 

 
 
 
 



 
A 2008. évi nyugdíjváltozások nem a nyugdíjasokat, hanem a még aktív 
korúakat érintik.  
 
Január 1-jétıl a 62 éves korhatár elıtt nyugdíjba vonultak közül azok, akik 
dolgoznak, csak akkor szerezhetnek az éves minimálbérnél nagyobb 
jövedelmet, ha nyugdíjukat szüneteltetik.  
 
Másik változás, hogy a korkedvezményes jogosultság fedezetére a 
munkáltatónak külön járulékot kell fizetnie, ha egészségkárosító 
munkakörben foglalkoztatja alkalmazottját. A teljes, 13 százalékos 
járulékterhet ugyanakkor csak 2011-tıl kell a cégeknek rendezniük, addig a 
költségvetés magára vállalja a kiadások - fokozatosan csökkenı - részét. 
 

 

A jelenleg is nyugállományba lévık az inflációt valamivel meghaladó, 
6,5 százalékos emelésre számíthatnak 2008-ban.  

Januárban öt százalékkal kapnak több pénzt a nyugdíjasok, a 
korrekciós program következı lépésével átlagosan az év végéig 6,5 
százalékkal lesz több a pénzük, számol be a Népszabadság. 

Az induló nyugdíjak szintje viszont a szigorítások miatt 6-8 
százalékkal lesz 2008-ban kevesebb annál, mintha a 2007-ben 
hatályos szabályok szerint vonult volna vissza valaki, írja a 
Népszabadság. 

 
 

 
 



 

A kormány egy új szabállyal megpróbálja az eddiginél hosszabb ideig 
aktív helyzetben tartani az embereket, illetve kímélni a 
nyugdíjkasszát.  

Januártól máshogyan számítják ki, hogy kinek mennyi nyugdíj jár. A változás csak azokat érinti, akik 
2008. január elseje után mennek nyugdíjba, s nincs hatással a korábban megállapított járadékokra. Két 
dolog változott meg januártól: az elsı az úgynevezett teljes valorizáció (szintrehozás), amely 2008-ban 
megállapított nyugdíjakat 10,6 százalékkal növeli. A gyakorlatban a teljes valorizáció azt jelenti, hogy az 
1988. és 2006. közötti keresetek mindegyikét a 2007-es szintőre emelik. S ezeknek a jelenértékő 
kereseteknek az átlagából számítják ki  egy igen bonyolult módszerrel a nyugdíj összegét. 
 
A másik változás a teljes nettósítás, amely tíz százalékkal csökkenti az idén megállapított nyugdíjakat. 
Ugyanis a nyugdíjak kiszámításánál figyelembe vett bruttó kereseteket a járulékok összegével is 
csökkentik az idei évtıl. Eddig ugyanis a bruttó kereseteket csak a személyi jövedelemadóval 
csökkentették. A két számítási módszerbeni változás együttes hatásaként a 2007. évi és a 2008. évi 
szabályok szerint megállapított nyugdíjak mindössze fél százalékkal tér el egymástól a szociális és 
munkaügyi tárca szerint.  

 
 

A 2008-ban az elıre hozott nyugdíjba menıknek - ebbe a körbe tartozik az 
elırehozott öregségi, a csökkentett elırehozott öregségi, a korkedvezményes 
és a korengedményes nyugdíj is - meg kell szüntetniük munkaviszonyukat, 
csak így lesznek jogosultak korai nyugdíjazásra. És ha kapják a nyugdíjat, 
akkor legfeljebb az éves minimálbérnek megfelelı összegő munkajövedelmet 
szerezhetnek hozzá, áll a Népszabadság írásában. 
 
Ha a nyugdíjas mégis munkát vállal a 62. életévének betöltése elıtt, s keresete év közben bármikor 
meghaladja az év elsı napján érvényes minimálbér tizenkétszeresét, akkor a következı hónaptól az év 
végéig szüneteltetnie kell a nyugdíját.  
Ha ez decemberben történik, akkor az utolsó havi juttatást vissza kell fizetni. Ez a szabály egyelıre 
csak azokra vonatkozik, akiknek 2008. január elseje után állapítják meg a korhatár alatti nyugdíjat. A 
korlátozás 2010. januárjától viszont már minden 62 évnél fiatalabb nyugdíjasra érvényes lesz.  

 
Változatlanul hat hónapra visszamenıleg is lehet a nyugdíjigényt 
érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy aki 2007. decemberében már jogosult volt 
nyugdíjra, 2008. június 30-ig kérheti a nyugdíjának megállapítását 2007. 
decemberétıl a 2007-es szabályok szerint. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Az  kötelessége 
 
2008. januárjától, hogy a nyugdíjasok éves, minimálbért meghaladó 
jövedelmérıl értesítést küldjön a nyugdíjfolyósítónak – ezt egy 2006-ban 
hozott törvény teszi kötelezıvé. Az Országgyőlés még 2006-ban egy 
csomagban módosított több pénzügyi tárgyú törvényt, és az új szabályok 
többségét 2007. elsı napjától kellett alkalmazni. Az adózás rendjérıl szóló 
törvényt módosító két szabály viszont csak 2008. január 1-jén lépett hatályba. 
 
Az  szerint az adóhatóság a nyugdíjas státusszal rendelkezı 
magánszemélyre vonatkozó tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezı jövedelmi 
adatokat összesíti. Amennyiben az éves járulékalapot képezı összesített 
jövedelem meghaladja az év elsı napján érvényes minimálbér összegének 
tizenkétszeresét (ez az éves keretösszeg), úgy arról a nyugdíjfolyósító 
szervet értesíti. (a törvény szóhasználatával: adatszolgáltatást teljesít). 
 
A  szerint az adóhatóság – elektronikus úton – hivatalból átadja 
a nyugdíjas magánszemélyre vonatkozó tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot 
képezı összesített jövedelmi adatokat a nyugdíjfolyósító szerv részére abban 
az idıpontban, amikor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezı 
jövedelme meghaladja az éves keretösszeget. 
 
 

 
 
Az öngondoskodás újabb pilléreként 2008. január 1-jétıl létrejött a 
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménye, amelyrıl a 2007. évi CXVII. tv. 
rendelkezik.  

 
 
 
 
 
 



Az új intézmény lényege, hogy a foglalkoztató havonta meghatározott 
összeget fizet munkavállalói részére a nyugdíjszolgáltató intézménybe. Az 
összeget a munkavállaló ki is egészítheti. 
 
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató nyugdíjszolgáltatási kötelezettsége akkor 
nyílik meg, amikor a munkavállaló – a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. tv. szerint – nyugdíjjogosulttá válik. 
 

 

 

 

Új Magyarország Lakás Felújítási Program néven folytatódik az 
eddigi panel-program és kémény-felújítási program. A paneleken 
kívül az egységes programba került a lakások energetikai 
korszerősítése és a megújuló energiafelhasználás támogatása. 
2008-ban 10 milliárd forintot fordítanak a programr a. 

 

A lakossági megújuló energiafelhasználás 
növelése 

 

A program keretében olyan beruházások lesznek támogathatóak, 
amelyek a hagyományos energiahordozók megújuló 
energiaforrásokkal való helyettesítését célozzák a hagyományos 
szerkezető családi házakban és több lakásos épületekben. A megújuló 
energiaforrások az épületek melegvíz-szolgáltatásába (napkollektor) 
és a főtési rendszerbe (hıszivattyú, napkollektor) egyaránt 
bekapcsolhatók 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

A 2007. december 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerzıdések 
jövedelme után változatlanul érvényesíthetı a lakásszerzési kedvezmény, és 
visszaigényelhetı az szja, legkésıbb 2012. december 31-ig. Ez a 
kedvezmény akkor jár, ha az eladott lakásból önmagunknak vagy közeli 
hozzátartozónknak másik lakást veszünk a törvényben meghatározott 
határidın belül. Ám ha valaki ezt tavaly nem használja ki – mivel a lakás 
értékesítésének az idıpontja az adózás szempontjából az a nap, amikor a 
szerzıdést a földhivatalhoz benyújtották –, az bizony általában lemondhat a 
kedvezményrıl. 
 

A lakásszerzési kedvezmény kvázi megszüntetése lassíthatja a 
lakossági piacot, megszőnik vagy korlátozottá válik ugyanis az a 
lehetıség, hogy az eladott lakás korábbi vételára, és a mostani eladási 
ára közötti különbséget le kell adózni akkor is, ha új lakásba fektetjük 
az így befolyt pénzt. 

 

 
 

2008. január 1-jétıl ugyanis az ingatlanértékesítés jövedelmével szemben 
csak az idısek otthonában biztosított férıhely megszerzésére fordított összeg 
számolható el, ez azonban összehasonlíthatatlanul szőkebb kört érint, mint a 
lakásszerzési kedvezmény. 
 

 
 



Az adókedvezményhez azt kell igazolni, hogy az eladott jövedelemszerzés 
idıpontját megelızı 12 hónapon belül, vagy az azt követı 60 hónapon belül 
fordítottuk lakáscélú felhasználásra az összeget. 
 

Van még egy, kivételes lehetıség: 2008. január 1-tıl ugyanis az 
ingatlanértékesítés adóját az adóhatóság külön kérelemre elengedheti vagy 
mérsékelheti. A hangsúly tehát a kérelem szón van, vagyis az adóhatóságnak 
nem csak joga, de kötelessége ezentúl az adóalany jövedelmi, vagyoni és 
szociális körülményeit is mérlegelni, illetve hogy miért történt meg a 
lakáseladás. 
 

Kérdés azonban, hogy az APEH milyen módon, mennyire szigorúan és 
milyen feltételrendszer alapján bírálja majd el a hozzá érkezı kérelmeket, 
melyek a lakásszerzési kedvezmény igénybevételére irányulnak.  
 
Ennél kisebb, de mindenképpen pozitív hatással lehet a 
lakásértékesítéskor felmerülı szja-fizetési kötelezettség szabályainak 
változtatása. 

 Ez az idıtartam 
korábban 15 év volt.  
 

A nem lakás célú ingatlanok esetében az adóköteles idıszak változatlan.  

Ne hívjon ismerıst, vagy szerezzen be neki munkavállalói könyvet 

Az idén az eddigieknél gyakrabban tőnik fel a hatóság a 
magánépítkezések környékén és szigorúan ellenırizni fogják az ott 
dolgozókat.  

 
 
 
 
 
 
 
 



„Ingyen” ugyanis csak a hivatalos szabályozás szerinti közvetlen 
hozzátartozó segédkezhet, aki azonban szakmunkát csak megfelelı 
képesítés birtokában végezhet, mindenki másnak valamilyen hivatalos 
papírral – szerzıdéssel, alkalmi munkavállalói könyvvel – kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy legálisan segédkezhessen - írja a Népszava. 

Ha nem akarunk kitolni közeli ismerısünkkel, barátunkkal, akkor ne hívjuk 
kalákamunkára, vagy ha mégis, váltsunk ki neki alkalmi munkavállalói 
könyvet - írja a lap. Ellenkezı esetben ugyanis súlyos büntetéseket mérhet ki 
a munkaügyi és adóhatóság. A szomszéd például nem jöhet át nekünk betont 
keverni és munkáját mi sem „segíthetjük vissza” kellı adminisztráció nélkül. A 
szigorítást az állam két fı okkal indokolja: elsıként természetesen a 
feketemunka visszaszorításával, másodszor pedig azzal, hogy munkavédelmi 
szempontból az egyik legveszélyesebb területrıl van szó. 
 
A jogszabály világosan kimondja, ki számít az önerıs munkavégzés 
szempontjából (is) közvetlen családtagnak. Közeli hozzátartozók a 
polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint „a házastárs, az 
egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a 
testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon 
házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa”.  
Egy esetleges ellenırzés során a hatóság azt tételezi fel, hogy nem 
családtag esetén biztosan pénzt kap az illetı a munkájáért. Ezért 
alaposan megvizsgálják, hogy ki is a családtag. Akkor különösen nagy 
baj van, ha valahogy bebizonyosodik, hogy valaki a kalákából órabért 
kap és errıl nincs munkaszerzıdése. A büntetés ilyenkor ötvenezer 
forintnál kezdıdik (mindkét fél számára) a felsı határ pedig a 
csillagos ég.  
Különösen súlyos szankcióra számíthat az a vállalkozó, aki saját 
feketén alkalmazott munkásait próbálja ingyenes segítségként „eladni” 
a hatóságnak.  
Bármilyen furcsa, a hatóság még azt is vizsgálhatja, hogy a munkát 
végzı nem családtag milyen természetbeli juttatásban részesült.  

 
 

 
 



 
Ilyen esetben például jó, ha van az üdítırıl, a „betonozós” láda sörrıl 
számla és nagyobb létszám esetén az üstben fızött pörkölt 
alapanyagával is elszámoltathatnak az ellenırök.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- A parlament jóváhagyta, így megtartható a Fidesz által 
kezdeményezett népszavazás a vizitdíjról, a tandíjról és a kórházi 
napidíjról.  

 

- A választási törvények szintén elfogadott módosítása szerint a 
választópolgárok döntése két évig köti majd a törvényhozók kezét, 
mert ez idı alatt az Országgyőlés  

 

 

döntést. 

 
 



 

- A rendırnek már az intézkedés elıtt közölnie kell nevét, szolgálati 
helyét, illetve azt, hogy miért van szükség az intézkedésre (2007-ben 
ezt csak utólag kellene megtennie). 
- A személyi igazolvány helyett gyakorlatilag bármilyen arcképes 
igazolvány megteszi, sıt, egy ismerıs szóbeli közlését is elfogadhatja 
a rendır. 
- A térfigyelı kamerák képét nyolc, a határátkelıknél rögzített képeket 
ezentúl három munkanapon belül kell törölni, míg a tüntetések során 
készült felvételeket 30 napig ırizhetik meg. 
 - A törvény pontosan meghatározza, milyen azonosítókat kell 
viselnie a rendırnek. E szerint a rendırt egyenruhája és az azon lévı 
jelvény, vagy pedig szolgálati igazolványa igazolja. Ha az egyenruhán 
lévı jelvény nem látható - például tömegoszlatás közben - akkor 
köteles a ruházatán a jelvénye számát jól láthatóan feltüntetni. 
Létrejön egy . Ez alapján egy évet is kaphat az, 
aki rendszeresen 

A rokkantsági ellátási rendszer is megváltozott január elejével, s 
bevezették az úgynevezett rehabilitációs járadékot. Akik idén január 
elseje után igénylik a rokkantnyugdíjat, azoknál már két lehetıség 
jöhet szóba. Egyrészt a rokkantnyugdíj, másrészt a legfeljebb három 
éves rehabilitáció.  

Ez utóbbi célja, hogy a rokkant a rehabilitáció után a megmaradt 
képességének leginkább megfelelı munkát találjon, s járadék helyett 
bérbıl élhessen.  

 
 



A rehabilitációs járadék összege megegyezik az azonos szolgálati idı 
és átlagkereset alapján kiszámítható III. csoportos rokkantsági nyugdíj 
összegének a 120 százalékával. 

A jelenlegi rokkantnyugdíjasok közül nem érinti a változás azt, 
akiknek az állapotát orvosszakértı véglegesen véleményezte, illetve a 
I. csoportos rokkantnyugdíjasokat sem. A II. és III. csoportosokra 
azonban fokozatosan az új szabályok lesznek érvényesek.  

 

Az öregségi nyugdíj minimuma 27130 forintról 28500 forintra 
emelkedett. Ezzel együtt emelkedett valamennyi, a 
nyugdíjminimumhoz kötött szociális ellátás összege is, így a gyes, a 
gyet, az ápolási díj, az idıskorúak járadéka. Az egy-két gyermekes 
családban élı gyermekek családi pótléka átlagosan 4,5 százalékkal, 
gyermekenként havi öt-hatszáz forinttal lett magasabb az év elejével. 
Az egyedülálló szülık által nevelt és a három és több gyermekes 
családban élı gyermekek – ık teszik ki a gyermekek közel felét – 
családi pótléka hét-nyolc százalékkal, átlagosan havi 1000-1100 
forinttal emelkedett.  

Emelkedett a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményére jogosító jövedelemhatár is. Idén 

, akinek 

 Emellett bıvült a 
kedvezmények köre is. Nemcsak a bölcsıdében, az óvodában és az 
általános iskola 1-4. osztályában, hanem az 5. osztályban is ingyen 
kapják az étkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak (a közoktatás többi évfolyamán 50 százalékos a 
kedvezmény). Továbbra is ingyenes marad a tankönyv a közoktatás 
mind a 13 évfolyamán. Az évente kétszer járó pénzbeli támogatás 
eddigi 5000 forintról 5500-ra emelkedett.  

 
 



Gáz 

A lakossági gáz ára öt százalékkal magasabb januártól, mint tavaly. 
Legalábbis azoknak, akik nem jogosultak támogatásra, mert az egy 
fogyasztási egységre esı jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíjminimum három és félszeresét, vagyis a 99750 forintot. Ennél 
nagyobb mértékben, hét-nyolc százalékkal drágult a gáz azoknak a 
családoknak, ahol az egy fogyasztási egységre esı jövedelem nem éri 
el a nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz a 71250 forintot. Tíz-
tizenegy százalékkal fizetnek többet elsejétıl azok a háztartások, ahol 
a havi jövedelem 71251 és 99750 forint között van.  
Áram  
A lakossági fogyasztóknak 9,8 százalékkal drágult az áram ára 
januártól. A közintézményeknek, vagyis az iskoláknak, óvódáknak, 
kórházaknak általában tizenöt-húsz százalékkal kell többet fizetniük. 
Így a nagyfogyasztó vállalkozások számára döntıen tizenöt-harminc 
százalékkal magasabb az áram ára az idén.  
A vállalkozók, s a közintézmények áramárait teljes mértékben a piac 
alakítja mostantól, így a pontos díjváltozást nehéz megjósolni. 
A fogyasztók ugyanakkor három árszabás közül választhatnak 2008. 
január elsejétıl attól függıen, hogy mely napszakban kívánják az 
áramot fogyasztani. Így a lakosság és a nagyon kis fogyasztók is, 
akiket az egyetemes szolgáltatók látnak el villamos energiával, három 
árszabás közül választhatnak 2008. január elsejétıl attól függıen, 
hogy mely napszakban kívánják az áramot fogyasztani. 

 
Átlagosan 6,9 %-kal drágultak január 1-tıl a belföldi postai díjak. A 
szabványlevélre 30 gr-ig most már 70 Ft-os bélyeget kell ragasztani. 
Drágult a belföldi csomagküldés is, átlagosan 3,9 %-kal. A külföldre 
küldött levelekért, levelezı lapokért is magasabb díjat kell fizetni. Az 
európai országokba címzett, 20 gr-os szabványlevélért a tavalyi 180 Ft 
helyett 200 Ft-ot kérnek el a postákon. 
 
 



 
 

 
 
Január elsejétıl az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (APEH) a 
járulékellenırzések során azt is vizsgálja, ha valaki az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) jelzése szerint jogosulatlanul vesz 
igénybe egészségügyi szolgáltatást. 
 
 A betegnek továbbra is ellátást kell kapnia, még ha nem is szerepel az OEP 
jogviszony-nyilvántartásában. Az ellátás költségét azonban mostantól meg 
kell téríttetni vele. A szolgáltatók kötelesek tájékoztatást adni a jogviszony 
hiányáról, az OEP pedig 2008. január elsejétıl az ilyen betegek adatait átadja 
az adóhatóságnak. Ha az APEH saját adatai alapján megállapítja, hogy a 
magánszemély jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, 
értesíti errıl az egészségbiztosítási szervet. Ha azonban saját adataiból is az 
derül ki, hogy a magánszemély jogosulatlanul vett igénybe egészségügyi 
szolgáltatást, az adóhatóság megvizsgálja a járulékfizetési kötelezettségét. 
 
Ha kiderül, hogy a magánszemély alkalmazottként lenne jogosult a 
szolgáltatásra, a járulékfizetési kötelezettséget az APEH a munkáltató 
részére állapítja meg. Ha nem alkalmazott, hanem például egyéni vállalkozó 
vagy alkalmi munkavállaló, a járulékfizetési kötelezettség a magánszemélyt 
terheli. Az APEH kiemelt feladata a társadalombiztosítási alapokat megilletı 
járulék - és egészségügyi hozzájárulás - fizetési kötelezettségek ellenırzése. 
Az adóhatóság már 2007-ben is mintegy hetvennégyezer biztosítási- és 
járulékfizetési kötelezettségre irányuló ellenırzést folytatott, melyek során 
12,5 milliárd forint összegő járulékkülönbözetet állapított meg. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Január 1-jétıl a háziorvosoknak is elszámolási nyilatkozatot kell kitölteniük az 
ellátott betegekrıl, a járóbeteg-szakellátásban dolgozókhoz hasonlóan. A 
szabályozás az egészségügyi tárca államtitkára szerint is életszerőtlen, 
ennek ellenére hatályba lépett. 
 
Januártól a járóbeteg-ellátásban dolgozó gyógyítóknak és a háziorvosoknak 
is elszámolási nyilatkozatot kell kitölteniük. Ez tartalmazza, hogy mennyibe 
került a beteg kezelése a diagnózis alapján. A kórházaknak már tavaly 
megvolt ez a kötelezettségük. 
 
Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára azt mondta: a 
háziorvosok esetében életszerőtlen a szabályozás, a tárca ezért szeretné a 
következı parlamenti ciklusban módosítani azt.  
 
Az államtitkár úgy fogalmazott: a tárcában megvolt a módosítási készség 
ebben az ügyben. Az egészségbiztosítási törvény lett volna az, amely a 
háziorvosi kört kivette volna a szabályozási körbıl.  
A törvény azonban nem lépett hatályba, mivel a köztársasági elnök 
megfontolásra visszaküldte azt az Országgyőlésnek. Kincses Gyula 
hozzátette: a jogszabály újbóli megtárgyalásakor rendezni fogják a kérdést 
 

 

 
 
 

Az év elsı munkanapján a betegkísérıt, vagy még azt sem igénylı páciensek 
szállítását már nem a mentıszolgálat, hanem az Országos Betegszállító 
Szolgálat végezte. Több mint 80 magáncég vállalta a betegek szállítását. 

 
 
 
 
 



Az OBSZ szállítása orvosilag indokolt esetben továbbra is ingyenes, ha a 
betegnek érvényes társadalombiztosítási jogviszonya van. 
 
A mentık (104-es és 112-es segélyhívószámon továbbra is elérhetık) 
„mentı” és „ırzött” betegszállítást végez, ahol a beteg állapota azt 
szükségessé teszi.  
Azt, hogy a beteget melyik szervezet szállítja, az orvosnak kell eldönteni. 
 

 

- A javaslat értelmében ezentúl a bejegyzett élettársi kapcsolatban 
együtt élıket is   

 

 

majd meg, mint a házaspárokat, ami a vagyonmegosztást, az öröklést 
és az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot illeti. 

- Ugyanakkor nem fogadhatnak közösen örökbe idegen, illetve nem 
közös gyermekeket, 18 év alattaik nem léphetnek ilyen kapcsolatra, és 
a párok nıtagjai nem használhatják a -né formulát - bár egymás nevét 
felvehetik, illetve össze is kapcsolhatják. 

- A  nem köti ki, hogy az 
élettársi kapcsolat csak férfi és nı között jöhet létre, azaz érvényes 
lesz a meleg párokra is. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Januártól a korábbinál nagyobb összegő helyszíni bírságot szabhatnak ki a 
szabálytalankodó autósokra a közterület-felügyelık, akik egyúttal az eddigi 
kettı helyett öt esetben közlekedési büntetıpontokat is kiróhatnak - 
nyilatkozta a Fıvárosi Közterület-felügyelet szóvivıje. 
 

A jogszabályi változások alapján a korábbi 10 ezer forint helyett akár 20 ezer 
forintos helyszíni bírságot szabhatnak ki. Ezt a pénzt az eddigiekhez 
hasonlóan csekken fizethetik be az autósok. Ha pedig valaki e büntetés ellen 
panasszal él, a rendırség jár majd el szabálysértési hatóságként véglegesen 
az ügyben.  
 
Ezután 2-2 büntetıpontot adhatnak azoknak, akik megszegik az egyes 
jelzıtáblák utasításait, vagy útkeresztezıdésben, illetve az úttestek 
szélének metszéspontjától számított öt méteren belül állnak meg. Három 
esetben pedig 4-4 büntetıpontot szabhatnak ki. Ezt azok kaphatják, akik 
vasúti átjáróban vagy az elıtt, a gyalogos átkelıhelyen vagy elıtte, 
valamint kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy olyan helyen állnak 
meg, ahol autójukkal akadályozzák a jelzıtábla vagy a fényjelzı 
készülék észlelését. 
 
2008-ban az adóhivatal adók módjára hajtja majd be a helyszíni bírságot. 

 
 
 

 
 



 
 
 
Az újév elsı napjától szigorítják a közúti közlekedési elıéleti pontrendszert. A 
közlekedési bőncselekményekért és szabálysértésekért kiszabható pontokat 
2 ponttal megemelték, közlekedési bőncselekményért a jövıben 9 pontot, 
szabálysértésért pedig 1-5 pont között kapnak a normaszegı jármővezetık. A 
kormány célja a pontrendszer szigorításával az önkéntes jogkövetı 
magatartás elısegítése, a közlekedés biztonságának javítása. 
 

 

2008-ban nem lesz úthasználati matrica, mem emelkednek 
ugyanakkor az úthasználati jogosultság ára egyetlen díjkategóriában 
sem.  

A motorosok egész évben kedvezı árú 4 napos jogosultságot 
vásárolhatnak, amely a D1 kategória 4 napos jogosultság díjának 50 
százaléka. A D2, D3, D4 kategória számára jövıre az egy napos 
jogosultság, illetve a D4 kategória számára az éves jogosultság 
megváltásának díja az 1999/62/EK "Eurovignette" irányelv 
elıírásainak megfelelıen csökken, az egy napos jogosultság 3000 
forint helyett 2760 forintba, az éves jogosultság a D4 kategóriának 
pedig 219000 forint helyett 198000 forintba kerül majd. 
 
Ugyanakkor 

(e kategória üzemeltetıi már április 1-
jétıl fizetetésre kötelezettek), 

 
 
 

 
 



Az autópályákon és más fizetıs utakon  
 Az új e-matricás rendszerben az 

úthasználati jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, 
tehát az Állami Autópálya Kezelı (ÁAK) Zrt. ügyfélszolgálati 
irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerzıdött viszonteladóknál, 
benzinkutaknál, valamint SMS-ben, Interneten, telefonhívással és 
mobilvásárlással.  

A 
megtakarított nyomdai és terjesztési költségek - amelyek 2007-ben 
megközelítıleg 250 millió forintot tettek ki - a közutak fejlesztését 
szolgálják. 
 
2008. január 1-jétıl nem emelkedik az autóbusz-és vonatjegyek, 
illetve bérletek ára a helyközi közösségi közlekedésben, és nem lesz 
áremelkedés az úthasználati jogosultság egyetlen díjkategóriájában 
sem. A helyközi közösségi közlekedést, illetve az autópályákat 
igénybe vevık továbbra is a 2007-es árakon utazhatnak. 
 

A tehergépkocsik jövıre sem közlekedhetnek hétvégén, illetve 
a munkaszüneti napokon; a korlátozás elsısorban a nyári 
idıszakot érinti. 

A tilalmat szabályozó kormányrendelet hatálya kiterjed a magyar vagy 
külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsikra, vontatókra, 
mezıgazdasági vontatókra, valamint ezek pótkocsiijaira, amennyiben 
legnagyobb össztömegük meghaladja a 7,5 tonnát. 
 
A rendelet szerint januárban-februárban a nemzetközi jármővekre 
nincs korlátozás, a magyar tehergépjármővek minden szombat 22 
órától, vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek a közutakon.  

 
 

 



2007. december 31-én 22 órától, 2008. január 1-je 22 óráig él a 
korlátozás. A nemzetközi forgalomban közlekedı tehergépkocsikra a 
korlátozás március 1. és november 4. között terjed ki. 
 
Márciusban a szombat 22 órától vasárnap 22 óráig terjedı 
idıszakokon túl, a korlátozás kiterjed március 15. (szombat) reggel 8 
órától 16-a 22 óráig, valamint 23-a reggel 8 órától, 24-e (hétfı) 22 
óráig. 
 
Áprilisban a szombat 22 órától, vasárnap 22 óráig tartó korlátozások 
mellett a tehergépjármővek nem közlekedhetnek 30-án (szerda) 22 
órától, május 1. (csütörtök) 22 óráig.  
 
Májusban a korlátozás hatálya alá esik a 11-e (vasárnap) 8 órától, 12-e 
(hétfı) 22 óráig terjedı idıszak. 
 
A június 15-tıl, augusztus 31-ig tartó nyári korlátozás miatt a korábbi 
rendtıl eltérıen a korlátozás minden szombat 8 órától vasárnap 22 
óráig tart. 
 
A tehergépjármővek nem közlekedhetnek augusztus 19. (kedd) 22 
órától, augusztus 20-a (szerda) 22 óráig a nyári idıszakban. A 
korlátozás kiterjed továbbá október 22. (szerda) 22 órától az október 
23. (csütörtök) 22 óráig terjedı idıszakra. 
 
Novemberben és decemberben a nemzetközi jelzéső tehergépkocsikra 
a korlátozás nem vonatkozik, a  minden szombat 22 
órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek. 
 
 E

- áll a közleményben. 
 

 
 
 

 
 



 

2007. június 01-tıl vált hatályossá az a KRESZ-módosítás, melynek 
értelmében a kerékpárt hajtó személynek éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között, lakott területen kívül fényvisszaverı mellényt kell 
viselnie. 
Ez a rendelkezés 2008. január 01-vel kibıvül, további három új 
szabállyal, ugyanis a lakott területen kívül az úttest szélén, leállósávon 
vagy útpadkán 

 valamint  
lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 

Magyarországon ugyan még nem kötelezı felszerelés a 
gépjármővekben a fényvisszaverı mellény, 

A közeljövıben a gyalogosan illetve kerékpárral közlekedık ezért 
számíthatnak arra, hogy egyre gyakrabban ellenırzik majd a rendırök 
a mellények használatát. 

Új Magyarország Lakás Felújítási Program néven folytatódik az eddigi 
panel-program és kémény-felújítási program. A paneleken kívül az 
egységes programba került a lakások energetikai korszerősítése és a 
megújuló energiafelhasználás támogatása. 2008-ban 10 milliárd forintot 
fordítanak a programra. 

Az egycsatornás győjtıkémények felújításának támogatása 

A pályázat a 2006. évi pályázattal azonos mőszaki tartalommal, de a 
panelpályázathoz hasonló feltételrendszerrel kerül meghirdetésre. A 
támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelı, gáztüzelı-
berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás 
győjtıkéményeinek biztonságtechnikai felújítása, vissza nem térítendı 
támogatással. 

 



 

 

 

 

 
 

A lakosság szempontjából az egyik legnagyobb volumennel bíró 
kérdést az ingatlanadó sorsa jelentette.  

A bevezetés azonban csak egyedi számítás alapján történik, az adó 
kivetésének joga pedig továbbra is az önkormányzatok hatáskörében 
maradt.  

A 92 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı magyar lakosság 
számára az adónem jelentıs megterhelést jelent, így 
valószínősíthetıen annak gyakorlatban való megjelenése hatást 
gyakorol majd a piacra. 

 

 

 

A kormány elkészítette az épületek energetikai tanúsításának 
szabályait rögzítı jogszabálytervezetet, amire még Brüsszelnek is rá 
kell bólintania. Lakásonként a tanúsítvány elkészítésének ára 10-40 
ezer forint lesz. Használt lakásnál a tanúsítványt eladáskor vagy 
bérbeadáskor kell elkészíttetnie a tulajdonosnak. 

 
 



 

 
 
 

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT VESZÉLYES FIGYELMEN KIVÜL HAGYNI, ÉS MILYEN 

ELİNYEKRE TEHET SZERT A MUNKÁLTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓ? 
 
 

1. 
Az adótábla 18 százalékkal adózó sávhatára változatlanul 1 700 ezer forint, 
ám az adójóváírás rendszerének átalakulásával a bérjövedelmek tényleges 
adóterhelése eltér az elızı évitıl. A kiegészítı adójóváírás megszőnt, 
adójóváírásként pedig továbbra is a jövedelem 18 százaléka érvényesíthetı – 
maximálisan havonta 11 340 Ft  – évi 1 250 000 forintos jövedelemig. 
Amennyiben a jövedelem ennél magasabb, de nem haladja meg a 2 762 000 
forintot, a felettes rész 9 százalékával csökken az adójóváírás. 
 

 

2. 
 

Az adókedvezmények köre a korábbi szigorítások után jelentısen nem 
módosult. Az  jövedelem kedvezménye – maximum 100 ezer forint 
– viszont csekély összegő (de minimális) támogatásnak minısül 2008-tól. 
 

3. 
A 2007. évi CXVII. foglalkoztatói nyugdíjtörvény elıírásaihoz kapcsolódva új 
lehetıségként jelenik meg a foglalkoztatói nyugdíj kedvezménye. Az 
összevont adóalap csökkenthetı a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézménybe befizetett összeg 30 százalékával, amennyiben a 
magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 3,4 millió forintot. 
 
 
 
 
 
 



 
A kedvezmény összege beleszámít a 100 ezer forintos éves 
„kedvezménykeretbe”. Amennyiben a munkáltató a havi minimálbér 50 
százalékát meghaladóan fizet be a pénztárba, az összeg a munkavállaló 
munkaviszonyból származó jövedelméhez adódik, ha ennél alacsonyabb 
összeget írna, az adómentes juttatásnak minısül. Adómentes a foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltatás is.  
 
 

4. 
Az önkéntes egészségpénztárba, illetve önsegélyezı pénztárba történı 
együttes munkáltatói hozzájárulás a minimálbér 30 százaléka (20.700 Ft) 
lehet (korábban 20 százalék). Bıvült az egészségszámlákon felhalmozódott 
fedezet egészségbiztosítási célú adómentes felhasználhatósága is. 
 
 
  

5. 
A minimálbér 2008-tól 69 ezer forint, így számos – ennek összegéhez kötött – 
juttatás adómentes része is növekedik. Például a munkáltató a 
munkavállalójának, továbbá a vele közös háztartásban élı valamennyi közeli 
hozzátartozójának személyenként és évente akár 20 700 forint össznévértékő 
természetbeni juttatást adhat adómentesen (mert a legfeljebb évi három 
alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány 
értékébıl alkalmanként az adóév elsı napján érvényes havi minimálbér tíz 
százalékát meg nem haladó rész adómentes).  
A melegétel-utalvány a tavalyi 10 ezerrıl 12 ezer forintra, hideg étel ötezerrıl 
hatezer forintra nıtt. 
 

6. 
A családi pótlékra jogosult szülı vagy vele közös háztartásban élı házastársa 
részére adott adómentes iskolakezdési támogatás összege 700 forinttal lehet 
több gyermekenként, ettıl az évtıl azonban ez is a minimálbérhez 
kapcsolódik, annak 30 százaléka, vagyis jelenleg 20 700 forint (a törvényben 
felsorolt javakról szóló, a kifizetı nevére kiállított számla ellenében vagy 
utalvány formájában adható).  
 

 
 
 



 
 
 
A 2006. júliusi törvénymódosítás alapján 2007-re az egyéni vállalkozók az 
úgynevezett elvárt jövedelem alapján fizették volna adójukat, ha számított 
adóalapjuk ennél kisebb. A 2007 júliusától érvényes szabályozás szerint 
amennyiben a vállalkozó bevételeinek és költségeinek különbözete nem éri el 
az eladott áruk és közvetített szolgáltatások együttes értékével csökkentett 
bevétel 2 százalékát (vagyis a 2006-os törvényben meghatározott 
jövedelemminimumot), akkor eldöntheti, hogy az „elvárt jövedelmet” tekinti 
adóalapnak, vagy az adóbevallásában kiegészítı nyilatkozatot tesz.  
 
Az egyéni vállalkozó az elızı évi értékhatár tízszeresére, azaz 50 millió 
forintra állapíthatja meg az adóját 10 százalékkal az általános 16 százalék 
helyett, az érvényesítés feltételei viszont szigorodtak. Az alacsonyabb 
kulccsal adózó adóalap 6 százaléka az errıl szóló adóbevallás benyújtásának 
adóévében minimális támogatásnak minısül – kivéve, ha az 
adómegtakarítást beruházásra vagy beruházásra felvett hitel törlesztésére 
fordítja. A 6 százaléknyi adómegtakarítást az egyéni vállalkozó köteles a 
belföldi bankszámláján a bevallás évében lekötni, s csak a törvény által elıírt 
módon használhatja fel, ellenkezı esetben az adókülönbözetet késedelmi 
pótlékkal növelten kell megfizetnie.  
 

 

 

 

 

A magáncélú telefonhasználat szabályai ismét változtak: ha ez a hivatali célú 
használattól nem különíthetı el, a kifizetıt terhelı kiadás 20 százalékát kell 
magáncélúnak tekinteni.  
 
 
 
 
 
 
 



Abban az esetben, ha a telefonszolgáltató biztosítja a cégtelefon ingyenes 
használatát, a magáncélú használat piaci értéke vagy az összes használat 
szokásos piaci értékének 20 százaléka minısül magáncélú használatnak. A 
tételes elkülönítés lehetısége ugyanakkor továbbra is megvan. 
 
Nem minısül természetbeni juttatásnak a hitelintézeti törvény szerinti 
készpénz-helyettesítı fizetési eszköz, valamint az úgynevezett „bármire 
felhasználható” utalvány értéke.  
 
A tıkejövedelmekhez kapcsolódó változásokra is figyelemmel kell lenni. Ilyen 
például, hogy 2008-tól a tızsdei ügyletekbıl származó jövedelmet nem 
ügyletenként kell kiszámítani, hanem az adóévben elszámolt összes ügyleti 
nyereség és veszteség különbözete lesz az adóalap. A csereügyletekbıl 
származó jövedelem – a korábbi egyéb jövedelemként való beszámítás 
helyett – szintén tıkejövedelemnek minısül. 

 

 

Új Magyarország Lakás Felújítási Program néven folytatódik az 
eddigi panel-program és kémény-felújítási program. A paneleken 
kívül az egységes programba került a lakások energetikai 
korszerősítése és a megújuló energiafelhasználás támogatása. 
2008-ban 10 milliárd forintot fordítanak a programr a. 

Lakások energetikai korszerősítése 

A támogatás célja az 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült 
lakóingatlanok – így hagyományos szerkezető családi házak és több lakásos 
épületek, valamint az iparosított épületek panelprogramból kizárt egyéni 
lakásai – főtési-energia megtakarítást eredményezı felújításának segítése, 
vissza nem térítendı támogatással. 

 
 

 
 
 



 

Jázmin hírek: A Kánkános szoknya megvarrásáért a 2.000 Ft-ot  
                                   Gulyás Gábornénál fizethetitek be. 

 
Most megjelenı számunkban röviden összefoglaltuk a 2008. évi változásokat. Az 

esetleges hibákért felelısséget nem vállalunk. 
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