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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a közteherviselés
rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló T/9817. számú
törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 98 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul,:

„(3) A Tbj . 4. §-a a következő q) ponttal egészül ki :
/E törvény alkalmazásában :/
4) Tevékenység piaci értéke : a természetes személy fő tevékenységére[tevékenységre]

jellemző , a piaci viszonyoknak megfelel ő díjazás, de legalább az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat által az adóévet megelőző évi felmérések alapján közzétett, az egyes FEOR számok
szerint kimutatott kereset havi összege .'

2. A törvényjavaslat 98. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

‚(4 1 A Tbj . 4 . §-a a következ ő y) ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában :/

y) Öresg éri nyuQdíira io2osult személteaki a reá irányadó öregségi nyugdíikorhatárt - a
társadalombiztosítási nyugellátásról szólójogszabályok által egyes munkakörökben biztosított
korkedvezmény figyelembevételével - elérte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálat i
idővel rendelkezik, továbbá az is, aki el őrehozott öregsom nyugdíjban, korengedményes
nyugdíjban,	 bányásznyugdíjban,	 egyes művészeti	 tevékenységet	 folytatók	 öregségi
nyugdíjában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban, valamint
szolgálati nyugdíjban részesül .”

3. A törvényjavaslat 104 . §-ának (1) bekezdése a következ ők szerint módosul :
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„(1) A Tbj . 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után a 19. (1) bekezdésében
meghatározott társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó személyes közreműködésére
tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább a
társas vállalkozó tevékenységének piaci értéke[, valamint az Szja tv. 25. §-ának (5)
bekezdése szerinti személyes közreműködői díj-kiegészítés] után fizeti meg. Ha a
járulékalapot képező jövedelem nem éri el a tevékenység piaci értékét, a foglalkoztató az Art .
31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban — a tényleges járulékalapot képez ő
jövedelem feltüntetésével — bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a
járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg. [Az
Szja. tv. 25. § (5) bekezdése szerinti személyes közreműködői díj-kiegészítés után a
járulékfizetési kötelezettséget bejelentés esetében is teljesíteni kell .] Ha a járulékfizetés i
kötelezettség nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az el őzőek szerinti
összeg harmincad részét kell figyelembe venni .”

4. A törvényjavaslat 105 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A Tbj . 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A biztosított egyéni vállalkozó a 19 . § (1) bekezdésében meghatározott mértékű
társadalombiztosítási járulékot az Szja tv . 16. (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói
kivét, de havi átlagban legalább a tevékenység piaci értéke[, valamint az Szja tv. 16. § (5)
bekezdésében meghatározott kivét-kiegészítés] után fizeti meg. Átalányadózó esetén az
átalányban megállapított jövedelem, de havi átlagban legalább a tevékenység piaci értéke utá n
kell a társadalombiztosítási járulékot megfizetni . Ha a vállalkozói kivét, 	 illetve az átalányban
megállapított jövedelem nem éri el a tevékenység piaci értékét, az egyéni vállalkozó az Art.
31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban — a tényleges járulékalapot képez ő
jövedelem feltüntetésével — bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a
tényleges járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti
meg. [Az Szja tv . 16. § (5) bekezdésében meghatározott kivét-kiegészítés után a
járulékfizetési kötelezettséget bejelentés esetében is teljesíteni kell . Ha az átalányadózó
egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme nem éri el a tevékenység piaci
értékét, az egyéni vállalkozó az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban —
a tényleges járulékalapot képez ő jövedelem feltüntetésével — bejelentést tehet arról, hog y
a társadalombiztosítási járulékot a tényleges járulékalapot képez ő jövedelem, d e
legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg] .'

5. A törvényjavaslat 107 . §-ának elhagyását javasolom :

„[107. § A Tbj. a 29/A. §-t követően a következő 29/B. §-sal egészül ki :

„298. (1) Az eva adózó társas vállalkozás a személyesen közrem űködő társas
vállalkozó tagja után a 19. (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítás i
járulékot a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott )
járulékalapot képez ő jövedelem, de havi átlagban legalább a társas vállalkozó
tevékenységének piaci értéke után fizeti meg. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem
éri el a tevékenység piaci értékét, a foglalkoztató az Art . 31 . (2) bekezdésében
meghatározott bevallásban — a tényleges járulékalapot képez ő jövedelem feltüntetésével
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– bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képez ő
jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg . Ha a járulékfizetés i
kötelezettség nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az el őzőek
szerinti összeg harmincad részét kell figyelembe venni .

(2) Az eva adózó társas vállalkozásban személyesen közrem űködő biztosított társas
vállalkozó a 19. (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és a 19. § (3)
bekezdése szerinti egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizet. A
nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapj a
megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott társadalombiztosítási járulék alapjával –
ide nem értve az Szja tv . 69. §-a szerinti természetbeni juttatás adóalapkén t
megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összegét – azzal, hogy a
nyugdíjjárulékot (tagdíjat) legfeljebb a járulékfizetési fels ő határig kell megfizetni.

(3) Az eva adózó társas vállalkozásban személyesen közreműködő biztosított társas
vállalkozóra a 27. § (3)–(5) bekezdésében és a 28 . §-ban foglaltakat megfelel ően
alkalmazni kell."] "

6. A törvényjavaslat 110. §-a a következők szerint módosul :

„110. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Eho.) 3. §-ának (1) és (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A kifizet ő ,	 kifizető hiányában a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv .) szerinti
[a) az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél – ide nem értve az Önkéntes Kölcsönö s
Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 51/C. §-ában meghatározott
szolgáltatást és az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – az adóelőleg
számításánál jövedelemként figyelembe vett összeg, ]
a) az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél

aa)az adóelő leg számításánál jövedelemként figyelembe vettössze
ab)avállalkozói kivét és a kivét-kiegészítés együttes összegének, illetve a személye s

közreműködői díj és a személyes közreműködői díj-kiegészítés együttes összegének, de
legfeljebb a vállalkozóra irányadó Tbj .-ben meghatározott piaci érték tárgyévi összegéneka
tárgyévre bevallott járulékok alapját meghaladó része ,
b) a külön adózó jövedelmek közü l

ba) a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke,
bb) a kamatkedvezményből származó jövedelem,
bc) az egyösszegű járadékmegváltások ,
bd) a kisösszegű kifizetések

után .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem után az egészségügyi hozzájárulást nem
pénzbeli juttatás esetén is meg kell fizetni .'

7. A törvényjavaslat a 110 . §-t követően a következő 111 . §-sal egészül ki :

„111 . § (1) Az Eho. 5. §-a (1) bekezdésének ) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
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/Nem kell megfizetni a százalékos mérték ű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcímeken
keletkezőjövedelmek után :/

„d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói
adomány,”

(2) Az Eho. 5 . §-ának (1) bekezdése a következő e)ponttal egészül ki :

/Nem kell megfizetni a százalékos mérték ű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcímeken
keletkezőjövedelmek után :/

„e)az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 51/C . §-
ában meghatározott szolgáltatás,”

(3) Az Eho. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :

„(2) A kifizetőt nem terheli a 3 . § (1) bekezdésében meghatározott egészségügyihozzáj árulás -
fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után akkor sem, ha a
természetes személy bérleti díjból származó bevételére az önálló tevékenységb ő l származó
jövedelemre irányadó szabályokat kell alkalmazni .'

8. A törvényjavaslat 111 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV .
törvény (a továbbiakban : Flt .) 25. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki/

„b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt na p
[munkaviszonnyal rendelkezik, vagy álláskeresővé válását megelőző négy éven belül
legalább háromszázhatvanöt napig egyéni vagy társas vállalkozóként folytatott
tevékenységet, és a vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének elege t
tett] — a 27.§ L)bekezdésében meghatározott — jogosultsági idővel rendelkezik,'

9. A törvényjavaslat 113 . §-a a következők szerint módosul :

„113 . § (1) Az Flt . 27. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Az álláskeresési járadék folyósításának id őtartamát (a továbbiakban : folyósítási id ő) —a
25 . § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével — annak az id őtartamnak az
alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző
négy év alatt munkaviszonyban töltött, vagy egyéni, illet ő leg társas vállalkozói tevékenységet
folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetés i
kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt : _jogosultsági idő). A jogosultsági idő
tartamába nem számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési
járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült . Az előbbiekben meghatározott négyéves
időtartam meghosszabbodik a következő időtartamokkal, vagy azok egy részével, ha ezen
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időtartamok alatt munkaviszony nem állt fenn, vagy az álláskereső jogosultsági időnek
minősülő vállalkozói tevékenységet nem folytatott :"

(2) Az Flt . 27 .§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az álláskeresési járadék folyósítása idejének kiszámítása során öt nap [járulékfizetési ]
jogosultságiidő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Ha a kiszámítás során
töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni”

(3) Az Flt . 27. §-ának (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A folyósítási idő számítása szempontjából a jogosultsági idő csak egyszer vehet ő
figyelembe . Ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósításának számára meghatározot t
időtartamát teljes mértékben nem vette igénybe, az ismételt folyósításnál a járadékfolyósítá s
időtartamának alapját képező jogosultsági időt a tényleges járadékfolyósítási id ő tartamnak
megfelelően csökkentenikell .'

10. A törvényjavaslat 114 . §-a a következők szerint módosul :

„114. § Az Flt. a 36/A. §-t követően a következő 36/B. §-sal egészül ki :

„36/B. Az állami adóhatóság az ellátásra való jogosultság igazolása céljából kérelemr e
igazolást ad ki az egyéni és társas vállalkozó részére a munkaerő-piaci járulék alapjáról és a
járulék befizetésér ől,	 megjelölve a járulékfizetési kötelezettség alól mentes id őszakokatis .'

11.A törvényjavaslat 121 . §-ának (1) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(1) Az Mpt. 24 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló írásbeli bejelentése alapján, a 23 . § (4)
bekezdésében foglalt feltételek fennállása, valamint a Felügyelet által kiadott, az átlépéssel
kapcsolatos ismeretekre vonatkozó módszertani útmutató átvételének aláírással történ ő
igazolása esetén kerül sor. Az írásbeli bejelentésben a tag meghatározhatja azt a hónapot ,
amelynek utolsó napján az átlépésre sor kerül, feltéve, hogy a tag erre irányuló bejelentése a z
abban meghatározott hónap utolsó napját legalább 10 munkanappal megel őzően beérkezik a
pénztárhoz . Amennyiben az átlépésre vonatkozó bejelentés az átlépés hónapját nem határozz a
meg és a hónap fordulónapját megelőzően 10 munkanappal beérkezett a pénztárhoz, az
átlépés időpontja a bejelentés hónapjának utolsó napja . A hónap utolsó 10 munkanapján
beérkező ,	 az előzőekben nem említett írásbeli bejelentés alapján — a bejelentés tartalmátó l
fizggetlenül — a pénztár a tag tagsági jogviszonyát a pénztár szabályzata szerint a bejelenté s
hónapjának [fordulónapjával] utolsó napjával, vagy az azt követő hónap [fordulónapjával]
utolsó napjával szüntetheti meg. A bejelentést az átlépéssel érintett pénztárakhoz kell
benyújtani .'

12.A törvényjavaslat 121 . §-ának (3) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(3) Az Mpt. 24. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki :

„(10) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a társadalombiztosítás i
nyugdíjrendszerbe történő visszalépési szándékát a pénztártagnak annak a
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magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági jogviszonnyal rendelkezik . A
kérelem elbírálása során a 123. § (15) bekezdésében meghatározott visszalépés feltételeit kel l
vizsgálni. [A tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait kell alkalmazni azzal ,
hogy a visszalépő tagok tagdíj kiegészítéssel csökkentett követelésének eszközfedezetét a
67/A. §-ban meghatározott eszközök formájában adja át a pénztár a Magyar Államnak .
Az átadásra kerül ő eszközök körét a tagsági jogviszony napját követő két munkanapon
belül kell meghatározni . Ennek során úgy kell eljárni, hogy az átadásra kerülő
eszközöknek a tagsági jogviszony megszűnésének napjára vonatkozó piaci értékelé s
szerinti együttes értéke megegyezzen a visszalépett tag(ok) követelésének a tagság i
jogviszony megszűnésének napján számított együttes értékével."] A tagokkal való
elszámolás során az átlépés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a visszalép ő tagok
tagdíjkiegészítéssel csökkentett — a tagsági jogyiszony m szűnésének napjára vonatkozó
piaci értékelés szerint számított — követelésének értékét a pénztár a (11) bekezdésbe n
foglaltak szerint átadja a Magyar Államnak .

(11) A pénztár a (10) bekezdésben meghatározott követelés értékét a Magyar Állam álta l
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban (a továbbiakban : állampapír) és pénzben
teljesíti . A követelésnek legalább a visszalép ő tag portfolióján belüli állampapír-aránynak
megfelelő részét állampapírban kell teljesíteni az Államadósság Kezel ő Központ Zrt .
értékpapírszámlájára . Az átadott állampapírok az értékpapírszámlán történő jóváírás napjána
Magyar Állam tulajdonába kerülnek."

13 . A törvényjavaslat 124 . §-a a következők szerint módosul :

„124. § (1) Az Mpt . 89. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az Alap pénzeszközeit az Alapból történő garanciális kifizetésekre akkor kell felhasználni/

„b) ha a tag magánnyugdíipénztár által vezetettegyéni számlájának egyenlege a
nyugdíjszolgáltatás megállapításakor nem éri el a hozamgarantált tőke összegét,”

(2) Az Mpt . 89. (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az Alap az (1) bekezdés szerint/

„b) a tag magánnyugdíipénztár által vezetettegyéni számlájának egyenlegét — amennyiben
az a nyugdíjszolgáltatás megállapításakor nem éri el a hozamgarantált tőke összegét — a
hozamgarantált tőke mértékéig kiegészíti,”

(3) Az Mpt. 89 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a jelenlegi (4)—(6 )
bekezdés számozása (5)—(7) bekezdésre módosul :

„(4) Az Alap a (3) bekezdés b) pontjában foglalt kifizetést nem teljesíti, amennyiben a ta g

a) a nyugdíjszolgáltatás megállapításakor a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem
töltötte be, vagy

b) a felhalmozási id őszakban kezdeményezett pénztárak közötti átlépések között nem tel t
el legalább öt év, vagy

c) a felhalmozási id őszakban az általa kezdeményezett egyedi portfólióváltások közöt t
nem telt el legalább öt év .'

14. A törvényjavaslat 125 . §-a a következők szerint módosul :
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„125 . § Az Mpt. 90. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az a pénztár, amelynek fizetési kötelezettsége miatt az Alap - a 89 . § [(1)](
bekezdésének b) pontjában foglaltak [eset] kivételével — kifizetést teljesített, az Alap
igazgatósága által meghatározott módon ennek összegét és az ezzel összefüggésben felmerül t
költségeket az Alap részére megtéríti[ .] és	 afA]z Alap a Felügyeletnél hivatalból
kezdeményezi a személyes felelősség megállapítását.'

15. A törvényjavaslat a 125 . §-át követően a következ ő 126. §-sal egészül ki, egyidej ű leg a
jelenlegi paragrafusok számozása értelemszer űen változik :

„126 . § Az Mpt. 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A pénztár a rendkívüli befizetés mértékével a 62/A. §-ban meghatározott jóváírás i
mértéket csökkentheti, amennyiben annak elrendelésére a 89 . § (3) bekezdésénekb)pontjában
meghatározott kötelezettség következtében kerül sor .'

16.A törvényjavaslat 154 . §-ának e) pontja a következők szerint módosul :

/A Tbj ./

„e) 30/A. §-ának (1) bekezdésében és 50. §-ának (4) bekezdésében „ a
társadalombiztosítási járulékot,az egészségbiztosítási járulékot és” szövegrészek helyébe „ a
19.§(1)	 bekezdésében meghatározott nyugdíj-biztosítási, 	 természetbeni	 és pénzbel i
egészségbiztosítási járulékot,a 19. $ (3) bekezdésében meghatározotttermészetbeni és
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint” szövegrész,”

/lép./

17. A törvényjavaslat 155 . §-a a következők szerint módosul :

„155. Az Flt.

a) 10/A. §-ának (1) bekezdésében a ” munkaadói, illetve munkavállalói” szövegrész helyébe a
„ munkaerő-piaci” szövegrész,
b) [27. §-ának (1) bekezdésében a „munkaviszonyban töltött” szövegrész helyébe a
„munkaviszonyban vagy vállalkozóként töltött” szövegrész,
c) 27. §-ának (6) bekezdésében a „munkaviszonyban töltött” szövegrészek helyébe a
„munkaviszonyban vagy vállalkozóként töltött” szövegrész,
d)J 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „200 nap munkaviszonnyal rendelkezik ”
szövegrész helyébe a „ 200 nap[ot munkaviszonyban vagy vállalkozóként töltött]	 jogosultsági
idővel rendelkezik” szövegrész,
[e)] cl 30 . §-ának (5) bekezdésében a „ munkaviszony[ban időtartama]” szövegrész helyébe a
„[munkaviszonyban időtartama vagy vállalkozóként töltött idő] ioosultsági idő ”
szövegrész ,
[f)J cl). 31 . §-ában a „ az álláskeresők támogatása (munkanélküli ellátás), valamint a
vállalkozói járadék” szövegrész helyébe a ”járó járadék vagy segély” szövegrész,
[g)] el 37. §-ának (8) bekezdésében a „munkanélküli ellátás, valamint a vállalkozói járadék ”
szövegrész helyébe a „járadék és segély” szövegrész,
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[h)Jfl 57/A. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a „ munkaadói és munkavállalói” szövegrész
helyébe a „ munkaerő-piaci” szövegrész
lép .

18. A törvényjavaslat a 155 . §-t követően a következő 156. §-sal egészül ki :

„156. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását,	 illetve a családtag ápolását követ ően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004 . évi CXXIII . törvény
4/A. §-ának (3) bekezdésben és 5 . §-ának (6) bekezdésben „a kedvezmény figyelembevétel e
nélkül számított munkaadói 'árulék és a társadalombiztosítási 'árulék tén le es össze ének
egymáshoz viszonyított aránya alapján számolja el”szövegrész helyébe „a Tbj. -ben
meghatározott járulékmértékek arányában utalja át”szöveg lép .”

19 . A törvényjavaslat 156 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„156. § (1) Az Mpt . 4. (2) bekezdésének j) pontja a „munkaképesség-csökkenése elér i
a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges mértéket” szövegrészt követ ően a „ vagy
egészségkárosodása eléri a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges mértéket és nem
rehabilitálható” szövegrésszel egészül ki .

(2) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi L. törvény 15 . §-ának (3 )
bekezdésében	 az	 „Alapprogram	 kezeltének	 kijelölését”	 szövegrész	 helyébe	 az
„Alapprogram kezelőjének kijelölését,	 az Alap.ro. am kezelésének	 elhasználásának,
ellenőrzésének szabályait”szövegrész, továbbá 15 . §-ának (4) bekezdésében az„a kezelő
szerv feladatait, az Alapprogram működésével kapcsolatos beszámolók tartalmi elemeit ”
szövegész helyébea „az Alapprogram működésével kapcsolatos beszámolók tartalmi elemeit ,
a beszámolás rendjét”szövegrész lép .”

20. A törvényjavaslat 166 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Hatályát veszti a Tbj .
a) 4. §-a a) pontjának 8. alpontja1
b) 4. §-a k) pontjának 1 . alpontjában „ a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójakén t
a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló (a továbbiakban : borravaló), " szövegrész,
c) 21 . §-ánakb)pontja
X26. §-ának (7) bekezdése.”

21 . A törvényjavaslat a 167 . §-t követően a következő 168-170 . §-okkal egészül ki :

„168. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI.
törvény 22 . &-a (1) bekezdéséneke)és_i pontja_

169 .	 Hatályát veszti a pályakezd ő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását,	 illetve	 a	 családtag	 ápolását	 követően munkát keresők
foglalkoztatásának el ősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004 . évi
CXXIII . törvény

a)4/A. §-a(1) bekezdésénekb)pontjában és 5 . §-a (1) bekezdésénekb)pontjában „az
Flt. 40. '-ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék és”szövegrész,
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b) 4/A. §-a Á1) bekezdésénekb)pontiában, 4/A. §-ának (5) bekezdésben, 5 . §-a (1)
bekezdésénekb)pontjában, 5 . §-ának (7) bekezdésben, 7 . §-a (1) bekezdésénekb)pontiában
az „együttes”szövegrész,

c) 4/A. §-ának (5) bekezdésben, 5 . §-ánakj7) bekezdésbena„munkaadói járulék, illetve ”
szövegrész,

d) 7. §-a	 (1) bekezdésénekb)pontjában „azFlt.	 40. §-ának (1) bekezdésébe n
meghatározott munkaadói járulék, valamint”szövegrészek ,

e) 8 .§-a (3) bekezdésénekab)alpontja,
8/A.§-ának _Ll) bekezdésében „ ,a munkaadói iárulék”szövegrész,

g)8/A.§-ának (4) bekezdésében „ ,valamint munkaadói járulék”szövegrész .

170. § Hatályát veszti a foglalkoztatás b ővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szüksége s
intézkedésekrő l szóló 2005 . évi CLXXX. törvény

a) 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja,
b) 3 .§-ának (2) bekezdésében a „ ,valamint munkaadói járulék”szövegrész,
c) 3 . §-a (4) bekezdésben az „és munkaadói”szövegrészek."

22. A törvényjavaslat 190. §-ának (2)-(3) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(2) Az Flt. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a [hatálybalépést] 2009. december
31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, azzal, hogy a [hatálybalépést] 2010 .
január Hét megelőzően szerzett jogosultsági időket és járulékalapot képező jövedelmeket
figyelembe kell venni a [hatálybalépést] 2009. december 31-ét követően megállapításra
kerülő ellátásokra való jogosultság elbírálásánál és az ellátás 	 összegének megállapításáná l
[alapjául szolgáló jövedelmek igazolásánál] . A2010. január Hét megelőzően benyújtott
kérelmek alapján a 2009 . december 31-ét követően megállapított ellátások tekintetébena
kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni az ellátásra val ó
jogosultság és az ellátás összegének megállapítása, valamint az ellátás alapjául szolgál ó
iövedelmekre vonatkozó igazolások kiállítása tekintetében .A2009 . december 31-ét követően
benyújtott kérelmek esetén az állami adóhatósom igazolást ad ki a 2010 . január Hét megelőző
időszakra vonatkozó vállalkozói járulékalapról és járulékbefizetésr ől, amennyiben az az
ellátás megállapításához szükséges .
(3) A [hatálybalépést] 2010. január Hét megelőzően megállapított és 2009. december 31-ét
követően is folyósított, vagy továbbfolyósításra kerül ő ellátások tekintetében az Flt .-nek
[2009. december 31-én] az ellátás megállapításakor hatályos rendelkezéseit továbbra is
alkalmazni kell . ”

23. A törvényjavaslat 191 . §-a a következők szerint módosul :

„191 . § (1) Az a személy, akinek e törvény hatálybalépését megel őzően a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
12 . §-ának (7) bekezdése alapján a Tny. 6. § (1) bekezdésének a) pontjában – ideértve a Tny.
6. (4) bekezdésében felsorolt ellátásokat is – meghatározott nyugellátást állapítottak meg ,
2009. december 31-éig kérheti nyugellátása összegének a Tny . 12 . (6) bekezdésének
alkalmazásával történő módosítását . [A módosítás feltétele, hogy a magánnyugdíj pénztár i
járadékszolgáltatás, ennek hiányában az egyösszegű magánnyugdíj pénztári szolgáltatás
megállapításának id őpontjában az Mpt. 123. §-ának e törvénnyel megállapított (15 )
bekezdésében meghatározott feltételek teljesüljenek .]
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(2)Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személyeket a Felügyele t
legkésőbb 2009 . szeptember 30-áig tértivevénnyel ellátott – a pénz-, t őke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszterrel egyeztetett tartalmú – levélben értesíti, amelybe n
tájékoztatja őket a nyugellátás módosításával kapcsolatos eljárásról .

(3)Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet (a továbbiakban : módosítási kérelem)
ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelyt ől az érintett személy
nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja . A pénztár a kérelmet annak
beérkezésétő l számított 8 napon belül köteles megvizsgálni . Amennyiben az (1) bekezdésben
foglalt feltételek nem állnak fenn, a magánnyugdíjpénztár erről értesíti a kérelmező t .

(4) Amennyiben a kérelmező már részesült magánnyugdíjpénztári nyugdíj szolgáltatásban ,
az igénybe vett szolgáltatás összegét köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 3 0
napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni . A magánnyugdíjpénztár a
visszafizetési kötelezettség teljesítését követően, legkésőbb a módosítási kérelem
kézhezvételétő l számított 60 napon belül köteles a magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatá s
megállapításának vagy biztosítóintézett ő l történt megvásárlásának időpontjában a pénztártag
egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget a
Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni és erről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet – a
módosítási kérelem másolatának megküldésével együtt – értesíteni .

(5) Amennyiben a kérelmező részére nyugdíj szolgáltatást nyújtó magánnyugdíjpénztár
jogutód nélkül megszűnt, a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni ,
hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás igazol t
összegének visszafizetését az érintett személynek az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv részére kell teljesítenie .

(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint átutal t
összeg beérkezését követő hónap utolsó napjáig intézkedik a nyugellátás összegének a
megállapítás id őpontjára visszamenőleges, az időközben végrehajtott nyugdíjemelések
figyelembevételével történő módosításáról . "

24. A törvényjavaslat 192 . §-a a következők szerint módosul :

„192. § (1)Az Mpt . 24. § (1) és (3) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e törvény hatálybalépése után benyújtott átlépési nyilatkozatok tekintetében kel l
alkalmazni . A (3) bekezdés alkalmazása során az e törvény hatálybalépését megel őzően
kezdeményezett átlépéseket nem kell figyelembe venni .

f2) Az Mpt. 24. §-ának e törvénnyel megállapított D0)–(11) bekezdései szerint a Magya r
Államnak átutalt követelések értékét a központi költségvetés XLII . A központi költségvetés fő
bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1 . Vegyes bevételek alcímén önálló
jogcím-csoporton kell elszámolni költségvetési bevételként .”
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INDOKOLÁ S

1. Szövegpontosítás .

2. Szövegpontosítás .

3-6. A Tbj .-t és Eho tv.-t érintő javaslatok szerint ehót kell fizetni a vállalkozói kivét -
kiegészítés együttes összegének, illetve a személyes közreműködői díj és a személyes
közreműködő i díj-kiegészítés együttes összegének, de legfeljebb a tevékenységre jellemz ő
kereset adóévi összegének az adóévre bevallott járulékok alapját meghaladó része után .

7 . Jogtechnikai jellegű módosítás .

8-10. Szövegpontosítás .

11. A javaslat egyértelművé teszi, hogy az átlépés hónapjának meghatározása során
elsődlegesen a pénztártag választása érvényesül .

12. A pénztári és állami adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a javaslat szerint a
pénztár a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép ő tag követelését állampapír
formájában, illetve pénzben adja vissza a Magyar Államnak . Az állampapír formájában
visszaadott követelés mértékének legalább a visszalép ő tag portfólióján belüli állampapír-
aránynak megfelelő részt el kell érnie.

13. A javaslat pontosítást tartalmaz.

14. A javaslat hivatkozási pontosítást tartalmaz .

15. Pontosításra kerül a magánnyugdíjpénztári hozamgarancia finanszírozásának módja .

16. A kezdő , valamint a kistermelői értékhatár fölötti bevétellel rendelkező őstermelő a
Javaslat alapján nem fizet a munkaerő-piaci szolgáltatások fedezetére 1% „foglalkoztatói ”
járulékot, mivel ellátásra sem szerez jogosultságot .

17. Szövegpontosítás .

18. A Javaslat a munkaadói járulék megszűnésével, valamint a borravalóval és a felszolgálás i
díjjal kapcsolatos módosításokkal összefüggő átvezetéseket tartalmazza.

19. A Nemzeti Civil Alapprogram felhasználására vonatkozó felhatalmazó rendelkezése k
technikai jelleg ű pontosítása .

20. A Javaslat célja az Szja törvénnyel való összhang megteremtése .

21. A Javaslat a munkaadói járulék megszűnésével összefüggő átvezetéseket tartalmazza.

22. Szövegpontosítás .
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23. A csökkentett mértékben megállapításra került nyugdíjak összegének módosítási
lehetősége valamennyi korábban már megállapított nyugdíjra kiterjed .

24. A javaslat azt határozza meg, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép ő
pénztártagok Magyar Állam részére visszaadott követelésének értékét melyik költségvetés i
soron kell költségvetési bevételként elszámolni .

Budapest, 2009 . június 16 .
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