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A Hivatalos Közlöny l. részének 2009/432-2009/502 számaiban megjelent
gazdasági, pénzügyi törvénykezési újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás;
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerzõdések, munkabérre befizetendõ összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, mezõgazda-

sági pénzkiegyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek,

fiskális kasszagép-használat;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi társa-

ságok bejegyzése.

1.1. A 2009/92-es sz. sürgõsségi kormányrendelet (2009/457-es sz. H.K.) a
fiskális tartozások kifizetési halasztásának feltételeit tartalmazza a jelen gazda-
sági és pénzügyi válság-helyzetben.

1.2. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/1290-es sz. rendelete
(2009/458-as sz. H.K.) megváltoztatja 2008/101-es sz. rendeletét: jóváhagyja az
új 100-as és 120-as típusnyomtatványok modelljeit, és tartalmazza az adóköve-
telménynek egészébõl a „minimum-adót” is.

4.1. A fiskális adóügynökség alelnökének 2009/1626-os sz. rendelete
(2009/445-ös sz. H.K.) az exportok ellenõrzési rendszerének alkalmazására
használandó módszertani normákat tartalmazza.

4.2. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/1308-as sz. rendelete
(2009/476-os sz. H.K.) az ÁFA-nyilatkozatok keretében a negatív ÁFA-összegek
visszaigénylési elõírásait vagy ezek kompenzálásra és egyéb fiskális tartozások
fedezésére való felhasználását szabályozza.

5.1. A 2009/104-es sz. minisztériumok közötti határozat (2009/458-as sz.
H.K.) azon módszertani normákat hagyja jóvá, amelyeket hitelgarancia címen
kell a finanszírozások területén használni a jelen gazdasági és pénzügyi válság
idõszakában.



5.2. A finanszírozási-garanciák és biztosítások minisztériumok-közti bi-
zottsága, 2009/116-os sz. rendeletében (2009/485-ös sz. H.K.) kis- és közép-vál-
lalatok számára jóváhagyja a banki kamatok maximum 50%-ának kifizetését. A
kérés leadási határideje az évnegyed utáni hónap 15-dik napja.

6.1. A 2009/78-as sz. sürgõsségi kormányrendelet (2009/442-es sz. H.K.)
megváltoztatja és kibõvíti a 2008/90-es sz. rendeletét az évi könyvviteli mérle-
gek auditálása területét illetõen.

7.1. A 2009/273-as sz. törvény (2009/482-es sz. H.K.) megváltoztatja a
2000/19-es sz. nyugdíjtörvényt, amely alapján 2011. 01. 01-tõl kezdõdõen az
elõnyugdíjasok korhatárnyugdíjasokká válnak. Ebben az esetben is figyelembe
veszik a nyugdíj számításában a nappali tagozatos egyetemi éveket és a katona-
ságot.

7.2. A 2009/268-as sz. törvény (2009/482-es sz. H.K.) jóváhagyja a
2009/28-as sz. sürgõsségi kormányrendeletet a munkanélküli segélyt illetõen.
Az új törvény alapján a munkanélküli-segély idõszaka hivatalosan meghosz-
szabbítható három hónappal, ha a jogosultak 2009. 12. 31-ig kérést nyújtanak
be erre. A 2009-es évben, a 2003/53-as sz. munkatörvény 53(1) cikkelye alapján
az alkalmazottak legfeljebb 3 hónapon át, bruttó havi bérük 75%-át megkaphat-
ják, és nem kell levonni belõle a fizetési adót és járulékokat sem.

8.1. A távközlési és informatikai miniszter 2009/493-as sz. rendelete
(2009/432-es sz. H.K.) tartalmazza a 2007/135-ös sz. törvény alkalmazására va-
ló módszertani normákat a dokumentumok elektronikus tárolására vonatkozó-
an.

8.2. A 2009/2123-as sz. pénzügyminiszteri rendelet (2009/440-es sz. H.K.)
a 2009 elsõ félévi könyvviteli kimutatások típusnyomtatványait tartalmazza és
megszabja leadási határidejét (2009. 08. 14).

9.1. A pénzügyminiszter, valamint a kis- és középvállalatok- és kereskedel-
mi miniszter 2009/2225/994-es sz. rendelete tartalmazza az „Elsõ lakás” elne-
vezésû finanszírozási programot, a 2009/717-es sz. kormányhatározat elsõ mel-
léklete alapján (2009/469-es sz. H.K.).

10.1. A 2009/277-es sz. törvény (2009/486-os sz. H.K.) jóváhagyja a
2008/173-as sz. sürgõsségi kormányrendeletet, amely megváltoztatja és kibõví-
ti a 2006/85-ös sz. törvényt, valamint az 1997/146-os sz. törvény 6. sz. cikke-
lyét.
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Poór József: Nemzetközi emberi erõforrás menedzsment. Complex Kia-
dó, Budapest, 2009., 683 oldal

• nemzetköziesedés, globalizáció és a HRM
• a mai HRM elmélete és gyakorlata; nemzetközi és hazai trendek
• a nemzetközi vállalatok stratégiája, szervezete és a HRM
• a nemzetközi HRM tipikus funkcióinak átalakulása
• a tanácsadók sajátos módszerei és technikái ezen a  területén
•jellegzetes tendenciák a magyar vállalatok HRM/IHRM gyakorlatában

nemzetköziesedés szempontjából
• a terület jövõje
• a válság hatásai

Ezekrõl és sok más érdekes, aktuális témáról olvashat dr. Poór József leg-
újabb könyvében.

Bõvebb információ és megrendelés: http://www.complex.hu/Nemzetkozi-



emberi-eroforras-menedzsment@71_701_kiadvany.html vagy a CompLex Kia-
dó honlapján.

Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erõforrás menedzsment-
ben. Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Rév Komárom, 2009.,
343 oldal.

• az emberi erõforrás menedzsment a különbözõ nemzeti kultúrákban
• a nemzetközi összehasonlító HRM alapjai
• hasonlóságok és különbségek a kelet-európaiak kommunikációjában és

kultúráikban
• HRM a különbözõ kelet-európai országokban: Bulgária, Csehország, Ész-

tország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Oroszország, Románia,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

Ezekrõl és sok más érdekes, aktuális témáról olvashat a Poór József - Bóday
Pál és Kispál-Vitai Zsuzsanna szerkesztésében megjelent legújabb könyvben. A
kézikönyv egyes fejezeteinek kidolgozásában 32 magyar és külföldi szerzõ vett
részt.

Bõvebb információ: Balogh Józsefné, telefon: 06-72-501-599/3131-es mel-
lék vagy a baloghi@ktk.pte.hu e-mail címen


