
Egy átfogó csomaggal még növelhető lenne a hazai foglalkoztatottság
A mobilitás és az átképzés támogatása kulcsfontosságú tényezők 

Szerző: Lambert Zoltán    
zoltan.lambert@wtsklient.hu

Magyarországon rekord szinten van a foglalkoztatottság, a munkanélküliségi ráta pedig évek óta a
legalacsonyabb. Ugyanakkor a téma szakértői – köztük a Pénzügyminisztérium is – úgy vélik, hogy
vannak még tartalékok a rendszerben. Vannak regionális egyenlőtlenségek és van munkaerőpiaci
tartalék az inaktívak munkába csalogatásában. A foglalkoztatottság átképzéssel, mobilitási támo-
gatással, valamint a rugalmas és a részmunkaidős foglalkoztatási formákat támogató adóked-
vezménnyel még tovább növelhető. A kívánt gazdasági növekedés ugyanakkor hosszútávon csak
az emberi erőforrást kiváltó technológiai fejlesztésekkel együtt biztosítható.

Kik vannak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek között?

A KSH által mért legfrissebb, 3,6%-os hazai munkanélküliségi ráta már a szakirodalom szerint is a
teljes foglalkoztatottság közelében jár. 3% alá szorítani a munkanélküliségi rátát ugyanis már nem
nagyon lehet, hiszen mindig lesznek olyanok, akik nem alkalmasak munkavégzésre vagy nincs
szándékukban munkába állni. Mivel a kormány jelenlegi családpolitikai intézkedéseinek hatását a
munkaerőpiacon sajnos csak 15-20 év múlva láthatjuk majd, a munkanélküliség, illetve a foglal-
koztatottság mutatóiból így akár arra is lehetne következtetni, hogy nincs túl nagy esély a hazai
munkaerőhiány pótlására. 
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Tavaly októberben, a WTS Klient
20. születésnapján ügyvezetőnk,
Lambert Zoltán szájából elhang-
zott egy nagyon fontos kijelentés.
Az, hogy megújulás és folyamatos
technikai fejlesztés nélkül nincs
jövő, nem lehet élen járni, és nem
lehet ügyfeleink, vagyis az Önök
múltban megszerzett bizalmát a
jövőben megőrizni. A WTS Global
által kijelölt úton haladva ezért
aztán hosszú hónapok előkészítő
munkája után, idén áprilisban mi
is megújítottuk weboldalunkat,
amely a megszokott gazdag és
állandóan frissülő szakmai tarta-
lommal, a megszokott webcímen,
de vadiúj köntösben, friss dizájn-
nal várja Önt.
A weboldal megújulásával kar-
öltve havi hírlevelünk is egy kis
vizuális ráncfelvarráson esett át,
és több színnel, képpel tálalja a
szakmailag változatlanul pontos,
hiteles és aktuális tudnivalókat.
Ebben a hónapban kifejtjük töb-
bek között, hogy miként lehetne
növelni a hazai foglalkoztatott-
ságot, hogy mit ír elő a GDPR az
adatvédelmi incidensek nyilván-
tartása kapcsán, illetve új szak-
értőnk, Németh Gábor tollából
azt is megtudhatja, milyen új
kamatlevonás-korlátozási sza-
bályok léptek életbe Magyaror-
szágon idén. 
Jó olvasást és jó böngészést
kívánunk!

Lausek Esther
marketing, pr www.wtsklient.hu    1

A foglalkoztatottság átképzéssel, mobilitási támogatással, valamint
a rugalmas és a részmunkaidős foglalkoztatási formákat támogató
adókedvezménnyel még tovább növelhető.”
A

”
A f

”
fo

”
og

”
gl

”
la

”
al

”
lk

”
ko

”
o

a”a r”ru”ug”ga”al”lm”ma”a
a”ad”dó”ók”ke”ed”dv”ve”e ”

l

”
l,

”
, v

”
va

”
al

”
la

”
am

”
mi

”
in

”
nt

”
t

t”t t”tá”ám”mo”og”ga”at”tó”ó

https://wtsklient.hu/
https://wtsklient.hu/2019/02/21/munkaeropiac/
https://wtsklient.hu/2017/03/22/munkaerohiany-es-fokozodo-berigeny/
https://wtsklient.hu/2017/03/22/munkaerohiany-es-fokozodo-berigeny/


wts klient newsletter  | 2019. április

A gazdasági aktivitás, vagyis a foglalkoztatottság és a munkanél-
küliség azonban nem két, egymást 100%-ra kiegészítő tényező.
Létezik ugyanis egy harmadik nagy csoport, az inaktívak csoportja,
amelyben Magyarországon még bőven vannak tartalékok. Buda-
pesten például a gazdasági aktivitás a 15-74 éves korosztályban
alig haladta meg néhány évvel ezelőtt a 60%-ot, vagyis körül-
belül 800 ezer munkavállalóra jutott 524 ezer olyan 15 és 74 év
közötti lakos, aki nem dolgozott. A munkanélküliek száma 40 ezer
körül mozgott, tehát 10-15-ször annyi inaktív volt, mint munka-
nélküli. Ezek az inaktívak lehetnek még diákok, már nyugdíjasok,
vagy éppen kismamák is. Ezeket a csoportokat pedig igenis be
lehet vonni, adott esetben vissza lehet csalogatni a munkaerő-
piacra, ha lenne egy olyan átfogó csomag, ami arra ösztönözné
a munkáltatókat, hogy ebből az inaktív népességből is toboroz-
zanak munkavállalókat.

A foglalkoztatottság növelése átképzéssel és a mobilitással

Az átfogó csomagban mindenképpen szerepelnie kellene a mo-
bilitás támogatásának. A cikk elején részletezett, Budapestre
vonatkozó foglalkoztatási arány a Dél-Dunántúlon, illetve Észak-
Magyarországon 8-10 százalékponttal alacsonyabb, tehát – amíg
a munkahelyek nem kerülnek oda olyan ütemben, ahogy arra
szükség van – onnan a munkavállalókat célszerű lenne megmoz-
dítani a munkaerőhiánnyal küzdő területek, megyék felé. 

A munkaerő mobilitásának segítése érdekében egészen 2018
végéig adómentesen járulhatott hozzá a munkáltató a lakhatás-
hoz, ez a kedvezmény azonban 2019. január 1-jétől a cafeteria
eszközök megnyirbálásának áldozata lett, holott a magyar mun-
kavállalók mobilitási kedve egyébként is elég alacsony. A mobi-
litási célú lakhatási támogatás kedvezményes adózása a várt 
hatás elmaradására hivatkozva szűnt meg január 1-jétől, pedig
véleményünk szerint ez a rendszer hatékony lehetett volna, ha
egy kicsit több időt hagy a kormány arra, hogy kifejtse a hatását. 

Az átképzés, vagy más néven iskoláztatás szintén nagyon fontos
tényező, amelynek a fent említett átfogó csomagban minden-
képpen szerepelnie kellene. Bár a kormányzat EU-s és egyéb for-
rásokból támogatja az átképzést, a munkáltatókat jobban be kel-
lene vonni, és valamiféle kedvezménnyel megtámogatni ahhoz,
hogy minél több ilyen átképzésre kerüljön sor, és minél több
potenciális munkavállaló szerezze meg azt a szakképzettséget,
ami az adott munka elvégzéséhez szükséges.

A rugalmas foglalkoztatási formák és a gépesítés szerepe

Az 55 év fölötti korosztály, a pályakezdő fiatalok, vagy éppen a
kismamalétből a munka világába visszatérő nők foglalkoztatása
esetén a munkáltatóknak lehetőségük volt szociális hozzájáru-
lási adó kedvezmény igénybevételére, ezek a kedvezmények ön-
magukban azonban nem voltak elegendőek a foglalkoztatottság
növeléséhez. Ezeknek a csoportoknak a jelentős része ugyanis
nem feltétlenül tud vagy akar nyolc órában dolgozni, így náluk a
részmunkaidő vagy az otthonról végzett munka (home office)
lehetősége lehetne döntő tényező. Mindehhez pedig a cégeket
abban kellene érdekeltté tenni – például iparűzési adó kedvez-
ménnyel, – hogy nyissanak a részmunkaidős foglalkoztatás, az 

otthonról végzett munka és egyéb hasonló lehetőségek meg-
teremtésének irányába. Ez egész biztosan pozitívan hatna a mun-
kaerőpiaci nyomásra, amit a cégek éreznek. 

A munkaerőhiány csökkentésére a kkv-k oldaláról szintén se-
gítség lenne az olyan innovatív beruházások támogatása, ame-
lyek révén a munkavállalókat gépekkel lehetne helyettesíteni.
Magyarországon ezzel kapcsolatosan ugyan nagy a társadalmi
ellenállás, de látnunk kell, hogy Nyugat-Európában is tapasztal-
ható a tendencia, miszerint a cégek egyre inkább gépesítik a
folyamataikat és ezzel oldják meg az ott is meglévő munkaerő-
hiányt. A munkavállalóink már említett továbbképzése, maga-
sabb tudást igénylő munkakörökben való alkalmazása és ezáltal
a kézimunka gépekkel való kiváltása együtt egészen biztosan a
hazai munkaerőhiány csökkentésének irányában hatna. 

A béremelés önmagában nem elég

Látható, hogy az elmúlt három évben az évi 10% fölötti bér-
emelkedés sem oldotta meg a munkaerőhiányt, vagyis nem lett
attól több vagy sokkal több munkavállaló, vagyis magasabb
foglalkoztatottság, hogy nőttek a bérek. Egy ilyen mértékű bér-
növekedéshez hatékonyság-javulásnak is párosulnia kellene,
és hatékonyságot a cégeknél elsősorban technológiai beruhá-
zásokkal lehet elérni. Ez a két folyamat együttesen vezethet ahhoz,
hogy ezekkel a béremelkedésekkel nem teszünk tönkre olyan
kis- és középvállalkozásokat, amelyek egyébként nagy mérték-
ben hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy a gazdasági növeke-
désünk is fennmaradjon. 
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A témában készült rádióinterjút az alábbi linken 
hallgathatja meg:

wtsklient.hu/2019/02/21/munkaeropiac/

Lambert Zoltán 
ügyvezető partner
Telefon: +36 1 887 3711
zoltan.lambert@wtsklient.hu
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Szerző: Potássy Andrea   
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A vállalkozások működésének finanszírozását saját tőkéjük biz-
tosítja. A saját tőke több elemből áll és nagysága, valamint össze-
tétele fontos információt szolgáltat a vállalkozás vagyoni hely-
zetéről. A saját tőke alakulása a tulajdonosok részéről folya-
matos ellenőrzést és szükség esetén intézkedéseket is igényel. 

Jegyzett tőke, a saját tőke egyik alapeleme

A saját tőke elemei közül a jegyzett tőke (törzstőke) a működés
finanszírozásának egyik alapeleme. Amennyiben a befizetése nem
történik meg, a mérlegben külön soron kerül kimutatásra: ez a
jegyzett, de be nem fizetett tőke. 

A jegyzett tőke kötelezően előírt minimum összege bizonyos
gazdasági formák esetében törvényileg szabályozott, meghatá-
rozásakor továbbá tekintettel kell lenni egyéb tőkeelemek vár-
ható nagyságrendjére is. A 2013. évi V. törvény a Polgári Tör-
vénykönyvről (Ptk.) ugyanis fontos előírásokat tartalmaz azokról
az intézkedésekről, amelyek korlátolt felelősségű társaságok
esetében akkor szükségesek, ha a saját tőke a jegyzett tőkéhez
viszonyítva csökken. Eszerint az ügyvezető késedelem nélkül
köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések meg-
tétele céljából, ha tudomására jut, hogy:

→ a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére 
csökkent; 

→ ha a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatáro-
zott minimális összege alá csökkent; 

→ ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit 
megszüntette; 

→ vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi. 

Ezekben az esetekben a tagoknak pótbefizetés előírásáról, a
törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosítá-
sáról vagy a törzstőke leszállításáról kell határozniuk. Mindezek
hiányában pedig a társaság átalakulását, egyesülését, szétvá-
lását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. 
A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül
végre kell hajtani. Amennyiben ez nem történik meg, a törzs-
tőkét le kell szállítani.

Tartalékok

Tőkevesztés esetén a pótbefizetés formájában történő tőkepótlás
összegét a lekötött tartalék növekedéseként kell kimutatni. A pót-
befizetés szabályozását a társasági szerződés tartalmazza. A vesz-
teség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés
időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell
fizetni.

A tulajdonosok dönthetnek arról is, hogy a tőkét tőketartalék
növelésével rendezik, ebben az esetben a jegyzett tőke emelése
is szükséges, az összeget pedig a vonatkozó tagi határozatban
foglaltak alapján a cégbíróság bejegyzi. A tőketartalékba
helyezett összeget a későbbiekben tőkeleszállítás vagy tőke át-  

folytatás a 4. oldalon
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A saját tőke elemei
Alakulása tükrözi a vállalkozás eredményességét, összetételét a tulajdonosok alakítják  

A Ptk. fontos előírásokat tartalmaz azokról az intézkedésekről, amelyek
korlátolt felelősségű társaságok esetében akkor szükségesek, ha a saját
tőke a jegyzett tőkéhez viszonyítva csökken.”
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European Tax Awards 2019: shortlisten a WTS Klient

A WTS Klient a European Tax Awards 2019 két kategóriájában is shortlistre jutott, így az év magyar
adótanácsadó cége (Hungary Tax Firm of the Year) és az év magyar transzferár-tanácsadó cége
(Hungary Transfer Pricing Firm of the Year) címre is esélyes. A WTS Global, amely tavaly és 2017-ben
is elnyerte az év legjobb közvetett adó tanácsadó cége címet, idén esélyes erre a díjra, shortlistre
került továbbá az európai transzferár-tanácsadó cég kategóriában is. Jürgen Scholzot, a WTS Német-
ország ügyvezető partnerét és az ország egyik legelismertebb áfa-szakértőjét a versenyen a
European Tax Practice Leader of the Year 2019 címre jelölték. Kattintson a további részletekért!

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://wtsklient.hu/2017/04/19/sajat-toke-rendezese/
https://wtsklient.hu/2017/04/19/sajat-toke-rendezese/
https://wtsklient.hu/2019/04/11/european-tax-awards-2019/
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rendezés útján lehet csökkenteni – tőkeleszállítás esetén tekin-
tettel kell lenni arra, hogy minden tőkeelem arányosan csökken.
A tőketartalék összege szükség esetén átvezethető a felhalmo-
zódott negatív eredménytartalék ellentételezésére is. 

A saját tőke további elemei közül az eredménytartalék az előző
évek felhalmozott eredményét mutatja, amely a saját tőke meg-
felelő nagysága és egyéb feltételek teljesülése esetén osztalék-
ként kifizethető, illetve felhasználható a jegyzett tőke emelésére is.

Az értékelési tartalék eszközök piaci értéken való értékelési kü-
lönbözetét (értékhelyesbítés értékelési tartaléka), illetve valós
értéken való értékelés értékelési tartalékát foglalja magába.
Alkalmazása minden esetben könyvvizsgálói közreműködést jelent
a vállalkozások számára.                                                       

Adózott eredmény

A saját tőke tartalmazza a vállalkozás tárgyévi adózott eredmé-
nyét is, amely a szükséges feltételek fennállása esetén a tulaj-
donosok részére osztalékként kifizethető. 

Szerző: Németh Gábor   
gabor.nemeth@wtsklient.hu

2019. január 1-jén a Tanács (EU) 2016/1164 irányelve (2016. jú-
lius 12.) a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról, vagyis az ATAD-I
Irányelv rendelkezéseinek magyarországi átültetése eredménye-
ként új kamatlevonás-korlátozási szabályok léptek életbe ha-
zánkban. A korábbi, saját tőke alapú alultőkésítettségi társasági
adószabályt egy EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenési
leírás és amortizáció előtti adóköteles eredmény) alapú kamat-
levonás-korlátozási rendelkezés váltotta fel. Az új jogszabályi
rendelkezés célja továbbra is az adóalap-eróziót eredményező, 
vállalatcsoporton belüli nyereségátcsoportosítás visszatartása.

Az új szabályozás bevezette a nettó finanszírozási költség fogal-
mát, amely – alapvetően eredményszemléletben gondolkodva –
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült finanszírozási
költségek és az (adóköteles) kamat- és kamattal egyenértékű
bevételek ráfordítás egyenlegű szaldóját jelenti (több finanszí-
rozási költség, mint kamatjellegű bevétel). Az előbbiek szerint
meghatározott nettó finanszírozási költségek az EBITDA 30%-a
és 939 810 000 forint közül a nagyobb összegig érvényesíthetők
a társasági adóalapban.  

Az új kamatlevonás-korlátozási szabályok alkalmazása alap-
vetően 2019. január 1-jétől kezdődően kötelező, de a 2016.
június 17-e előtt megkötött, finanszírozási szerződések esetében
az új szabályok csak a finanszírozási összeg növelésétől, illetve a 

Új kamatlevonás-korlátozási szabályok a magyar társasági adózásban 
Alultőkésítettség helyett EBITDA alapú kamatlevonás-korlátozás 
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Számviteli tanácsadás

A működés finanszírozásának módját, a saját tőke elemeit
és azok összegét célszerű a vállalkozás megalapításakor
meghatározni, illetve a működés során a törvényi lehe-
tőségek figyelembevételével módosítani. Megfelelő intéz-
kedésekkel biztosítható a saját tőke optimális összeté-
tele, amely megfelel a törvényi szabályozásnak, a tulaj-
donosi érdekeknek és biztosítja a hitelezők védelmét.
Ha a tervezésben szakértőre lenne szüksége, forduljon
bizalommal a WTS Klient számviteli tanácsadóihoz!

Potássy Andrea
partner
+36 1 887 3741
andrea.potassy@wtsklient.hu

Potássy Andrea
partner
Telefon: +36 1 887 3741
andrea.potassy@wtsklient.hu

Végzettség

» szakközgazdász pénzügy, 
adó, illeték, vám szakon

» bejegyzett mérlegképes 
könyvelő

» adótanácsadó

Szakterületek

» teljes körű könyvelés
» könyvelési rendszer bevezetése, 

támogatása
» controlling jelentések
» beszámolókészítés (általános 

és speciális esetek)
» adóellenőrzések támogatása, 

adóhatósággal való kapcsolat-
tartás

Legfrissebb publikációk

» Elektronikus kapcsolattartás 
az adózásban

» Gazdálkodó szervezetek 
feladatai a cégbejegyzés után

» Az átfogó adóellenőrzés 
stratégiai szempontjai

Nyelvek

magyar, német, angol

→ A téma szakértője

https://wtsklient.hu/2017/02/15/mibol-fizetheto-ki-az-osztalek/
https://wtsklient.hu/2017/02/15/mibol-fizetheto-ki-az-osztalek/
https://wtsklient.hu/2017/05/16/osztalekfizetes/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/konyveles/szamviteli-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/2018/11/06/kapcsolattartas/
https://wtsklient.hu/2018/03/13/cegbejegyzes/
https://wtsklient.hu/2017/11/27/adoellenorzes/
https://wtsklient.hu/kiadvanyaink/interest-limitation-rules-in-the-eu/
https://wtsklient.hu/kiadvanyaink/interest-limitation-rules-in-the-eu/
https://wtsklient.hu/2018/11/23/adotorveny-modositasok/


futamidő meghosszabbításától kezdődően (a módosított összeg
vagy futamidő vonatkozásában) irányadók. Választás alapján az
új kamatlevonás-korlátozási szabályok alkalmazása már a mó-
dosítást megelőző időszak vonatkozásában is lehetséges. Ez ab-
ban az esetben lehet megfontolandó, amennyiben az új kamat-
levonás-korlátozási szabályok kedvezőbb adóalap pozíciót ered-
ményeznek az adózó számára.   

Újdonságok 

Korábban a pénzügyi intézményekkel (bankok, hitelintézetek)
szemben fennálló kötelezettségre jutó kamatot figyelmen kívül
kellett hagyni alultőkésítettségi szempontból. A 2019-tól hatályos
rendelkezések – a nettó finanszírozási költségen keresztül –
azonban minden típusú kamatráfordítást bevonnak az új adó-
alap-korrekciós tétel számításába. Ezzel olyan vállalkozások is
érintetté válhatnak a kamatlevonás-korlátozásban, amelyek teljes
mértékben pénzügyi intézménytől származó kölcsönökkel finan-
szírozzák működésüket, így korábban nem kellett alkalmazniuk
az alultőkésítettségi szabályt.  

Az új kamatlevonás-korlátozási szabályok alapján immáron
nemcsak az alapvetően kamatnak minősülő ráfordításokat szük-
séges figyelembe venni a finanszírozási költségek meghatározása
során, hanem a kamattal gazdasági értelemben egyenértékű költ-
ségeket, ráfordításokat, illetve a finanszírozási forrás bevonásá-
val összefüggésben elszámolt költségeket, ráfordításokat is.
Ezen utóbbi kategóriába tartoznak az ATAD-I Irányelv nem taxatív
felsorolása szerinti, finanszírozási konstrukcióhoz kapcsolódó
garanciadíjak, továbbá a finanszírozás igénybevételéhez kapcso-
lódó ügyleti díjak és egyéb, hasonló költségek. 

Változatlan koncepció 

Kapcsolt vállalkozások közötti finanszírozás esetén, a nettó finan-
szírozási költség meghatározásakor továbbra is figyelembe kell
venni a transzferár szempontból – adott esetben a szokásos piaci
ártól való eltérés okán – szükségessé váló korrekció összegét egy-
fajta hipotetikus kamatráfordításként, illetve bevételként. 

Csoportfinanszírozással foglalkozó vállalkozások esetén fontos
szempont, hogy a csoporton belüli (adott-kapott) kölcsönök vonat-
kozásában elért pozitív kamateredmény esetén továbbra sem

lesz szükség a kamatlevonás-korlátozási szabályok alkalmazá-
sára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az adózó adóköteles ka-
matbevételei és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek
tekintendő adóköteles bevételei meghaladják a vállalkozási
tevékenység érdekében felmerült finanszírozási költségeket, a
jogszabály szerinti nettó finanszírozási költség hiányában, a fenti
esetben nem kell alkalmazni a kamatlevonás-korlátozási rendel-
kezést.

Mi a helyzet csoportos adóalanyiság esetén? 

2019-től lehetőség nyílik immáron nemcsak általános forgalmi
adóban, hanem társasági adóban is csoportos adóalanyiság létre-
hozására. Csoportos adóalanyiság esetén a kamatlevonás-korlá-
tozási szabályokat minden csoporttag szintjén külön-külön kell
alkalmazni. A 939 810 000 forintos általános érvényesíthetőségi
korlátot a csoporttag a nála felmerülő nettó finanszírozási költ-
ségnek a csoportszinttű összes nettó finanszírozási költséghez
viszonyított arányában veheti figyelembe. Ez adott esetben a
csoporttag szintjén az általános szabályokhoz képest összességé-
ben alacsonyabb érvényesíthetőségi korlátot eredményezhet. 

folytatás a 6. oldalon
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Az új jogszabályi rendelkezés célja továbbra is az adóalap-eróziót eredményező,
vállalatcsoporton belüli nyereségátcsoportosítás visszatartása.”
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Adótanácsadás
Az alacsony EBITDA-val, viszont magas, vagy kiemelke-
dően magas nettó finanszírozási költséggel rendelkező
vállalkozások számára adott esetben rosszabb társasági
adóalap pozíciót is eredményezhetnek az új szabályok.
Itt minden esetben egyedi vizsgálat szükséges egy jobban
optimalizált működés megteremtése és a kapcsolódó koc-
kázatok azonosítása érdekében. Ha az egyedi vizsgálatot
tapasztalt szakértőkre bízná, forduljon bizalommal a WTS
Klient adótanácsadó csapatához! Állunk rendelkezésére.

Gyányi Tamás
partner
+36 1 887 3736
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

https://wtsklient.hu/2017/09/14/finanszirozas/
https://wtsklient.hu/2017/11/02/belso-finanszirozas/
https://wtsklient.hu/2018/10/30/csoportos-adoalanyisag/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas
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Az új kamatlevonás-korlátozási szabályok várható hatásai

Figyelemmel a magyar vállalkozások átlagos finanszírozási költ-
ségeire, nagy részük számára vélhetően teljes mértékben biz-
tosított lesz a nettó finanszírozási költségek társasági adó-
alapban való érvényesíthetősége az új kamatlevonás-korláto-
zási szabályok fényében (amennyiben az a 939 810 000 forint
összegű korlátot nem haladja meg). 

Szerző: Szopkóné dr. Horváth Ildikó   
ildiko.horvath@wtsklient.hu

Mint azt egy korábbi cikkünkben kifejtettük, az Európai Unió álta-
lános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regula-
tion – GDPR) rögzíti az adatkezelő adatkezelési tevékenységek
nyilvántartásának vezetésére vonatkozó kötelezettségét. Jelen
cikkünkben az adatkezelő egy további, az adatvédelmi inciden-
sek nyilvántartása vezetésére vonatkozó kötelezettségét mu-
tatjuk be.

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük,
amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséhez, elvesz-
téséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan közléséhez vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet. Adatvédelmi 

incidens például, ha tömeges e-mail kerül kiküldésre BCC (titkos
másolat alkalmazása) nélkül vagy, ha a munkavállaló jogtalanul
eltulajdonítja a munkáltató valamely adatállományát (pl. ügy-
féllista, árlista).

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása az adatkezelő által
vezetett olyan dokumentum, amely – a GDPR-nak való meg-
felelés bizonyítása érdekében (elszámoltathatóság alapelve) –
rögzíti a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket, valamint az
azokkal összefüggő tényeket, adatokat és körülményeket. Az
adatvédelmi incidensek nyilvántartása továbbá tartalmazhatja
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban meghozott adatkezelői
döntések indokoltságának alátámasztásául szolgáló iratokat.

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása

A témában készült rádióinterjút az alábbi linken 
hallgathatja meg:

wtsklient.hu/2019/04/18/kamatlevonas-korlatozasi-szabalyok/ 

Szakterületek

» adótanácsadás minden 
adónemben

» adózási átvilágítás és tranz-
akciós adótanácsadás 

» általános forgalmi adó-tervezés
(supply chain management)

» compliance típusú szolgáltatások
áfa és személyi jövedelemadó 
adónemekben

» adóhatósági ellenőrzések, 
adójogi jogviták

Végzettség

» adótanácsadó
» jogász

Nyelvek

magyar, német, angol

Németh Gábor
supervisor 
Telefon: +36 1 881 0606
gabor.nemeth@wtsklient.hu 

→ A téma szakértője

→ az adatvédelmi incidensek nyilvántartása vezetésére irányuló kötelezettségének nem 
vagy nem megfelelően tesz eleget vagy

→ az adatvédelmi incidensek nyilvántartását megkeresésre nem bocsátja a felügyeleti 
hatóság rendelkezésére.

Közigazgatási bírsággal sújtható az az adatkezelő, aki

Kíváncsi, hogy más országok hol tartanak az irányelv 
átültetésében?

Olvassa el az Interest Limitation Rules in the EU című 
WTS tanulmányt!

https://wtsklient.hu/2019/04/18/kamatlevonas-korlatozasi-szabalyok/
https://wtsklient.hu/kiadvanyaink/interest-limitation-rules-in-the-eu/
https://wtsklient.hu/2018/12/11/adatkezelesi-tevekenysegek-nyilvantartasa/
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Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása nem csak a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban:
NAIH) felé bejelentett adatvédelmi incidenseket tartalmazza

A GDPR preambuluma (85) rögzíti, hogy az adatvédelmi incidens
megfelelő intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni
károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a
személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik
korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazo-
nosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a
pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli felol-
dását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség
által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését,
illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb
jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

Erre tekintettel az adatkezelő az adatvédelmi incidenst indoko-
latlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, úgy a tudomásszer-
zést követő 72 órán belül köteles bejelenteni a NAIH felé, kivéve,
ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani
tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve (GDPR 33. cikk).

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása értelemszerűen tartal-
mazza ezen hatósági bejelentés alá tartozó adatvédelmi inci-
denseket, ugyanakkor az adatkezelő a hatósági bejelentés alá
nem tartozó adatvédelmi incidenseket is nyilvántartásba
köteles venni.

Tartalmi követelmények az adatvédelmi incidensek nyilván-
tartása vonatkozásában

A GDPR meghatározza az adatvédelmi incidensek nyilvántartásá-
nak minimális tartalmi követelményeit, amely szerint az adat-
kezelőnek nyilván kell tartania az incidensekkel kapcsolatos
tényeket (így fel kell tüntetni különösen az adatvédelmi inci-
dens időpontját, jellegét és körülményeit, az érintettek körét, az
érintett adatok jellegét). Emellett rögzíteni kell az adatvédelmi
incidensek hatásait és következményeit, valamint az orvoslá-
sukra tett intézkedéseket.

Javasolt feltüntetni az adatvédelmi incidensek nyilvántartásában
az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzés és a NAIH-hoz
történt bejelentés időpontját. Indokolt rögzíteni továbbá, hogy 

mely tények és körülmények szolgáltak az adatkezelő adatvé-
delmi incidenssel összefüggésben hozott döntéseinek alapjául.

Formai követelmények az adatvédelmi incidensek nyilván-
tartása vonatkozásában

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását írásban, papír alapon
vagy elektronikus formátumban (pl. .xls file-ban) kell vezetni. 
A GDPR nyelvi követelményt nem támaszt az adatvédelmi inci-
densek nyilvántartása vonatkozásában. Amennyiben a nyilván-
tartás idegen nyelven történő vezetését speciális körülmények
nem indokolják, javasolt annak a magyar nyelven történő veze-
tése. Javasolt továbbá a nyilvántartásban feltüntetni az adatvé-
delmi incidenssel, illetve annak hatósági bejelentésével össze-
függő dokumentumokat, illetve azok elérhetőségének helyét
(pl. kockázatelemzés, incidens-bejelentés és az ahhoz kapcso-
lódó egyéb nyilatkozatok).

Amennyiben az adatkezelő adatvédelmi incidensek nyilván-
tartása vezetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget
– azaz az adatkezelő nem vagy nem megfelelően vezeti a nyil-
vántartást, illetve megkeresés esetén azt nem bocsátja a felü-
gyeleti hatóság rendelkezésére –, úgy az adatkezelő közigaz-
gatási bírsággal sújtható.

Adatvédelmi átvilágítás
Amennyiben érdekli, hogy az Ön cégénél folytatott
adatkezelési gyakorlat megfelel-e a GDPR követelmé-
nyeinek, lépjen velünk kapcsolatba, egy adatvédelmi
átvilágítás során szívesen áttekintjük jelenlegi hely-
zetét!

Szopkóné dr. Horváth Ildikó
partner, ügyvéd
+36 1 887 3733
ildiko.horvath@wtsklient.hu  
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A témában készült rádióinterjút az alábbi linken 
hallgathatja meg:

wtsklient.hu/2019/04/25/adatvedelmi-incidensek/

Szopkóné 
dr. Horváth Ildikó
partner, ügyvéd
Telefon: +36 1 887 3733
ildiko.horvath@wtsklient.hu

Végzettség

» állam- és jogtudományi 
egyetemi diploma

» posztgraduális képzés: 
európai integráció és nemzet-
közi gazdasági kapcsolatok

Szakterületek

» társasági és gazdasági jog
» M&A
» ingatlanjog
» munkajog
» versenyjog

Nyelvek
magyar, német, angol

Legfrissebb publikációk

» Az adatkezelési tevékeny-
ségek nyilvántartása

» A HR tevékenységek és 
folyamatok GDPR alapján 
történő felülvizsgálata

» A munkavégzés céljára 
szolgáló e-mail fiók 
ellenőrzése

→ A téma szakértője

https://wtsklient.hu/2019/04/25/adatvedelmi-incidensek/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/adatvedelmi-atvilagitas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/adatvedelmi-atvilagitas/
https://wtsklient.hu/2018/12/11/adatkezelesi-tevekenysegek-nyilvantartasa/
https://wtsklient.hu/2018/04/24/hr-tevekenysegek/
https://wtsklient.hu/2018/03/20/e-mail-fiok-ellenorzese/
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Jelen WTS-információ nem minősül tanácsadásnak, és kizárólag válogatott témakörök általános ismertetésének céljára szolgál.

A hírlevélben foglaltak ezért nem tekinthetők teljesnek vagy kimerítőnek, továbbá nem alkalmasak arra, hogy egyedi esetekben
helyettesítsék a tanácsadást.  A tartalmak helyességéért nem vállalunk felelősséget.

A fenti vagy egyéb szakmai témakörökkel kapcsolatos kérdései esetén forduljon bizalommal WTS-tanácsadójához, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek egyikén.

A WTS Klient szolgáltatásai: Egy kattintással Egy kattintással 
árajánlatot kérhet: feliratkozhat hírlevelünkre:

» Adótanácsadás
» Pénzügyi tanácsadás
» Jogi tanácsadás
» Könyvelés
» Bérszámfejtés

Ajánlatkérés > Feliratkozás > 
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