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Tisztelt Megrendelőink! 

 

A 2018. június 28. napján megküldött CIVIL KÖZLÖNY 2018/2. számának a CIVIL 
ERŐFORRÁSOK JOGI  SZABÁLYOZÁSA című összeállításában a Tartalomjegyzék 11. 
(utolsó) tétele volt a „Menekülteket támogató civil szervezetektől forráselvonás”.  

A 99. oldalon található tájékoztatás szerint a CIVIL KÖZLÖNY külön megküldi Önöknek 
a civil erőforrások tárgyköréhez tartozó, de csak később megjelenő törvényt a menekülteket 
segítő civil szervezetek és támogatóik különadóval sújtásáról. 

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számának 27310 - 27311. oldalán a tegnapi napon 
megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a 
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény. Hatályba lépésének napja: 2018. 
július 27.  

A bevándorlási különadót intézményesítő új törvény szövege: 



Kivonat az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról, 

valamint a bevándorlási különadóról szóló  

 2018. évi XLI. törvényből 1 

 
*** 

 
X. FEJEZET 

 
A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL 

 
34. A bevándorlási különadóról 

 
253. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a 
bevándorlást segítő tevékenység magyarországi 
végzésének anyagi támogatása vagy 
Magyarországon székhellyel rendelkező, 
bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet 
működésének  
anyagi támogatása. 
(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül 
minden olyan program, akció, tevékenység, amely 
közvetlenül vagy közvetve a bevándorlás [az 
emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük 
szerinti országból másik országba, ide nem értve a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti 
eseteket] előmozdítására irányul, és 
a) média kampányok, média szemináriumok 
folytatása, és az azokban való részvétel; 
b) oktatásszervezés; 
c) hálózatépítés és működtetés vagy 
d) a bevándorlást pozitív színben feltüntető 
propaganda tevékenység 
keretében valósul meg. 
(3) A bevándorlási különadó alapja 
a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) 
bekezdés szerinti anyagi támogatás összege, 
b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében a (2) 
bekezdés szerinti tevékenység végzése során 
felmerült  
költség. 

                                                           

1 A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i 
ülésnapján fogadta el. 
 

(4) A bevándorlási különadó mértéke a 
bevándorlási különadó alapjának 25%-a. 
(5) A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés 
szerinti tevékenységet végző szervezet, ide nem 
értve a pártot  
és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, 
amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy 
viszonosság  
biztosítja. A viszonosság kérdésében az 
adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért 
felelős miniszterrel  
egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó. 
 (6) A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti 
alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont szerinti 
időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés 
szerinti tevékenységet végző magyarországi 
székhelyű szervezet számára arról, hogy a 
bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta. 
(7) A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés 
szerinti tevékenységet végző magyarországi 
székhelyű szervezet, ha a (8) bekezdés b) pontja 
szerinti időpontig nem rendelkezik a (6) bekezdés 
szerinti nyilatkozattal. 
(8) A bevándorlási különadót 
a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) 
bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását 
b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) 
bekezdés szerinti anyagi támogatás felhasználását 
követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, 
bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni. 
(9) A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző 
magyarországi székhelyű szervezet a (6) bekezdés 
szerinti nyilatkozatot – az anyagi támogatást nyújtó 
nevének, levélcímének, más ismert azonosító 
adatának és az anyagi támogatás összegének 
egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 
15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz. 
(10) Amennyiben az állami adóhatóság 
megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti 
nyilatkozat valótlan, az (5) bekezdés szerinti 
adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott 
adó, továbbá annak 50%-át kitevő adóbírság 
megfizetésére. 
(11) A bevándorlási különadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat az állami adó- és 
vámhatóság látja el. 
(12) A bevándorlási különadóból származó bevétel 
a központi költségvetés bevételét képezi és 
kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál. 
 
 
 



XI. FEJEZET 
 

KÖZCÉLÚ FELADAT ELLÁTÁSÁT 
 

 ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
 

35. Közcélú feladat ellátását elősegítő 
rendelkezések 

 
254. § Az Alaptörvény IX. cikkében és XI. 
cikkében foglalt alapvető értékek biztosítására 
nonprofit gazdasági társaság által alapított 
alapítvány részére nyújtott térítésmentes 
vagyonátruházás az általános forgalmi adó 
szempontjából közcélú adománynak minősül.  
 

*** 
 
 (A szerkesztő magyarázata a 254. §-hoz:  
Az Alaptörvény IX. és XI. cikkében foglalt alapvető 
értékek a véleménynyilvánítás szabadsága és a 
művelődéshez való jog. A nonprofit gazdasági 
társaságokat pedig jellemzően az Állam alapítja 
olyan közszolgáltató tevékenységekre, amelyek 
gazdaságosabban és hatékonyabban végezhetők cég 
keretében, mint költségvetési szervként. Az ilyen 
állami nonprofit gazdasági társaságokra jellemző 
az alapítványok alapítása – egy jogalannyal még 
távolabb tolva a közpénz felhasználóját annak 
forrásától.  
A fenti információkból nyilvánvaló, hogy a sajtó, 
média, hirdetés, propaganda, közművelődés azok a 
most hangsúlyos szolgáltatási területek, 
amelyekben az Állam biztosítani kívánja a 
közpénzek és a közvagyon minél akadálytalanabb – 
a szó szoros értelmében féktelen, gátlástalan és 
ellenőrizhetetlen – áramlását.) 
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