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Módosító javaslat !
Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
T/10679. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
nyújtom be :

1. A törvényjavaslat az alábbi új, 14 .§-al egészüljön ki :

	 A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvén_y1a továbbiakban : Szja
tv.) 3. §_72 . pontja a következő g) alponttal egészül ki :

„72./Adóterhetnemviselőjárandóság:/

a felsőoktatásról szóló törvén ben felsorolt felsőoktatási intézmén • en akkreditált
iskolai rendszerű első alap-, illetve mesterképzésben teljes idej ű képzésben résztvevő ,
továbbá az els ő doktori képzésben résztvev ő hallgató által

ga) annál a felsőoktatási intézménynél, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, vag y

g) az e felsőoktatási intézmény tulajdonában (kezelésében) lév ő ingatlanon székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetnél, vagy

gc) olyan más gazdálkodó szervezetnél, amelyben e fels őoktatási	 intézmény
részesedéssel rendelkezik, illetve

gd) a Magyar Tudományos Akadémia felsőoktatástés/ver posztgraduális képzést i s
végző kutatóintézeténél

a képesítési követelményekben mamatározott képzési ideje alatt végzett munkáj a
ellenértékeként az említett intézménytő l,	 illetve az annak részesedésével működő
gazdálkodó szervezettől megszerzett bevétel értékéből a hónap első napján érvénye s
kéthavi minimálbért meg nem haladó része : a hallgató ezen jogviszonyból származó
jövedelme teljes egészében ösztöndíjnak számít.”

2. A törvényjavaslat 19 .§-a a következőképpen módosuljon :

„19.§ (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 4.§ (k) pont
1 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:



/E törvény alkalmazásában :/
k) Járulékalapot képező jövedelem :
1 . a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban: Szja tv.'l

szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységb ől
származó bevételből az adóelő leg_alap számításnál figyelembe vett jövedelem, ideértv e
az Szja tv.-ben szabályozott kis összegű kifizetésből származó jövedelmet is, továbbá a z
Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni futtatás adóalapként megállapított értékéne k
személyi jövedelemadóval növelt összege [ide nem értve az Szja tv . 69. §-ának (10)
bekezdése szerinti üzleti ajándék, reprezentáció címén adott terméket és nyújtot t
szolgáltatást], a munkavállalói 	 érdekképviseletet	 ellátó	 szervezet részére levont

(befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hallgatói munkadíj,a
hivatásos nevelőszülői díj ,

(2) A Tbj.19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészít ő tevékenységet
folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a 39 . (2) bekezdésében
meghatározott személy által fizetend ő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 495 0

forint (napi összege 165 forint) .”

(2) A Tbj . 26 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) A központi költségvetés a 16 . § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott –
foglalkoztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő – személyek, a

gyermekgondozási díjban részesülők, valamint a 16 . § (1) bekezdésének c) j), h)-o), s) és t)
pontjaiban meghatározott személyek után havonta 9300 forint egészségügyi szolgáltatás i

járulékot fizet .”

Indokolá s

A módosító javaslat arra irányul, hogy a hallgatói munkadíj adóterhet nem viselő részét a
jelenlegi egyhavi minimálbér összegének kétszeresében meghatározva ösztönözze ,
támogassa a hallgatók szakmai munkáját, tevékenységét, el ősegítse a hazai felsőoktatási
rendszer gyakorlatorientáltabbá válását .

A javaslat szerint a hallgató ezen jogviszonyból származó jövedelme teljes egészébe n

ösztöndíjnak minősül, így sem személyi jövedelemadó, sem társadalombiztosítási járulék

nem terheli .

Ezzel összefüggésben indokolt, hogy ne képezzen társadalombiztosítási járulékalapot a z

az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj sem .

Budapest, 2009. október 9 .

Dr. Magyar Bálint
szesz
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