KEDVES ÜGYFELÜNK, PARTNERÜNK!
Alább ismét néhány közelmúltbeli jogszabályváltozás összefoglalását találhatja. Ahogy korábban, úgy most
sem teljes körűen dolgozzuk fel a jogszabályokat; csupán áttekintő jelleggel emeljük ki a legfontosabb
rendelkezéseket.
Amennyiben kérdésük merülne fel, változatlanul rendelkezésre állunk a megszokott telefonos és
elektronikus elérhetőségeinken, illetve az irodában személyesen is.
Összefoglaló:
Témáink az alábbiak:
I.

Szünetel a kormányzati igazgatás 2022. december 22. és 2023. január 6. között. Nem csupán a
munkavégzés szünetel, de a szünet időtartama egyes eljárások ügyintézési határidejébe sem számít bele.

II.

Módosult a CSOK-rendelet 2022. október 1-től. Maximálásra kerül a fizetendő kamat mértéke 5%ban, a rendeletben meghatározott esetekben.

III.

Fizethető a helyi iparűzési adó EUR vagy USD pénznemben is. A rendelet a 2023. január 1.
napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségekre
vonatkozik.

IV.

Nem szükséges jogosítvány és forgalmi bemutatása közúti ellenőrzéskor 2023-tól. –
Igazoltatások során ezek tartalma, érvényessége a nyilvántartásból kerül ellenőrzésre.
***

EGYES TÉMÁK RÉSZLETESEN:
1. IGAZGATÁSI SZÜNET AZ ÜNNEPI IDŐSZAKBAN
Az igazgatási szünetnek (mely tehát 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart) két fő
joghatása van: az ügyintézés, ügyfélfogadás és az eljárási határidők szünetelése, illetve az érintett szerveknél
dolgozók kötelező szabadságolása.
A fentebb említett időszakban a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles szabadságot kiadni az igazgatási
szervnél dolgozó munkavállalók részére. A munkavállaló részére először mindenképpen a 2022-ben
esedékes szabadságát kell kiadni, ha ebben az évben nem rendelkezik megfelelő szabadsággal, akkor a 2023ban esedékes szabadságát.
Kormányzati igazgatási szervnek minősülnek a kormány, miniszterelnöki kormányiroda, a
minisztériumok, kormányzati főhivatalok (rendeletben meghatározottak szerint), fővárosi és megyei
kormányhivatalok.

A kormány által elrendelt igazgatási szünet alatt a fentebb említett szervek feladataikat nem látják el és
a szokásos ügyfélfogadás sem működik. Ezen szabály alól az igazgatási szervet vezető irányító, illetve
felügyelő miniszter tehet kivételt és elrendelheti az adott területen az igazgatási szünet ideje alatti
munkavégzést.
Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfelek főszabály szerint ügyeket nem tudnak intézni az érintett
szerveknél.
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele
• a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe;
• azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt;
• a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe;
• a kormányzati igazgatási szerv által megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség
szerződésszerű teljesítésének határidejébe;
• a Közszolgálati Döntőbizottság eljárásának határidejébe, valamint
• az vonatkozó rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési
határidejébe, amelyben a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati
igazgatási szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti
megkeresésével jár.
***
2. CSOK-RENDELET MÓDOSÍTÁSAI
A módosítás egyik lényeges eleme, hogy a korábban hatályos CSOK-rendelet által előírt, mind a Ptk. szerinti
kamat mértékével megegyező, mind a Ptk. szerinti kamat ötszörösével megegyező mértékű kamatfizetési
kötelezettség helyett a támogatást igénybevevők által esetlegesen fizetendő kamat mértéke a módosítás okán
az 5%-ot nem haladhatja meg.
Ezt a szabályt alkalmazni kell a 2022. október 1. napját követően létesített, a 16/2016. (II. 10.)
Kormányrendelet által meghatározott új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatási
jogviszonyokra, illetve a 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet által meghatározott, a használt lakás
vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmények igénybevételére irányuló
jogviszonyokra.
Ugyanakkor a fentebb írt rendelkezés a 2022. október 1. napját megelőzően létesített támogatási
jogviszonyokra kizárólag akkor alkalmazandó, ha ezen módosító rendelet hatálybalépése előtt a
kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős, jogorvoslattal nem támadható
határozatával a támogatott személyt a támogatás visszafizetésére még nem kötelezte.

A fentieken túl a legfeljebb 5%-os kamatmértéket a lakásépítési támogatásokról szóló 256/2011. (XII.
6.) Kormányrendelet és az otthonteremtési kamattámogatásokról szóló 341/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 4. alcíme (Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása) alapján létrejött,
2016. január 1. és 2016. február 10. napja között benyújtott de akkor még el nem bírált támogatási
jogviszonyokban is alkalmazni kell.
További módosítás, hogy az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatási
jogviszonyokban 2022. október 1-jétől a fiatal házaspár által a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó
határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár az eredeti gyermekvállalási
határidő lejártát követő 90. napig, orvosi bizonyítvánnyal igazolja a hitelintézet részére, hogy a
várandóság ténye már az eredeti gyermekvállalási határidő letelte előtt is fennállt. Emellett az
örökbefogadásra vonatkozó bejelentési határidő is módosult.
***
3. HIPA-FIZETÉS EUROBAN VAGY DOLLÁRBAN
Az adózók a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőlegüket és helyi iparűzési adó
fizetési kötelezettségüket a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes
önkormányzat, illetve – kivételes esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is teljesíthetik az euró vagy
amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással.
A Magyar Államkincstár a számlára utalt euró- vagy amerikaidollár-összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz
történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az illetékes
önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. Az átutalt
összegekre vonatkozó, feldolgozáshoz szükséges információkat a Magyar Államkincstár az önkormányzati
ASP rendszer útján biztosítja az önkormányzatok számára.
Az illetékes adóhatóság az adózó adószámláján az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt forintösszeget tünteti fel befizetésként.
Amennyiben a befizetést az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások esetében alkalmazott
számlákra kell megfizetni, úgy a fent említettek nem alkalmazandók.
***
4. NEM SZÜKSÉGES MAGUNKNÁL TARTANI A FORGALMIT, JOGOSÍTVÁNYT 2023-TÓL
2023. január 1-jétől a Magyarország területén történő járművezetéshez magyar hatóság által kiállított
járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban
az esetben, ha a járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési
jogosultsággal rendelkezik.
Ahogy tudjuk, főszabály szerint a járművezető jelenleg köteles a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre
jogosult hatóságnak átadni a forgalmi engedélyt, azonban 2023. januártól ez alól kivételt fog képezni a
magyar hatóság által kiállított forgalmi engedély, ha a jármű szerepel a járműnyilvántartásban.

A fenti rendelkezéseknek megfelelően 2023. január 1-jétől – a rendelkezéseknek megfelelő esetekben – nem
minősül jogsértésnek az, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító
vezetői engedélyt, valamint a jármű fogalmi engedélyét. Ebből következően ezek az esetek nem is
lesznek szankcionálhatók.
Az a szabály azonban változatlan, hogy a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali
felfüggesztése esetén - a vonatkozó rendeletben írtak szerinti kivételekkel (pl.-balesetveszélyes jármű
esetén)- a járművel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni, egyébként tilos a járművel történő
tovább közlekedés.
***
Hírleveleink csak általános jellegű tájékoztatók és nem minősülnek jogi, pénzügyi vagy egyéb
jellegű tanácsadásnak. A BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA a jelen körlevélből levont
következtetésekért vagy az annak alapján hozott döntésekért felelősségét kizárja. Jogi tanácsadást
vagy egyéb ügyvédi tevékenységet a BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA kizárólag egyéni
megbízás alapján nyújt, amely vonatkozásában szívesen állunk rendelkezésére bármely
elérhetőségünkön. A körlevelek a BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA szellemi alkotását
képezik, minden szerzői jog fenntartva!

