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Köszöntő!

Első alkalommal adja ki a LOSZ Elnöksége az Otthonunk elektronikus úton terjesztett új-
ságját. Remélhető, hogy az Otthonunk korábbi írott sajtótermékként szerzett már olyan el-
ismerést önmagának, ami elegendő lesz ahhoz, hogy a megújult és korszerű, a mindennapi 
életünkhöz egyre inkább hozzátartozó elektronikus elérhetőségén is kedvelt olvasmány lesz. 

Az Otthonunk online kiadása ezen túl havonta, a hó utolsó hetében jelenik meg és össze-
foglalja a két szám közötti időszak legfontosabb lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő 
kérdéseket. Az elektronikus formában megjelenő LOSZ havilap nemcsak megjelenésében, 
hanem a korábbiakhoz részben hű formában, részben pedig megújult rovatokkal is jelent-
kezik. Szeretnénk elérni, hogy „a kérdésekre válaszolunk” rovat egyre bővülő olvasótábort 
mozgasson meg és a feltett kérdések alapján olyan információk is közzétételre kerülhet-
nek, melyekre egyébként talán nem is kerülne sor. Az „érdekességek” rovatunkban viszont 
minden hónapban olyan témát szeretnénk hozni, ami úgy is mondhatnánk „köze sincs a 
lakásszövetkezetek, társasházak” hétköznapi tevékenységéhez. Ehhez a rovathoz csak any-
nyit még, hogy szívesen veszünk ötleteket, gondolatokat, javaslatokat, hogy az online ki-
adásunk ne csak szakmai különlegességeket nyújtson olvasóinak. Természetesen továbbra 

is törekszünk arra, hogy mindazokról hírt adjunk, ami szorosan kapcsolódik a lakásszövetkezetek, társasházak napi működéséhez, 
gazdálkodásához. 
Az újszerű Otthonunk újságunk megjelenése valószínűleg hátrányosan fogja érinteni azokat, akik jelenleg, és még nem rendelkez-
nek internetes, illetve elektronikus elérhetőséggel. 
Szeretnénk hinni azonban, hogy ma megérett ez a gazdálkodó szervezeti kör is arra, hogy igazodva a hétköznapi életben ma már nél-
külözhetetlen internetes világhoz ez a még kimaradó kör is hamarosan részese lesz az internet elérésének. Szükséges ebbe az irányba 
gondolkodni, mivel ma-holnap csaknem mindenütt megkerülhetetlen lesz az interneten keresztüli elérhetőség, ami nemcsak egy 
magasabb szintű informáltságot, hanem a hírekhez, érdekességekhez való eljutásban gyorsasággal is jár. Ez úton is kérjük azokat a 
lakásszövetkezeti, társasházi tisztségviselőket, tagokat, tulajdonosokat, akik tudva azt, hogy lakásszövetkezetük, vagy társasházuk 
irodájában ma még nem működik elektronikus elérhetőség, de az otthoni internetkapcsolatuk útján értesülnek az Otthonunk online 
kiadásáról, juttassák el annak a körnek is, aki ma még sajnálatosan ily módon kimarad. 

Ez év folyamán tervezzük, hogy készítünk egy felmérést az internetes ellátottságról, a lakásszövetkezeti, társasházi elterjedtségről. 
Már ma jelezzük, hogy számítunk mindazoknak a közreműködésére, akik egy ilyen felmérésben segítően közre fognak működni. 
Fontos lesz tudni ezt az információt, hisz ettől is függ, hogy a terveink szerint még havonta megjelenő Otthonunk online kiadása 
esetleg később sűrűbb megjelenésűvé váljon. 

Végezetül ez úton is kellemes olvasást kívánok új havonta megjelenő Otthonunk online újsághoz és kívánom, hogy a 2015-ös év 
hozzon eredményes és sikeres gazdálkodást valamennyi LOSZ érdekkörbe tartozó lakásszövetkezeti, társasházi gazdálkodó szerve-
zetnek, az ezeket irányító vezető tisztségviselőknek. 
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A társasházak működésének jogi szabályozása 
Magyarországon 1920-tól - napjainkig

A Társasházak jogi szabályozása a 20. században vált jelentőssé Magyaror-
szágon, mely során egyre részletesebb jogi megoldások fogalmazódtak meg a 
társasház, mint jogintézmény működésével, szabályozásával kapcsolatban. Je-
len cikk célja az, hogy bemutatásra kerüljenek azon jogelméleti eredmények, 
jogszabályok, törvénycikkek, melyek nagyban hozzájárultak a ma hatályos Tár-
sasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglalt szabályanyag megal-
kotásához.

A társasház iránti igényt a modern városi élet hozta létre. Ennek oka, hogy a ke-
reskedelmi és ipari tevékenységek központjaiba tódult a vidék nagyszámú me-
zőgazdasággal foglalkozó népessége. A városok szabadságot és munkát biztosí-
tottak a földeken feleslegessé vált emberek számára. Sokszor a városokban nem 
volt elég hely a családok számára. Az ily módon tömegessé váló lakáshiányt a 
nagytőke hatalmas bérházak építésével próbálta kielégíteni.  „A többlakásos, de 
építészetileg egy műszaki egységet alkotó épületek építésének az igénye a XIX. 
század második felében erősödött meg a városok és a városias településszerke-
zetek fejlődésével. ”  Budapesten például az Andrássy úton találhatunk ebben az 
időszakban tömegesen felépített bérházakat. 

Sztehlo Zoltán jelentős kutatásokat végzett az ingatlan-nyilvántartás ókori előz-
ményeinek vizsgálata során. A kiemelkedő, 20. századi római jogászprofesszor 
„a magyar jogi papírológia nemzetközi szaktekintélyének is számított, hiszen 
kutatásai során az ókori papiruszokat vizsgálta, jogi tartalmukat tanulmányaiba 
felvezette és elemezte”.  A papiruszok vizsgálata vezetetett oda, hogy Sztehlo 
1924-ben megírta „A társas háztulajdon kérdéshez” című munkáját, melyben 
egy ház lapos tetőzetén található díszterem bérbeadása kapcsán állapítja meg 
azt, hogy az „emeletjog”, azaz a „communio pro partibus divis” már ismert volt 
az ókori római jogban, elsősorban a délvidéki népeknél.  Tanulmányában rögzíti, 
hogy ebben a szerződésben nem egy közös tulajdonban álló házban meglévő 
eszmei hányad, hanem egy külön tulajdon eladására került sor, mely gyakorlati-
lag a ma ismert társasház intézmény korai formájának tekinthető.  

Dr. Sándor István megfogalmazása szerint „a társasház szabályozása olyan 
komplex, különböző jogviszonyok rendszerét hozta létre, ami egy dolgon, épít-
ményen fennálló egységes tulajdonjog helyett az építmény egyes részein fenn-
álló önálló tulajdonjogokat biztosít, valamint az építmény más részein közös 
tulajdont keletkeztet. A társasházakkal kapcsolatos jogviták alapvetően erre a 
jogi konstrukcióra vezethetők vissza.” 

Magyarországon a társasháztulajdont, mint jogintézményt először az 1924. évi 
XII. törvénycikk hozta létre és szabályozta. „A törvénycikk szóhasználatában 
átvette a környező külföldi országok terminológiáját és társasháztulajdonnak ne-
vezte azt a különleges tulajdoni konstrukciót, amelyben adott telken fekvő épít-
mények vagy építmény egyes részei a tulajdonostársak kizárólagos tulajdonában 
állottak, míg a telek, valamint az építmény „közösségben maradó részei” közös 
tulajdonban maradtak, és a kizárólagos tulajdon tárgya, valamint a közösből arra 
eső hányad kapta a szűkebb értelemben vett társasháztulajdon elnevezést.” 
A törvénycikk – szerkezeti szempontból – rövid jogszabálynak minősült: mind-
összesen tizenkettő szakaszból áll. Kiemelendő a szabályozás köréből, hogy a 
törvénycikk hangsúlyozta: „a társasház-tulajdon létrejöttéhez szükséges, hogy a 
tulajdonostársak a közös tulajdon megosztásának ebben a módjában megegyez-
zenek, és hogy a társasház-tulajdont a telekkönyvbe  bejegyezzék.”   A jogsza-
bályban foglalt telekkönyv-bejegyzési kötelezettség gyakorlatilag a későbbi 
– nemcsak az ingatlanokra, hanem azon belül a társasházakra is vonatkozó – 
ingatlan-nyilvántartási, és a tulajdoni viszonyok átláthatóságát célzó bejelentési 
szabályok előfutárának tekinthető. 
A törvénycikk 5. §-ából egyértelműen kiderül, hogy a jogalkotó a társasház el-
sődleges okiratának az alapító okiratot tartotta, melyben kötelező módon sza-
bályozni kellett az építményrészek, felszerelések létesítését, biztosítását, és 
megrongálódásuk, elpusztulásuk esetén helyreállításukat, továbbá „a közösség-
ből folyó költségek és terhek viselését, és természetesen szabályozásra került a 
közös képviselő kirendelése, hatásköre, és eljárása is. 

A törvénycikkel párhuzamosan megszületett a Társasháztulajdon telekköny-
vezéséről szóló 30000/1925. (VII. 2.) Igyazságügyi Miniszteri rendelet, mely 
a törvényhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat rögzítette. A rendelet a te-
lekkönyvezetési eljárásról részletesen rendelkezett, mely a későbbi ingatlan-
nyilvántartási jogi szabályokra jelentős hatást gyakorolt, ugyanis a „miniszteri 
rendelet fektette le a társasháztulajdon telekkönyvi regisztrálásának módját. 
A társasháztulajdon telekkönyvi betéte két részből tevődött össze: a törzsbe-
tétből és az albetétekből. A törzsbetét a közös tulajdoni részeket rögzítette, az 
albetétekben az egyes tulajdonostársi illetőségek szerepeltek az alkotórészként 
hozzájuk tartozó építményekkel.” 

A második világháború után a társasházak alapításának nem volt jog adta lehe-
tősége, sőt, a 12.260/1948. (XII.4.) Kormányrendelet kifejezetten a társasháztu-
lajdon alapításának felfüggesztése tárgyában született meg.
Új változást hozott a hetvenes években a Lakásszövetkezetekről szóló 1977. 11. 
számú törvényerejű rendelet, amely hatályon kívül helyezte az 1924. évi XII. 
törvénycikket. „A törvényerejű rendelet belső struktúráját tekintve a korábbi 
szabályozásra épült, de bizonyos vonatkozásokban a leegyszerűsített szabá-
lyozás visszalépést jelentett” . A korábbi szabályozáshoz képest a jogszabály 
kötelezővé tette a felújítási alap képzését, részletezte a közgyűlés  kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyeket és működését , valamint bevezetett új jogintézmé-
nyeket, úgy, mint az üdülőszövetkezet, és a garázsszövetkezet .
Lényeges kérdés, hogy van-e különbség a lakásszövetkezet és a társasház, mint 
intézmény között? A válasz egyszerű: igen van. Fogalmilag a lakásszövetkezet 
„abban különbözik a társasháztól, hogy van saját vagyona és jogi személy. A 
lakásszövetkezetnél ugyanis osztatlan közös tulajdonban van a telek és minden 
közös használatú helyiség, mindezek a lakásszövetkezet tulajdonát képezik, sőt 
lakás is állhat szövetkezeti tulajdonban (Ilyenkor a tagnak csak használati joga 
van).

A lakásszövetkezet alapvető feladata, hogy működtesse a fennhatósága alá tarto-
zó házakat. Emellett vállalkozási tevékenységet is folytathat, de akár új lakáso-
kat is építhet, de ilyenkor a profitot az alaptevékenységbe kell visszaforgatni. A 
lakásfenntartás, működtetés nonprofit tevékenység.”  

A társasház ezzel szemben „akkor jön létre, ha az épületingatlanon az ún. tár-
sasházi alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két 
önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség külön tulajdonba került.

A közös tulajdon részei különösen: az épület tartószerkezetei, a tartószerkezet 
részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját 
szolgáló egyéb épületrészek, épület berendezés és vagyontárgy közös tulajdon-
ba tartozik.

A társasház sajátos, önálló, de korlátozott körben elismert jogalany.

A társasházat terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak általában tu-
lajdoni hányaduk szerint felelnek.” 

A törvényerejű rendeletet követően közel húsz év telt el, mire hatályba lépett a 
Társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény, mely a többlakásos épületek építé-
sének elősegítését, a társasházak működésének javítását, és a korszerűbb szabá-
lyozást tűzte ki céljául.  A törvény rögzítette, hogy azon kérdéseket, amelyeket 
az alapító okiratban nem szabályozzák, azt a szervezeti-és működési szabályzat-
ban kell rögzíteni, és melyet csatolni kell az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz.   
„A törvény egyértelművé tette a társasházközösség relatív jogképességét ” és 
bevezette a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás fogalmát, mely jelentős 
újításnak tekinthető, és amelyet a 2003. évi CXXXIII. törvény is átvesz. 

A ma hatályos társasházakat érintő jogszabály a Társasházakról szóló 2003. 
évi CXXXIII. törvény, mely 2004. január 1-én lépett hatályba. „A törvény el-
sődleges célja a társasházi tulajdoni forma áttekinthetőbbé tétele, a tulajdonosi 
közösségek működésének, a működés döntéshozatali rendjének egyszerűsítése, 
felgyorsítása, szakszerűségének és törvényességének biztosítása, a szerződéses 
szabadság érvényre juttatása, a teherviselés arányosítása, a társasházközösség 
érdekérvényesítő képességének fokozása és a törvényességi felügyelet biztosí-
tása. ” A törvény részletesen rendelkezett a társasház alapításáról, működéséről, 
főbb dokumentumairól (úgy, mint a Szervezeti-és Működési Szabályzat, Házi-
rend, Alapító okirat), a közgyűlésről, és a képviselet ellátásáról. 
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A hatálybalépést követően számos esetben módosult a törvény. A 2009. évi 
LXXXIX. törvény egyik legfontosabb újítása a társasházak ügyészi törvényes-
ségi felügyeletének bevezetése volt, de a törvénymódosítás meghatározta a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörét, szabályozta a közgyűlési meghívók és jegy-
zőkönyvek tartalmi elemeit, pontosította és kiegészítette a rendes gazdálkodás 
körét meghaladó kiadások fogalmát is.  „A törvényben – a módosítás révén – 
megjelent a közös költséggel hátralékba esett tulajdonostárs részére történő fize-
tési felszólítás kézbesítési vélelme .”

A 2010. évi CLXXVII. törvény új rendelkezéseket vezetett be arra vonatkozó-
lag, hogy a szervezeti és működési szabályzat meghatározhatja a külön tulajdon-
ban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használatát, hasznosítását,  tekin-
tettel a szerencsejáték szervezésére vagy esetleg szexuális termékek árusítására, 
forgalmazására és az azzal kapcsolatos tevékenység folytatására.   

Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja során felmerült annak a lehetősége, 
hogy a társasházak joganyaga is kerüljön beépítésre az új Ptk-ba.  A társasházak 
továbbra is külön törvényben való szabályozásának indoka azonban elsősorban 
az volt, hogy ez a joganyag számos változó technikai jellegű normát tartalmaz, 
ezért az új Ptk-ba történő beemelésére sem került sor.  

A Társasházakról szóló törvény - 2014. február 1-től - egy jelentős rendelkezés-
sel módosult: a társasházak törvényességi felügyeletét a jogszabály módosítás 
jegyzői hatáskörbe utalta. Ezen újítás számos jogpolitikai, jogelméleti és gya-
korlati kérdést felvet a jövőre nézve, melyekre választ idővel, a joggyakorlat 
kialakulását követően kaphatunk.

*/dr. Rácz Hanna, a szentendrei önkormányzat jogi referense

Ajánlás  a lakásszövetkezetek részére az 
új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, 

hatályba lépését követően felmerülő teendőkről

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. 
tv.) és ezzel együtt hatályát vesztette a korábbi Polgári Törvénykönyv (1959. 
évi IV. tv.) 
Az új Ptk. jogi személyekre, szövetkezetekre és egyesületekre vonatkozó szabá-
lyait a hatályba lépése után nem kell automatikusan alkalmazni. Az alkalmaz-
hatóság vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezik (az új Ptké., továbbiakban Ptké.).
A Ptké. (2013.évi CLXXVII. Tv.) általános rendelkezése alapján - fő szabály 
szerint – az új Ptk. szabályait a hatálybalépését követően keletkezett tények-
re és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra kell alkalmazni. A 
Ptké. - a Ptk. hatálybalépésére figyelemmel -  szintén 2014. március 15-én lépett 
hatályba.
A részletes LOSZ ajánlás és segédlet a LOSZ honlapján az alábbi linken érhető el:
http://losz.hu/hirek/2015-01-15/segedlet-es-ajanlas-a-lakasszovetkezetek-
reszere-az-uj-polgari-torvenykonyv-hatalyba-lepesevel-osszefuggo-hatalyba-
lepeset-kovetoen-felmerulo-teendokrol

Kérdezték – válaszolunk…

Hogyan lehet a lakásszövetkezet könyvelésében szerepeltetni a tag hátralékának 
behajtásával kapcsolatban felmerülő költséget?

Ha a lakásszövetkezet olyan döntést hoz (alapszabályban vagy egyéb testületi 
határozatban), hogy a behajtás költségét tagra továbbhárítják, akkor a LOSZ ál-
tal kiadott „Kék Könyv” számlaszámait és kontírozási elveit (220., illetve 255. 
oldal) követve a következő könyvelési lépések indokoltak:

1. költség könyvelése T: 52 vagy 53 K: 454 vagy 384 
vagy 381

2. ezzel egy időben, de legkésőbb 
az éves költség felosztáskor a 
tagnak ezt elő kell írni

T: 32111 K: 32112

3. a tag fizeti a költséget T: 381 vagy 384 K: 32111

4. a tartozás kiszámlázása a közös 
költséggel együtt a köz- vagy 
küldöttgyűlés után

T: 32112 K: 911

Célszerű az 52-es számlacsoporton belül nyitni egy külön főkönyvi számlát, pl. 
nem minden tagra terhelendő költség vagy behajtási költségek címmel, melyen 
csak az ilyen költségek jelennek meg.
Egyszeres könyvvitelt vezető szövetkezetnél a tényleges kiadáskor, azaz 
költségkénti felmerüléskor, illetve a tag befizetése jogcímén lehet könyvelni, 
mert akkor van pénzmozgás, a többi lépést analitikus nyilvántartásokban kell 
rögzíteni.
A szövetkezet dönthet úgy is, hogy a behajtási költséget, illetve a munkát az üze-
meltetés részének tekinti és külön nem hárítja át a tagra, hanem mint általános 
költséget a többi költséggel egyenlően osztja szét. Elképzelhető olyan döntés is, 
hogy a behajtási költséget csak egy bizonyos összeghatár felett érvényesítsék, az 
az alattit tekintik az üzemeltetési költség részének.

Változás az 1 %-os SZJA  felajánlásoknál

A felajánló rendelkezhet címének a kedvezményezettel való közléséről. Az Ado-
mánygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (ASZÖT) javaslata alapján 
idén minden személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékot felajánló magánszemély 
rendelkezhet postai illetve elektronikus levelezési címének a kedvezményezet-
tel való közléséről - hívta fel a figyelmet a testület szerdai közleményében. Az 
ASZÖT szerint a törvényváltozással megnyílik a civil szervezeteknek az a lehe-
tőség, hogy az adományozók közvetlen és pontos tájékoztatásával növeljék az 
átláthatóságot és bizalmat. Ebből következik, hogy az idei évtől a rendelkező 
nyilatkozat formátuma is megváltozik, az új nyilatkozat tartalmazza az adózó 
postai illetve elektronikus levelezési címét, valamint az ezek kiadásához meg-
adható hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatot is. Az adományok etikus felhasz-
nálása, az átláthatóság és bizalom növekedése elkerülhetővé teszi a sajtóban is 
nyilvánosságra került visszaéléseket illetve azokat a károkat, melyeket az em-
lített esetek a civil szektor kevesebb nyilvánosságot kapó, ámde megbízhatóan 
működő nagy többségének okoznak.
Az ASZÖT üdvözli azt a már régóta javasolt és várt módosítást is, mely szerint a 
kedvezményezett szervezeteknek előzetesen kell igazolnia a kedvezményezetté 
válás feltételeit, mely alapján az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján 
teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek 
listáját. A módosítással elkerülhető, hogy egyes felajánlások kárba vesszenek 
azáltal, hogy a támogatandó szervezetről csak utólag derül ki, hogy nem felelt 
meg az előírt feltételeknek - olvasható a közleményben.
Ezúton is közöljük, hogy a LOSZ által alapított Otthonunk Közhasznú Lakás-
szövetkezeti és Társasházi Alapítvány minden tekintetben megfelel a jogszabá-
lyi követelményeknek és 2015-ben is széles körben várjuk a támogató felajánlá-
sokat. A felajánlásra vonatkozó felhívást és az új formátumú nyilatkozatot első 
ízben a 2015. februári Otthonunk – online újságunkban, illetve a www.losz.hu 
honlapunkon is közzé tesszük. 

2015. március 5-től 
új Országos Tűzvédelmi Szabályzat lép életbe

A Magyar Közlöny 2014/166. sz. számában megjelent a belügyminiszter 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és vele 
egyidejűleg a Kormány 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes kormányren-
deleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról.

A lakásszövetkezetek, társasházak vezető tisztségviselőinek ennek megfelelően 
a tűzvédelmi használati szabályokról belső szabályzatot kell alkotniuk. A LOSZ 
tervezi, hogy a belső szabályzat elkészítéséhez segédletet tesz közzé az elkövet-
kező időszakban. 
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Nyugdíjszabályok 2015-ben

Számottevően nem, de némi módosulásokra tekintettel célszerű áttekinteni az 
idei nyugdíjhoz kapcsolódó változásokat. Mivel az úgynevezett valorizációs 
szorzószámokat csak márciusban közlik, az addig nyugdíjba vonulók 2015-ös 
nyugdíját nem lehet megállapítani; az érintettek egyelőre nyugdíjelőleget kapnak.

Ki vonulhat nyugdíjba 2015-ben?
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (további-
akban Tny.) 18. §-a szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 
reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, rendelkezik legalább húsz év szolgálati 
idővel, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megál-
lapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban.

Nyugdíjkorhatár
2010. óta a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik.
Öregségi nyugdíjkorhatár
• aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
• aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
• aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
• aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
• aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
• aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.
2015-ben az 1952. második félévében születettek fogják betölteni nyugdíjkor-
határukat, a 62. életév betöltését követő 183. napon. Az 1952. első félévében 
születettek már 2014-ben elérték nyugdíjkorhatárukat. Az 1953-ban születettek, 
mivel nyugdíjkorhatáruk a betöltött 63. életév, 2016-ban válnak öregségi nyug-
díjra jogosultakká.

Szolgálati idő
Az öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év szolgálati idővel lehet  jogosultságot sze-
rezni. Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki a születési évének 
megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati 
idővel rendelkezik.

A biztosítási jogviszony hiánya
2009. december 31. utáni időponttól nemcsak az irányadó nyugdíjkorhatár be-
töltését megelőzően, hanem azt követően igényelt öregségi nyugdíj tekintetében 
is jogosultsági feltétellé vált a biztosítással járó jogviszony megszüntetése.
Azaz a nyugdíjigénylő az öregségi teljes vagy résznyugdíj megállapítása napján 
nem állhat munkaviszonyban, vagy ezzel egy tekintet alá eső jogviszonyban, 
szövetkezeti tagsági viszonyban, ha a szövetkezet tevékenységében személyesen 
közreműködik, nem lehet főfoglalkozású egyéni vagy társas vállalkozó, illetve 
nem állhat díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
A követelmény kiterjed a külföldön fennálló biztosítási jogviszonyra is.

A biztosítási jogviszony
• sem Magyarországon,
• sem – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtá-
sáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személyek esetében – EU/EGT- 
államban, ideértve Svájcot is
• sem – a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó 
személy esetében (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő ál-
lamban nem állhat fenn.
Annak továbbra sincs akadálya, hogy a nyugdíj megállapítását követően ismét 
biztosítási jogviszonyt létesítsen az érintett személy, akár Magyarországon, akár 
külföldön.

Nyugdíjbavonulás korhatár előtt 
2012-től, így 2015-ben is csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható 
meg öregségi nyugdíj, a korábbi korai nyugdíjba-vonulási lehetőségek megszűn-
tek. Egyedül a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyug-
díjba-vonulási lehetősége áll rendelkezésre. Öregségi teljes nyugdíjra életkorá-
tól függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel 
rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 
megállapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban. A nyugellátás szempontjából 
jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal 
egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély, gyer-
mekgondozási díj, gyermekápolási segély, gyermeknevelési támogatás és az az 
ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti 
vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett az érintett nő.

A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá 
eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni. Ez 
a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási 
díj esetén legalább harminc év. Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt 
gyermek után egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, 
de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet. 2015. január 1-től a jogosultsági 
idő szabályai további pontosítása során rögzítést nyert, hogy jogosító időszak-
nak minősül, mint a gyermekgondozási segélyben töltött idővel egy tekintet alá 
eső idő a három évnél fiatalabb gyermek gondozása, vagy tízévesnél fiatalabb 
gyermek ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság harminc napot 
meghaladó időtartama. Ugyanígy a fogyatékos gyermekre tekintettel megálla-
pított ápolási díjban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy 
súlyosan fogyatékos tizenkét év alatti gyermek gondozása miatti fizetés nélküli 
szabadság harminc napot meghaladó időtartama is.

Korhatár előtti ellátások
2012. óta, mely időponttól csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől vehető 
igénybe öregségi nyugdíj, külön figyelmet érdemel a korhatár előtti, nyugdíjnak 
nem minősülő ellátások szabálycsoportja.
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátás-
ról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben szabályo-
zott estekben továbbra is van lehetőség korhatár előtti ellátás igénybevételére.
Így például az 1953-ban született hölgyek, akik az 59. életévüket betöltötték, és 
legkésőbb 2012. december 31-ig legalább harminchét év szolgálati időt szerez-
tek korhatár előtti ellátást vehetnek igénybe öregségi nyugdíjkorhatáruk, azaz a 
hatvanhárom év 2016-ban történő betöltése előtt.
Ugyanígy – akik 2014. december 31-ig korkedvezményre szereztek jogosultsá-
got, öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt korhatár előtti ellátást igényelhet-
nek. (Mint ismeretes, 2014. december 31-ét követően újabb korkedvezményre 
jogosító időszak nem szerezhető a 2015. évi jogszabályváltozás következtében.)

 Korhatárt követő nyugdíjbavonulás
Ha a feltételek megengedik, nem szükséges a nyugdíjkorhatár betöltésének nap-
jától a nyugdíjat igénybe venni. Ha a továbbfoglalkoztatás megengedett, vagy a 
versenyszférában, munkaviszony keretében dolgozik az érintett, a nyugdíj meg-
állapítása nélküli továbbdolgozás a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja.
Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel 
rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megálla-
pítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. 
A növelés mértéke 30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka. A nyugdíj-
növeléskor az öregségi nyugdíj meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló 
havi átlagkeresetet.

Az öregségi nyugdíj összege 2015-ben
Az öregségi nyugdíj összegének meghatározásánál 2015-ben is a korábbi kere-
setek szintre hozását biztosító mutatók - ún. valorizációs szorzószámok - megje-
lenését kell megvárni (a valorizációs szorzószámok közzététele március hónap-
ban történik, 2015. januártól-márciusig nyugdíjelőleget kapnak az érintettek). A 
2015. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az ún. valorizációs szorzószá-
mok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítást megelőző év kereseti szint-
jéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A szintre igazítás az országos nettó 
átlagkereset egyes években történő növekedésének alapul vételével történik, és 
az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegé-
re. Ugyancsak befolyásolja a nyugdíj összegét az ún. degressziós sávhatár, azaz 
az az összeghatár, amely feletti jövedelem csak részben vehető figyelembe az 
ellátásnál.
A 2015-ben megállapított nyugdíjak esetén a 372 000 forint feletti, az öregségi 
nyugdíj alapját képező havi átlagkereseteket érinti a degresszió, csakúgy, mint 
a korábbi években.

Keresőtevékenység 2015-ben
A nyugdíjak és nyugdíjhoz kapcsolódó ellátások melletti keresőtevékenység 
szabályai időről-időre változnak. 2015-ben is lehet keresőtevékenységet folytat-
ni mind a korhatár előtti ellátások, mind az öregségi nyugdíj folyósítása mellett. 
Ha a keresőtevékenység korlátozott, az engedélyezett összeghatár túllépése ese-
tén az ellátás folyósítása meghatározott ideig szünetel.

Korhatárt betöltöttek munkába állása
Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyugdíjuk folyósítása mellett 
korlátlanul folytathatnak keresőtevékenységet a versenyszférában. Közszférában 
történő foglalkoztatásuk és a nyugdíj kapcsolatát a Tny. 83/C. §-a szabályozza. 
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Alapításuk 50. jubileumi ünnepségét tartották 
a Lágymányosi Lakásszövetkezetek

A Lágymányosi Lakásszövetkezetek tisztségviselői – Illyés Tamás, Iványi 
Lászlóné, Kruzslicz Ferencné, Sziroczák Zoltán, dr. Tóth József – meleg hangú 
meghívóban invitálták a lakásszövetkezeteik tagjait a Lágymányosi Lakásszö-
vetkezetek megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett találkozóra. 
A lágymányosi Baranyai u-i Általános Iskolában 2014. november 17-én csak-
nem 100 szövetkezeti tag vett részt az ünnepi megemlékezésen. Illyés Tamás 
köszöntötte az ünnepségen megjelent Dr. Hoffmann Tamás polgármester urat, 
Gyorgyevics Miklós és Szabó András képviselő urakat a XI. kerületi Önkor-
mányzat részéről, továbbá Farkas Tamást, a LOSZ és Vass Ferencet, a LÉTÉSZ 
elnökét is. A vendégek köszöntését követően beszédét így folytatta: „Nem utol-
sósorban nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, mint alapító 
tagokat, akik nélkül 50 évvel ezelőtt nem alakulhattak volna meg a jelenleg is jól 
működő lágymányosi lakásszövetkezetek.

A rendelkezés szerint a közszférában történő foglalkoztatás esetén az öregségi 
nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első nap-
jától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell. Az 
öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas 
igazolja, hogy a közszférában történő foglalkoztatása megszűnt. A szüneteltetés 
időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. A szüneteltetést követően a 
nyugellátás az időközben történt nyugdíjemelésekkel, és a Tny.22/A. § szerinti 
0,5 százalékos mértékű növeléssel folyósítják.

Korhatár előtti ellátásban részesülők munkába állása
Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban részesülő 
személyek évente a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének tizennyolcszorosát meg nem haladó összeghatárig kereshetnek. 
Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 
31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésig a nyugellátás szüne-
teltetésre kerül. Fenti szabályokat kell alkalmazni a nők negyven év jogosultsági 
idővel megállapított nyugellátása melletti keresőtevékenységre is. Ha a korhatár 
előtti ellátásban részesülő személy illetve a nők negyven év jogosultsági idővel 
megállapított nyugellátásában részesülő személy közszférában folytat kereső-
tevékenységet, nem a fenti szabályok, hanem a korhatárt betöltött személyek 
előzőekben ismertetett szabályai alkalmazandók.

Köszönöm, hogy születésnapi ünnepségünket megtisztelte Markos György, 
a nagy nevettető, mint a Lágymányosi 9. számú Lakásszövetkezet és Portisch 
Lajos nemzetközi sakk-nagymester, olimpiai bajnok, mint a Lágymányosi 10. 
számú Lakásszövetkezet alapító tagjai.”

Illyés Tamás köszöntőjében időutazásra is meghívta a jelenlévőket. Szólt arról, 
hogy milyen örömmel vették át álmaik otthonát az egykori alapítók és moso-
lyogtatóan emlékezett arról is, az ablakból kinézve még csak egy-két Lada, Tra-
bant volt csak az utcán látható. Beszélt arról is, hogy a 43. számú Építőipari 
Vállalat építőmunkásainak és gépeinek zaját felváltotta háromezer család és ezer 
gyermek gyöngyöző kacagása. Így kelt éltre valójában Lágymányos. Megem-
lékezett arról is, hogy 50 évvel ezelőtt évvégére megalakultak a lágymányosi 
lakásszövetkezetek, és az öttagú igazgatóság és háromtagú felügyelő bizottság 
mellett működött még háromtagú lakóbizottság, egy tanácsi összekötővel, egy 
gondnokkal és lépcsőházanként egy házfelügyelővel. Itt emlékezett meg az első 
tisztségviselőkről: a Lágymányosi 6. sz. Lakásszövetkezetnél Csatádi Ivánról, a 
Lágymányosi 9. sz. Lakásszövetkezetnél Ambrus Lajosról, a Lágymányosi 10. 
sz. Lakásszövetkezetnél, az azóta elhunyt Hingyi Gézáról, és a Lágymányosi 11. 
sz. Lakásszövetkezetnél Babják Jánosról.
Ugyancsak nagy tisztelettel emlékezett meg azokról az egykori alapító tagok-
ról, akik életük során hírnevet szereztek a Lágymányosi Lakásszövetkezetek-
nek: Csavlek Etelkáról (kerámiaművész és operaénekes), Dr. Csiki Ottóról 
(Legfelsőbb Bíróság tanácsvezető bíró), Dalos Lászlóról (operaénekes), Ihász 
Kálmánról, (a Vasas volt válogatott labdarúgója), Kálmán Györgyről (Kossuth-
díjas színművész), Markos Józsefről, (művésznevén Alfonzó) és fiáról Markos 
Györgyről (humorista), Berczik Zoltánról (asztalitenisz-válogatott szövetségi 
kapitánya), Portisch Lajosról (olimpiai bajnok, nemzetközi sakk-nagymester). 

Illyés Tamás ünnepi köszöntőjében nem kevés nosztalgiával idézte fel az Irinyi 
József u. 34-36. sz. alatt átadott új OTP fiókot is, ahová a lágymányosi lakásszö-
vetkezeti tagok jártak befizetni az egykoron 2,70 Ft/négyzetméter nagyságrend-
ben megállapított közös költséget és a 30 évre felvett 3 százalékos fix kamatozá-
sú OTP hitel részleteit. A továbbiakban szólt még a lakásszövetkezetek életében 
beköszöntött mozgalmas időszakokról, felújításokról, majd ünnepi köszöntőjét 
végezetül így zárta: „az emlékezés nem teljes. Még nagyon sok boldog és fájó 
pillanatnak voltunk résztvevői az elmúlt fél évszázad alatt. Remélem és szívből 
kívánom, hogy az elkövetkező ötven év még sokkal több boldogságot és örömet, 
és még kevesebb bánatot fog szerezni gyermekeinknek, unokáinknak.
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Kedvezményes adózással (35,7 %) a 200 ezer és 450 ezer forint közötti sávot 
kizárólag csak SZÉP-kártyával lehet kitölteni.
Az a munkavállaló, aki úgy dönt, hogy nem szeretné – a fenti három jogcímen 
- kihasználni a rekreációs keretet, a munkáltatója viszont évi 200 ezer forint-
nál magasabb összeget biztosít számára, a nettó 200 ezer forint fölé eső rész  
1,19-szerese után 16 százalék szja-t és 27 százalék eho-t, tehát 51,17 százalékos 
közterhet kell fizetni. Akkor is ezzel a kulccsal adóznak az egyes juttatások, ha a 
rájuk vonatkozó értékhatárt lépi át az összeg.
Szintén 51,17 % (a nyújtott összeg 1,19-szerese után 16 % szja-t és 27 %k eho-t) 
kell fizetni a cégtelefon használata, a csoportos életbiztosítás, a csekély értékű 
ajándék és a szabályzat alapján adott áru vagy szolgáltatás, vagy arra szóló ösz-
szeg (célzott termék, szolgáltatás) után, ahogy eddig is. Abban sincs változás, 
hogy ebben a kategóriában  sem összesen, sem az egyes juttatásokra nem határoz 
meg felső összeg határt az szja-törvény.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kétféle juttatási formát kombinálni lehet, 
azaz a SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatásokat évi 200 ezer forintig, vala-
mint ezen felül a SZÉP kártyára utalást 250 ezer forintig az idei kedvező adóte-
her mellett lehet a munkavállalók számára biztosítani (azaz összességében 450 
ezer forint a kedvezményes adózású keret). 

Az új szabályozás nem érinti tehát azokat a 
munkáltatókat, akik legfeljebb 200 ezer forint 
értékű juttatást adnak 2015-ben. Ha magasabb 
a cafeteria keret, akkor vagy korlátozni kell a 
munkavállalók választását, vagy valakinek – a 
munkavállalónak vagy a munkáltatónak – be 
kell vállalnia az esetlegesen magasabb köz-
terhet. Kivéve, ha SZÉP-kártyával „pótolják” 
a hiányzó hányadot dolgozónként legfeljebb 
évi 450 ezer forintig (a munkavállalóknak ér-
demes először a 200 ezer forintos keretet fel-
tölteni az első csoportba tartozó juttatásokkal, 
majd válasszák a SZÉP- kártyát évi 250 ezer 
forintig, hogy se a munkavállaló, se a munkál-
tató költsége ne nőjön). 
A béren kívüli juttatások keretösszegének és 
rekreációs keretösszegének alkalmazása:
A béren kívüli juttatások esetében 2015-ben 
három lépcsőben kell megállapítani a juttatá-
sok adómértékét:
1) az egyes juttatási elemek egyéni korlátaira 
vonatkozóan, 

2) az ún. keretösszeg szabálya alá eső béren kívüli juttatások összességére vo-
natkozóan és 
3) az ún. rekreációs keretösszeg szabálya alá tartozó béren kívüli juttatások ösz-
szességére vonatkozóan.

A keretösszeget és a rekreációs keretösszeget 
is a munkaviszonyban töltött naptári napok 
számával kell arányosítani. A juttatások adó-
mértékének meghatározásakor fenti szabályo-
kat egymásra épülően kell alkalmazni.
Fenti korlátokon és keretösszegeken belül a 
juttatás adója 35,7%, míg a korláton és/vagy 
keretösszegeken felüli összegek 51,17% adó-
fizetési kötelezettséget keletkeztetnek.

 A béren kívüli juttatások adminisztrációját 
érintő változások:
Az egyes elemekre vonatkozó korlátok és a 
keretösszegek túllépése miatti megállapítási, 
bevallási és adófizetési kötelezettség keletke-
zésének ideje változik:
• kilépő dolgozók esetében a munkaviszony 
megszűnésének hónapja kötelezettségeként 
kell bevallani és megfizetni a felmerülő több-
let terhet. 
• az egész évben jogviszonyban lévő munka-
vállalók esetében a korábbi májusban törté-
nő bevallási kötelezettség helyett az évzárás 
hónapja kötelezettségeként kell bevallani és 
megfizetni a felmerülő plusz közterheket.  

Béren kívüli – cafeteria - juttatások adóterhe, 
változások a adózásában

Személyi jövedelemadó
   A 2015. január 1-e utáni adóváltozások érintették a cafeteria munkáltatói, béren 
kívüli szolgáltatásokat (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról - 
A kifizetőt terhelő adó - 69. § (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 
meghatározott juttatások [70. §], valamint a béren kívüli juttatások [71. §] után 
az adó a kifizetőt terheli.)
A béren kívüli juttatások egyedi korlátainak mértéke 2015-ben is változatlan 
marad. A juttatások együttes alkalmazására vonatkozóan megszűnik az ún. 
„500.000 Ft-os szabály” és bevezetésre kerül a keretösszeg, illetve a rekreációs 
keretösszeg fogalma.
Keretösszeg: 35,7%-os adózás (az egyes juttatásokra vonatkozó értékhatárig, a 
juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja-t és 14 %  eho-t, összességében 
35,7%) mellett összesen legfeljebb 200 000 Ft/fő/év keretösszegig (ez a mun-
káltatónak 271.400.- Ft-os költségnek felel meg) juttatható legnépszerűbb béren 
kívüli juttatások:

Juttatás típus Értékhatár Felhasználhatóság

Iskolakezdési támogatás utal-
vány

a minimálbér 30%-áig 
/gyermek / szülő / év

Felhasználható tankönyv, taneszköz és ruhá-
zati termékek vásárlására a tanévkezdést meg-
előző 60 naptól év végéig

Helyi közlekedési bérlet a bérlet árának 
összegéig

Helyi közlekedési bérlet juttatása vagy a helyi 
közlekedési bérlet árának térítése

Étkezési Erzsébet-utalvány 8 000 Ft / hó Fogyasztásra készétel valamint melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vá-
sárlására használható

Önkéntes Egészségpénztári és Egészséggel kapcsolatos termékek vásárlása 
és szolgáltatások igénybevétele

Önsegélyező pénztári tagdíj 
hozzájárulás

a minimálbér 30%-áig / hó Tagok segélyezése szigorúan meghatározott 
keretek között: szociális célra, egészséggel 
kapcsolatos termékek beszerzése

Önkéntes Nyugdíjpénztári 
tagdíj hozzájárulás

a minimálbér 50%-áig / hó A pénztártag a  nyugdíjkorhatár elérését köve-
tően jogosult szolgáltatásokra.

Munkahelyi étkeztetés 12 500 Ft / hó Munkahelyi étkezdén belül történő étkeztetés

Rekreációs keretösszeg: 35,7%-os adózás mellett (minden juttatás értékének 
1,19-szerese után 16% szja-t és 14% eho-tkell fizetnie a munkáltatónak) össze-
sen legfeljebb 450.000.- Ft/fő/év keretösszegig juttatható béren kívüli juttatások 
(ez a munkáltatónak 618.750.- Ft-os költségnek felel meg):

Juttatás típus Értékhatár Felhasználhatóság

Széchenyi Pihenő Kártya 
(SzÉP kártya)

összesen 450 000 Ft / év 
(alszámlánként  érték-
határokkal)

3 alszámlán, külön felhasználási szabály alá tar-
tozó juttatás

•vendéglátás alszámla    • 150 000 Ft / év Felhasználható éttermi és mozgó valamint egyéb 
vendéglátásra, gyógyfürdő- és strandbelépőre, 
illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a 
szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgálta-
tásra

• szálláshely  alszámla   • 225 000 Ft / év Felhasználható szálláshely-szolgáltatásra, belföldi 
utazásszervezésre (előre összeállított utazási cso-
magokra), gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve 
a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szállás-
helyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra

• szabadidő  alszámla    • 75 000 Ft / év Egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális progra-
mokra, sport, szabadidős és wellness tevékenysé-
gekre, sportrendezvények részvételi díjára, fürdők 
és élményparkok igénybevételére, belvízi séta- és 
kirándulóhajókra, idegenvezetésre és szálláshely-
szolgáltatásra

A rekreációs keretösszeget a keretösszeggel együtt kell figyelembe venni.
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Gyászjelentés

Fájdalommal és megrendeléssel 
tudatjuk mindazokkal, akik kollé-
gaként ismerték és szerették, hogy 
a miskolci Otthonunkért Érdek-
képviseleti Egyesület alapító tagja, 
elnöke, a LOSZ korábbi felügyelő-
bizottsági tisztségviselője
 

Bottka Ferencné (Klári)

életének 75. évében váratlanul 
elhunyt. Emlékét megőrizzük!

Érdekesség…

Tetszik, hogy messzeringó gyerekkor
Az év szava a nekirugaszkodó vállalkozás, azaz a startup – hirdetett eredményt a 
szavazatok összesítése után a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és Magyar 
Nyelvi Szolgáltató Iroda, amely a magyarított változatot a Magyar Rádió egyik 
gazdasági újságírójától nyerte. 
A kifejezés az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló 
vállalkozásokat jelenti. Jelöléseket kapott még: geoláda, geoládázik, bakancslis-
ta, érzékenyítés, okostelefon, okosautó – tudtuk meg Balázs Géza nyelvésztől.
Az év antiszava a vénaszkenner, tehát az a kütyü, amely letapogatja a kézfejben 
futó vérereket, és ezek elhelyezkedését számsorrá képezi le. A legújabb kori lab-
darúgás világából származó szó részint rossz hangzású, másrészt kellemetlen 
asszociációt kelt. Futottak még: gesztenyealapú (desszert), szárazföldi vízi men-
tő, ketrecharc, szakállas nő, jegesvíz-kihívás, herevasalás, nemzeti dohánybolt.
Megvan az év ifjúsági szava is: punnyad. A kifejezés napjainkban leginkább 
langyos lébecolást jelent. Néhány alakja: punnyadó, punnyadt, punnyadás, 
punnyadozik, punnyatag, punnyadásos, bepunnyad etc. Érdekessége, hogy szó-
töve, a puny- önmagában nem él. További jelölések: kombó, savaz, ekéz, trendi, 
alter, lóg, banyatank (deszantszatyor), kósti (kóstoló), rágcsa (rágnivaló). 
Az év költői szava a messzeringó gyerekkor lett. A jelzős szerkezetet Radnóti 
Miklós Nem tudhatom című verséből ismerjük. A messzeringó jelentése egyesíti 
magában a távoli gyermekévek és a ringó bölcső képzetét, egy eleven képbe 
tömörítve a múltat. A gyerekkor említése pedig mindenkiben ismerős érzése-
ket kelt. Más jelölések: szerelemlakat, Szépkenyerűszentmárton (településnév), 
Szentjobb, fényvillamos, memóriahab, elalvó nyírfaág (Radnóti), gomolygó 
gombolyag (Radnóti). 
Az év netszava az app (mobilapplikáció) és a tapipad (touchpad) lett, az esz-
tendő lejáratott divatszava a fapados kölcsön, valamint a megélhetési (bűnöző, 
politikus stb.), a kézműves (bor, pálinka stb.). 
Az év szómagyarítása címet az érintőkártya (paypass) vitte el. 
Korábbi eredmények:
2010. Az év szava: vuvuzela. Az év antiszava: vörösiszap-katasztrófa. Az év 
ifjúsági szava: lájkol. Az év költői szava: aranymálinkó. 
2011. Az év szava: alkotmány. Az év antiszava: banki termék. Az év ifjúsági 
szava: fészel. Az év költői szava: málnahabos fa (vérszilva). 
2012. Az év szava: árfolyamgát. Az év antiszava: botos jeti. Az év ifjúsági szava: 
romkocsma. Az év költői szava: kenyérhéjmagyarság. 
2013. Az év szava: rezsicsökkentés. Az év antiszava: mamahotel, papabank. 
Az év ifjúsági szava: szelfi. Az év irodalmi szava: tojáséj.

Magyar Közlönyben megjelent
a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok

(2014. november 26. - 2014. december 31-ig)

2014. évi LXXIV. törvény   MK 161. szám
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
292/2014. (XI.26.) Korm. rendelet  MK 161. szám
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 58/2013. (III.27.) Korm. rendelet módosításáról
300/2014. (XII.5.) Korm. rendelet  MK 166. szám
Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba-
lépésével összefüggő módosításáról
53/2014. (XII.5.) BM rendelet   MK 166. szám
A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatköré-
nek és működésének részletes szabályairól
54/2014. (XII.5.) BM rendelet   MK 166. szám
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
325/2014. (XII.15.) Korm. rendelet  MK 176. szám
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányren-
deletek módosításáról
1743/2014. (XII.15.) Korm. határozat  MK 176. szám
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról
331/2014. (XII.18.) Korm. rendelet  MK 179. szám
A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormány-
rendeletek módosításáról
2014. évi LXXXVIII. törvény   MK 182. szám
A biztosítási tevékenységről
20/2014. (XII.23.) IM rendelet   MK 183. szám
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2014. évi C. törvény    MK 184. szám
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet  MK 185. szám
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum meg-
állapításáról
362/2014. (XII.30.) Korm. rendelet  MK 187. szám
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról
373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet  MK 188. szám
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabálya-
iról
385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet  MK 189. szám
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Társasági adó és abban bevallási változás

Tájékoztatjuk továbbá a lakásszövetkezetek és a megyei szövetségek tisztség-
viselőit, hogy a NAV „TAONY” néven új nyomtatványt rendszeresített abból 
a célból, hogy az érintett szervezetek társasági adóbevallást helyettesítő nyilat-
kozatot tegyenek. Korábban ezt a 1301-es nyomtatvány „E” rovatában lehetett 
megtenni. Az adózás rendjéről szóló törvény 31.§ (5) bekezdése annyiban válto-
zott meg 2014. január 1-től, hogy a bevallást helyettesítő nyilatkozatot a tárgy-
évet követő május 31. napjáig lehet elküldeni. (Korábban ez február 15. volt.)
Továbbra is csak azok tehetnek nemleges nyilatkozatot, akiknek vállalkozási 
tevékenységből a tárgyévben nem származott bevétele és a vállalkozási tevé-
kenységet érintően költséget és ráfordítást sem számoltak el. 
A nyilatkozat és a hozzá tartozó kitöltési utasítás a NAV honlapjáról már letölthető.
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
További információ, hogy a korlátlan idejű veszteség elhatárolás 5 évre csök-
ken. Pontosabban korlátozzák az elhatárolt veszteség felhasználására nyitva álló 
határidőt. Az eddigi időbeli korlát nélküli szabályozást 2015-től felváltja egy 
ötéves felhasználási korlát. 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, 
és még nem érvényesített elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. 
napját magában foglaló adóévben lehet felhasználni A veszteségek továbbra is 
keletkezésük sorrendjében írhatók majd le.

Helyi adók
A helyi önkormányzatok lehetőséget kaptak magánszemélyeket (társasházakat) 
terhelő új adónemek bevezetésére. Két korlátozó feltétel van:
- nem eredményezhet kettős adóztatást (tehát csak olyasmit adóztathatnak meg, 
amit addig még nem terhelt adó)
- nem tilthatja (más) törvény


