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Iromány száma: T/8021/ :11t
Benyújtás dátuma: 2~19. december

6.

Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, elnök
Törvényjavaslat címe: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen

ellátások fedezetéről
Önálló iromány száma: T/8021.

Összegző módosító javaslat
A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,

valamint ezen ellátások fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. §
E törvény alkalmazásában:

4. Foglalkoztató:
4.1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés
alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat,

[4.2. a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanulószerződés alapján szakképző
iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a tanulószerződés megkötésére jogosult
szervezet,]
[4.3.]4.2. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
[4.4.]4.3. az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, valamint álláskeresést ösztönző
juttatásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (a továbbiakban együtt: álláskeresési
támogatás) részesülő, biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv,
[4.5.]4.4. a gyermekgondozást segítő ellátásban, [a gyermekgondozási segélyben,] a
gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, a gyermekek otthongondozási
díjában és az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat
folyósító szerv,
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[4.6.]4.5. a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számfejtési körében a helyi
önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltatók esetében a járulék
megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a nyilvántartással és adatszolgáltatással,
valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő, az e törvényben és az az adóigazgatási
rendtartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Air.), az adózás rendjéről szóló törvényben (a
továbbiakban: Art.), ezek végrehatására szolgáló rendeletben, valamint az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben előírt kötelezettségek tekintetében
a Kincstár,
[4.7.]4.6. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI.
fejezete szerinti munkavégzés esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kölcsönbeadó,
[4.8.]4.7. több munkáltatóval létesített munkaviszony (Mt. 195. §) esetén az Art.-ban
meghatározott munkáltató,
[4.9.]4.8. a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi
egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó
szerv, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy honvédelmi
egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében az ellátást megállapító honvédségi
szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.
[4.10.]4.9. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) szerinti fejlesztési jogviszony keretében fejlesztési foglalkoztatási díjat
folyósító fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 8. pont 8.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás
4. §
E törvény alkalmazásában:

8. Igazgatási szerv:
8.2. a 48. § (1), (4), [(8)]ill bekezdésének, az 52. §, 55. §, az 59. § (3) bekezdése, valamint a
60. és 61. § alkalmazásában a központi nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjfolyósító szerv és a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 17. pont 17.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás
4. §
E törvény alkalmazásában:

17. Sajátjogú nyugdljas: az a természetes személy, aki
17.1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény], illetve
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nemzetközi egyezmény alkalmazásával az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott saját
jogú nyugellátásban, szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által
megállapított öregségi nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági
nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi,
munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 18-22. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. §
E törvény alkalmazásában:
[18. Tanulószerződés: a szakképzésről szóló törvény szerinti tanulószerződés.]

~[19.] Tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: a 6. § (1) bekezdés h) pont[ja] Qfil
alpontja alkalmazásában az, aki

[19.1. nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény
szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
19.2. nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, vagy
19.3. az J. vagy 2. alpont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra
jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.]
18.1. nappali rendszerű oktatás keretében, vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó
oktatásban a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
18. 2. a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézményben nappali rendszerű
szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
18. 3. nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik, vagy
18. 4. a 18.1-18. 3. alpont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra
jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

1.2J20.] Tanulmányok szünetelésének időtartama a járulékok és a foglalkoztatói
kötelezettségek tekintetében a 6. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazásában azt az időtartamot
kell érteni, amíg a tanulói, hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül
követő 3 hónapot.
20. !21.] Társas vállalkozás:
20. [21. J1. a közkereseti társaság,
20.[21.]2. a betéti társaság,
20.[21.]3. a korlátolt felelősségű társaság,
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20.!21.J4. a közös vállalat,
20. [21.] 5. az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is,
20.(21.]6. a [21)20.1.-[21]20.5. alpontban felsorolt társas vállalkozások az előtársaságként
történő működés időszakában is,
20.(21.]7. a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda,
20.[21.]8. a gépjárművezető-képző munkaközösség,
20.(21.]9. az oktatói munkaközösség,
20.[21.]10. az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda,
20. [21. ]11. a végrehajtói iroda,
20.(21.)12. az egyéni cég.
21. [22.] Társas vállalkozó:
fü22. ]l. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt
felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés
tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát
is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy
megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),
fü22.]2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság
tevékenységében személyesen közreműködik,
fü22.]3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető
képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja,
lli22.]4. az egyéni cég tagja,
fü22.]5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan
természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,
kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 20. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. §
E törvény alkalmazásában:
20. Tanulmányok szünetelésének időtartama a járulékok és a foglalkoztatói kötelezettségek
tekintetében a 6. § (1) bekezdés b) pont[ja] ba) alpontja alkalmazásában azt az időtartamot kell
érteni, amíg a tanulói, hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő
3 hónapot.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás
6. §
( 1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
a) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai
szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói
szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói
ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, [a Független
Rendészeti Panasztestület tagja,] a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a
katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az
országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban együtt: munkaviszony),
tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,
b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy
megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik (a személyes közreműködést
megalapozó jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve
ha) az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló,
képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói
jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is-,
[bc)]bb) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagját, és
be) a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,
[e) tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,]
[d)]fl álláskeresési támogatásban részesülő személy,
[e) 141 egyéni vállalkozó,
[/) ]fl társas vállalkozó,
[g)W. díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási
szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban)
személyesen munkát végző személy - a törvényben meghatározott közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy kivételével - ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi
járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra
annak harmincad részét,
[h)]gl egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy
[i)]hl mezőgazdasági őstermelő, ha az öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már
megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve
[ia)]ha) az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a
gazdálkodó család kiskorú tagját,
[ib)]hb) az egyéb jogcímen - ide nem értve a [glt2 pont és a (2) bekezdés szerint- biztosítottat,
[ic)]hf} a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte,
1/)]il. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben
meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy,
[k)W. állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha az e tevékenységéből származó,
tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári
napokra annak harmincad részét,
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[/)]& a köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő házastársa arra az időre,
amelyre a fennálló biztosítással járó jogviszonyában a biztosítása szünetel, vagy nem
rendelkezik más biztosítással járó jogviszonnyal.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az (1) bekezdésJl[g)] pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki gazdasági társaság társas
vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek
szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés,
európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat.
erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös
vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes
jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program
szervezeteinek,
önkéntes
kölcsönös
biztosító
pénztárak,
magánnyugdíjpénztárak
tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a
Kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja; a
helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők, társadalmi
megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő
tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés .fl.[g)] pontjában meghatározott összeget, és a
munkát Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló
közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú
szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzi.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás
12. §
(1) A 6. § (1) bekezdés [g)]il pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell
elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári
hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.
(2) A 6. § (1) bekezdés [g)]il pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása a 8. §
ban említett időszakon belül akkor is fennáll, ha táppénzben, baleseti táppénzben,
csecsemőgondozási
díjban,
örökbefogadói
díjban,
gyermekgondozási
díjban,
gyermekgondozást
segítő
ellátásban,
gyermeknevelési
támogatásban,
gyermekek
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, ha ezen ellátások folyósítását közvetlenül
megelőző napon biztosított volt.

Módosítópont sorszáma: 9.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés

Módosítás jellege: módosítás
14. §
( 1) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége
a) az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig,
b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a
nyilvántartásból való törlés napjáig, vagy
e) a 6. § (1) bekezdés [i)]hl pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését
követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig [áll fenn]
áll fenn.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § h)-i) pont
Módosítás jellege: módosítás
16. §
Szünetel a biztosítás
[h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt,]
[i)]hl az [a)-h)]fU..:gl pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály, vagy egyéb,
a jogviszonyra vonatkozó szabályozás szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
21. §

Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, valamint a 3.
§ szerint baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki
a) nevelési-oktatási intézmény, [és] felsőoktatási intézmény vagy szakképző intézmény
gyakorlati képzésben részt vevő [, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakorlati
képzésben részesülő] tanulója, hallgatója, illetve képzésben részt vevő személye, ide nem értve
a külföldi állampolgárt,

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás
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22. §
(1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, valamint a 3. §
szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki
[i) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás
keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar
állampolgár, menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi
szerződés vagy az oktatásért, a külpolitikáért felelős miniszter által adományozott
ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali
rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,]
i) a következő feltételek valamelyikének megfelel:
ia) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó
oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,

ib) a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű
szakmai oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült.
oltalmazott,
ic) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben

nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár,
menekült, oltalmazott,
id) az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külpolitikáért

felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban

sn,

ie) az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,

aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(6) Az (1) bekezdés i) pontjában említett tanuló, képzésben részt vevő személy és hallgató a
tanulói jogviszony, vagy a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság
megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony
szünetelésének időtartamát is.

Módosítópont sorszáma: 14.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás
23. §
( 1) A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok fedezetére
e) a 37. §-ban meghatározott ellátások után az ellátásban részesülő személy, a szociális
szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag, továbbá a 6. § ( 1) bekezdés [ d)
és h) pontja]c) és g) pontja szerinti biztosított nyugdíjjárulékot,
fizet.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
27. §
( 1) Járulékalapot képező jövedelem
a) az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből
származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói
érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési
munkaszerződés[tanulószerződés] alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás[díj], a
felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetében a járulékalap havonta legalább
a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ), azzal, hogy ha
e) az adott hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét
évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe [a
biztosított],
a járulékfizetési alsó határ meghatározása során az a)-c) pontok szerinti naptári napokat
figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az a)-c) pontokban meghatározott körülmények a
naptári hónap csak egy részében állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy
naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés b) pont
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Módosítás jellege: módosítás
(3) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmazni a munkaviszonyban álló és
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje [szerinti]szerint
folyó oktatásban [köznevelési intézményben], a szakképzésről szóló törvény szerint
szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű
oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató[, továbbá a szakképzésben részt
vevő személy] esetében.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(7) A 6. § (1) bekezdés [/J]/fl pontjában meghatározott esetben a járulékfizetés alapja a biztosítás
szünetelésének kezdetét vagy a biztosítási jogviszony megszűnését megelőző hónapban elért
járulékalapot képező jövedelem, ilyen jövedelem hiányában a minimálbér kétszerese.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
33. §
(1) A foglalkoztató a foglalkoztatottat a járulékalapot képező jövedelme után - figyelemmel a
32.[33.] §-ban foglaltakra is - terhelő társadalombiztosítási járulékot a járulékfizetésre
vonatkozó eljárási szabályok szerint vonja le és fizeti meg.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A 4. § 21122]. pont 5. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés
díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (4) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn a naptári hónap teljes
tartamán át, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a~ [(3)]ill bekezdésben
meghatározott járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell alkalmazni
akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt
meg.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a
társadalombiztosítási járulékot az (1) és (2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál
magasabb összeg után fizeti meg. [A (2) bekezdésben meghatározott járulékalap helyetti
magasabb összegű járulékalap mértéke legalább a minimálbérnek megfelelő összeg.] A

mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó
járulékbevallásában nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnak. A tárgyév első negyedévére
vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra
vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az
adóévből még hátralévő időszakra szól.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A társadalombiztosítási járulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező
jövedelem, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha
a) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonyban is áll, vagy
b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya
alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali
oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint nappali
rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá
tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
[a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben], ~az EGT) EGT-államban vagy

Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat
tanulmányokat.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(6) Ha a társas vállalkozó többes jogviszonya év közben keletkezik, vagy a [(3)).(1)_ bekezdésre

figyelemmel választott társas vállalkozói jogviszonya megszűnik, de a többes társas vállalkozói
jogviszonya továbbra is fennáll, újra választ, és erről a többi társas vállalkozást, melyeknek
tagjaként biztosított a jogviszony keletkezését, illetve megszűnését követő 15 napon belül
írásban értesíti.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(11) A (2) bekezdés szerinti, az EGT államban vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási,
továbbá a szakképző intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott
tanulmányokat az 1. melléklet szerint kell igazolni[igazolja].

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Ha a biztosítási kötelezettség megállapítására utólag kerül sor, a biztosítási jogviszony
fennállásának időtartama alatt az e § alapján [megfizetett] előírt járulékot a foglalkoztató által
kiállított igazolás benyújtása mellett az állami adó- és vámhatóság törli.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett
által a [72. §]IL.._§_ (2) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követően
azonnali adatszolgáltatás keretében elektronikus úton megküldi az Egészbiztosítás Alap
kezeléséért felelős szerv részére.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony megszűnésének,
vagy a 22. § ( 1) bekezdés a)-u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének
bejelentésétől számított 8 napon belül - a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv
folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján - az állami adó- és vámhatóság
tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza az e § szerinti fizetési
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kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra
vonatkozó szabályokat.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a 43. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege
meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének háromszorosát, a
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem
vehető igénybe, kivéve akkor, ha a tartozás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt
visszamenőleg kiegyenlítésre kerül. Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatás
járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a
biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
48. §
(1) Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és
a) a 3. § és a 6. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll,
b) a 17. § alapján a biztosítás nem terjed ki rá, vagy
[b)]fl a biztosítása szünetel,
nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22
százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást (a továbbiakban: szolgálati
idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás) köthet.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(4) Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást (a továbbiakban: szolgálati idő szerzése
céljából kötött megállapodás) köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér
alapulvételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak
(ideértve a doktorandusz-képzést is) [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)]Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
kívánja szolgálati időként elismertetni.
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: módosítás
57. §
(1) A Kincstár központi szerve vezeti az egészsegugyi és egészségbiztosítási, a
nyugdíjbiztosítási, a családtámogatási, a gyermekvédelmi, a szociális és a kapcsolódó
nyilvántartások azonosító kódjaként alkalmazandó TAJ számmal rendelkező természetes
személyek nyilvántartását (a továbbiakban: TAJ nyilvántartás), és jogszabályban
meghatározottak szerint ellátja a TAJ szám képzésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A TAJ nyilvántartásban az egészségügyi és egészségbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási, a
családtámogatási, a gyermekvédelmi, a munkanélküli és a szociális ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása és a hatósági ügyintézés során
történő felhasználás és azonosítás céljából nyilván kell tartani a TAJ számmal rendelkező
természetes személyre vonatkozó alábbi adatokat:
a) TAJ szám,
b) név (születési családi és utónév, viselt családi név és utónév),
e) anyja születési neve,
d) születési hely (születés országa, születési hely),
e) születési idő (élveszületés esetén annak bejegyzési folyószáma és éve),
f) állampolgárság,
g) neme,
h) családi állapot,
i) címadatok (lakóhely, tartózkodási hely), azok be- és kijelentési időpontja és a fiktiválás
dátuma,
j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k) külföldön történő letelepedés időpontja, időpontjai,
l) nyilvántartásba vételi adatok (személyes dokumentum típusa, száma, nyilvántartásba vétel
dátuma, jogcíme, adatforrás, az azonosításhoz szükséges BM, ÖNY kapcsolati kódok),
m) a nyilvántartásba bekerülés és az abból történő kikerülés oka (passziválási jogcím),
n) érvényváltozás és a változás bejegyzés időpontja, időpontjai (jogcím, passziválás, viselt
név, születési név, anyja neve, családi állapot, állampolgárság adatkörök esetén),
o) elhalálozás időpontja és helye.
(3) A TAJ nyilvántartásban szereplő személyes adatokat a Kincstár központi szerve az
érintett természetes személy elhunytát követő 30 évig kezeli.
(4) A Kincstár központi szerve a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvény 29. § u) pontja és 30. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint adatot
szolgáltat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a
katonai igazgatás illetékes területi szervei részére a hadkötelesek nyilvántartásának vezetése
céljából.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: módosítás
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62. §
Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton átadja a [88]87. § (7) bekezdésében
meghatározott adatokat
a) az álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az állami foglalkoztatási
szerv, az egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv,
rehabilitációs hatóság részére,
b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a központi nyugdíjbiztosítási szerv
részére.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
66. §
(1) A foglalkoztató, az egyem vállalkozó, az őstermelő, valamint a [88]87. § szerinti
munkavállaló, foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) köteles a
jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére, és az Art.-ban meghatározott adatokról
a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
67. §
( 1) A Kincstár központi szerve [A családtámogatási igazgatási eljárásban, illetve a
fogyatékossági támogatás ügyében a Kincstár] a 60. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott személyi adatok és a TAJ szám megjelölésével bejelentést tesz az
egészségbiztosítási szerv részére a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési
támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító
határozat véglegessé válását és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az adatok
átadásának módjáról a Kincstár központi szerve [a családtámogatási igazgatási eljárásban,
illetve a fogyatékossági támogatás ügyében a Kincstár] és az egészségbiztosítási szerv
megállapodást köt.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó
bejelentést
e) a 22. § (1) bekezdés i) pontjában említett tanulók, szakképzésben részt vevők és hallgatók
esetén a köznevelés információs rendszer [közoktatási], a szakképzés információs rendszer,
illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője,
a jogosultság kezdetét és megszűnését követően azonnal elektronikus úton köteles teljesíteni
az egészségbiztosítási szervnek.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
71. §
(1) A 43. § szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a biztosítási
jogviszony megszűnésének, a 22. § (1) bekezdés a)-u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló
jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül az állami adó- és vámhatóság
tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek. A tájékoztatás tartalmazza az 43-46. § szerinti
fizetési kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra
vonatkozó szabályokat. Az állami adó- és vámhatóság [ az adóévre vonatkozó havi] ~
járulékfizetési kötelezettséget az adószámlán előírja, a befizetéseket nyilvántartja, és az e
törvényben, vagy más törvényben meghatározott esetben a járulékfizetési kötelezettséget törli.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(10) Ha az állami adó- és vámhatóság azt állapítja meg, hogy a természetes személy
egészségbiztosítási szerv által a 68. § vagy a 69. § alapján átadott adatai [az]a (9) bekezdés a)
c) pontja; szerinti egyik nyilvántartásban sem szerepelnek, felszólítja a természetes személyt
egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Ha a személy a felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül az adóhatóság előtt hitelt érdemlő módon nem
bizonyítja egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, az adóhatóság a természetes személynek
a 22. § alapján legutóbb fennállt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését
követő első naptól az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét határozattal
előírja, a befizetéseket nyilvántartja.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az egyéni vállalkozó, ha
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a) a 4. § 17. pontja szerinti ellátást állapítottak meg részére, illetve annak folyósítását
megszüntették (szüneteltették), a megállapítás, megszüntetés időpontját követő,
b) legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen jogviszonya megszűnt, a
létesítéstől, a megszüntetésétől számított,
l) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó
oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint nappali rendszerű szakmai oktatásban,
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében [közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali
rendszerű oktatás keretében] tanulmányokat folytat, a tanulói, hallgatói jogviszonyának
kezdő időpontjától számított, illetve a vállalkozói tevékenység kezdetét követő
15 napon belül az (1) bekezdésben említett igazgatási szervnél bejelentést tesz.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A bejelentésre kötelezett a 67. § (3) bekezdés a)-b) és d)[-f)J pontja szerinti személyeket a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK), a 67. § (3) bekezdés e)
pontja szerinti személyeket a székhely szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
77. §
( 1) A foglalkoztató a foglalkoztatottnak minősülő biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett
(juttatott), járulékalapot képező jövedelem, vagy a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési
alsó határ alapján köteles a társadalombiztosítási járulékot megállapítani és a biztosítottat
terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban meghatározottak
szerint kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetve megfizetni az állami adó- és
vámhatóságnak. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a
foglalkoztató az adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt
fizetett vissza a biztosítottnak. Ha a tárgyhónapban a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési
alsó határ után járulék fizetésére kötelezett biztosított részére a járulékfizetési alsó határt elérő
jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ után
számított járulék összegét nem éri el, a foglalkoztató a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot
köteles a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett megelőlegezni, és azt a törvényben
előírt határidőn belül befizetni. A 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ
vonatkozásában a 82. § szerinti járulék különbözet szabályait alkalmazni nem lehet.

Módosítópont sorszáma: 42.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § (S) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(S)]í.fil Az eljárás során a nyugdíj megállapításért felelős szerv együttműködik az állami adó
és vámhatósággal, valamint a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szervvel.
[(6)]ill Az (1) bekezdés szerinti eljárás esetében az Art. késedelmi pótlékra, önellenőrzési
pótlékra, adóbírságra, mulasztási bírságra és intézkedésekre vonatkozó szabályait alkalmazni
nem lehet.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. §
Módosítás jellege: módosítás
86. §
[(1)] Az Art. rendelkezéseit az e törvényben, a Tny.-ben és az Ebtv.-ben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni
a) a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének
bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések
jogkövetkezményeivel kapcsolatban,
b) a járulék kötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására
és végrehajtására, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a
járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban,
e) a Tny. és az Ebtv. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség, mulasztási bírság,
késedelmi kamat behajtására, végrehajtására, a behajthatatlan tartozás törlésére, a
végrehajtáshoz való Jog elévülésére, továbbá a fizetési halasztás, részletfizetés
engedélyezésére.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő
bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Air. szerinti pénzügyi képviselő,
valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. Ha a külföldi
vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően
köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és
vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.
(3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Air. szerinti
képviselővel, és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott
természetes személy biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási
kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti, és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti
jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).
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(4) Az állami adó- és vámhatóság által a külföldi vállalkozásokról vezetett, (2) bekezdés szerinti
nyilvántartás - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
[ (3) Az állami adóhatóság által a külföldi vállalkozásokról vezetett, (2) bekezdés szerinti
nyilvántartás - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.]
((4) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art.
szerinti képviselővel, és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az általa
foglalkoztatott természetes személy biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési
és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti, és viseli a járulékkötelezettségek
elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az
adóbírságot).]

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(6) A (2)-ill.I(4)] bekezdés szerinti kötelezett a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel
összefüggő bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hónap
12-éig- a (7) bekezdésben meghatározott adattartalommal - elektronikus úton teljesíti az állami
adó- és vámhatóság részére. A (2)-.Ll.}1(4)] bekezdés szerinti kötelezettet a 66. § (1)
bekezdésében[72. §-ban], a [81.]74. és [82.]75. §-ban, valamint a [84.]77. § (5) bekezdésében
meghatározott nyilvántartási és igazolási kötelezettség nem terheli.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. §
Módosítás jellege: módosítás
89. §
filA 90-95. § rendelkezéseit
a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet,
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet, az
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e
rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való
kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009.
szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban a) és b)
pont együtt: koordinációs rendeletek) és
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[(a továbbiakban a) és b) pont együtt: koordinációs rendeletek) és]
e) a Magyarország által kötött szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
által előírt, az alkalmazandó jog meghatározására irányuló eljárásban kell alkalmazni.
(2) A 90-95. § alkalmazásában
a) munkavállaló: a 6. § (1) bekezdés a), b), [g), h)].t1._g} pontjában és a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott jogviszonyban álló személy, a társas vállalkozó, és a külföldi jog szerint annak
megfelelő jogviszonyban álló személy,
b) munkaviszony: az a) pont szerinti személy munkavégzésre irányuló jogviszonya,
e) munkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoztatója,
d) önálló vállalkozó: az e törvény szerinti egyéni vállalkozó, a 6. § (1) bekezdés [i) ]hl pontja
szerinti mezőgazdasági őstermelő, és a külföldi jog szerint annak megfelelő személy.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn, ha
b) a [97. § (3) bekezdés a) pontjában említett] külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás
esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem külföldi
gazdálkodásból származó bevétel vagy a~ [97. § (3) bekezdés b) pontjában említett]
egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó, egyéni vállalkozó esetén a belföldi
tevékenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte
a 25 százalékot.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Ha a munkavállaló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik, a [(3)]ill bekezdés akkor
alkalmazható, ha a munkavállaló belföldön és a másik tagállamban egy olyan munkáltató javára
végez munkát, amely az Európai Unió területén letelepedett.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. §
Módosítás jellege: módosítás
99. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni a 2020. július 10-éig megszerzett és 2020. június havi járulékalapot képező olyan
jövedelemre, amelyet a 2020. június hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell
bevallani.
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Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (1) bekezdés

Módosítás jellege: módosítás
100. §
(1) Ha a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, [2020. július 1-jét]2020. június 30-át
követően kerül sor, és annak kezdő napja 2020. július 1-jét megelőző nap, a biztosítási
Jogviszony
a) 2020. július l-je előtti napjaira a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
rendel [ é]kezéseit kell alkalmazni,
b) 2020. június 30-át követő napjaira e törvény szabályait kell alkalmazni, és e törvény
szerint kell teljesíteni a társadalombiztosítási kötelezettséget.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. §
Módosítás jellege: módosítás
101. §
A [2020. július 1-je]2020. június 30-a után a 46. § alapján megállapított egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdetének időpontja nem lehet korábbi, mint 2020.
július l-je.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. §
Módosítás jellege: módosítás
101. §
A 2020. július l-je után a [46. ]45. § alapján megállapított egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési kötelezettség kezdetének időpontja nem lehet korábbi, mint 2020. július l-je.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. alcím új 105. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. június 30-án hatályos 4. § k) pont 2.
alpontjában, 4. § p) pontjában, 5. § (l) bekezdés b) pontjában, 8. § h) pontjában, 16/A. §-ában,
25/A. § b) pontjában, 31. § (4) bekezdés b) pontjában, 44/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt
rendelkezéseit kell alkalmazni 2020. augusztus 31-éig a tanulószerződéssel foglalkoztatott
tanulókra vonatkozóan.

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § 6. és 7. pont
Módosítás jellege: módosítás
108. §
Az Flt.
6. 58. § (5) bekezdés s) pontjában a,, Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint biztosított,
a Tbj. 4. §-ának b) pontjában" szövegrész helyébe a,, Tbj. 6. § (1) bekezdés [e)]d2_ponlja szerint
biztosított, a Tbj. 4. § 2. pontjában" szöveg,
7. 58. § (5) bekezdést) pontjában a,, Tbj. 5. §-a (1) bekezdésénekf) pontja szerint biztosított, a
Tbj. 4. §-ának d) pontjában" szövegrész helyébe a,, Tbj. 6. § (1) bekezdés [/)]~ pontja szerint
biztosított, a Tbj. 4. § 21(22]. pontjában" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § 2. és 3. pont
Módosítás jellege: módosítás
120. §
Az Szja tv.
2. 3. § 15. pontjában az ,,a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdijrajogosultakrol,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény" szövegrész helyébe [azla ,, [a

társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
törvény]Tbj." szöveg,
3. 7. § (1) bekezdés i) pontjában a ,,törvény rendelkezései" szövegrész helyébe a,, [törvény, a

társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
törvény rendelkezései]Tbi." szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 121. §
Módosítás jellege: módosítás
121. §
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A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

a) 3. § e) pontjában , a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdijrajogosultakrol,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ának (2) bekezdése
alapján a Kormány rendeletében meghatározott, társadalombiztosítási feladatokat ellátó
szervek" szövegrész helyébe az ,, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint
ezen ellátások.fedezetéről szóló 2019. évi ... törvény szerinti társadalombiztosítási.feladatokat
ellátó szervek" szöveg,
b) 23. § a) pontjában az ,,a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíira
iogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvényben" [,,a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvényben"] szövegrész helyébe az ,, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások.fedezetéről szóló 2019. évi ... törvényben" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § - Gyvt. 44. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
123. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 44. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az(]) bekezdés alkalmazásában]
,,a) foglalkoztató: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi ... törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pont 4.1. és [4.3.]4.2.
alpontja szerinti személy, szervezet,"

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás
124. §
A Gyvt.
b) 148. § (1 Ob) bekezdésében a ,, társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdijra
jogosultakról, valamint e szolgáltatásokfedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont
1. és 3. alpontja" szövegrész helyébe a,, Tbj. 4. § 4. pont 4.1. és /4.3./4.2. alpontja" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 59.

24
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § - Tny. 102/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
132. §
A Tny. 102/A. § ( 1 )-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,(1) A saját jogú nyugellátás mellett 2020. július 1-jét megelőzően folytatott, nyugdíjjárulék
köteles keresettel, jövedelemmel járó keresőtevékenységre a [Tny.] 2020. június 30-án hatályos
a) 22/A. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, valamint
b) 102/A. § (2)-(5) bekezdését
kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 137. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
137. §
(1) Az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés b) pont bc)-be) alpontja helyébe a következő rendelkezés
[rendlekezés] lép:

(E törvény alkalmazásában)
,,be) egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,
bd) a Tbj. 6. § (1) bekezdés D pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási
jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb
esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
be) mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92
százaléka,"

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. § - Ekho tv. 9. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
144. §
Az Ekho tv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (1) A 15 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekhoból az ekhoalap
a) 9,5 százaléka személyi jövedelemadónak,
b) [6]2,5 százaléka társadalombiztosítási járuléknak
minősül."

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 151. §
Módosítás jellege: módosítás
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151. §

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény
a) 44. § 53. pont a) alpontjában az ,, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-g) pontja" szövegrész helyébe az ,,a
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátásokfedezetéről szóló 2019.
évi ... törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) és [e)-g)]ill.:í)pontja" szöveg,
b) 44. § 53. pont b) és e) alpontjában a,, Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-g) pontja" szövegrész
helyébe a,, Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és [e)-g)]ill.:í)ponija" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 159. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás
159. §
AzMmtv.
5. 1. § (2) bekezdés 12. pontjában a ,,4. § d) pontjában" szövegrész helyébe a ,,4. § 21.[22].
pontjában" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[61.]60. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[62.]2..L A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
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[63.]62. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
módosítása

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[64.]63. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosítása

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 166. §
Módosítás jellege: módosítás
166. §
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 8a.
pontjában és 16. § (1) bekezdés h) pontjában az ,,a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdijrajogosultakrol, valamint e szolgáltatásokfedezetéről szóló [1997. évi LXXX.]
törvény" szövegrész helyébe az ,, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint
ezen ellátásokfedezetérdl szóló 2019. évi .... törvény" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[65.]64. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[66.]65. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 169. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
169. §
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(1) Az Art. 50. § (2) bekezdés 9-(12)11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép[ és az ezt
követő számozás ennek megfelelőn módosul]:

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. §
Módosítás jellege: módosítás
170.§
Az Art. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[,, 75. § [Felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetések elszámolása]
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó
esetében az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási
számlájára átutalással teljesített, felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az
adóhatóság először a természetes személy jövedelemadó előlegére, a levont
jövedelemadóra, vagy a kifizető által a természetes személytől levont járulékra az
esedékesség sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában számolja el.
Az ezt követően fennmaradó összeget először az egyéb, az állami adó- és vámhatóság által
nyilvántartott tartozásokra kell elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos
esedékesség esetén a tartozások arányában. Az adóhatóság az átvezetésekről az adózót
azok elvégzésével egyidejűleg értesíti. Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás
jogosultjainak kell átutalni a köztartozás erejéig, a tartozások arányában. Az ezt követően
fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az adók módjára behajtandó köztartozásra történő átvezetésről az adóhatóság az adózót
végzéssel értesíti."]
,,75. § (Felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetések elszámolásai
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó
esetében az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási
számlájára átutalással teljesített, felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az
adóhatóság először a természetes személy jövedelemadó előlegére, a levont jövedelemadóra,
vagy a kifizető által a természetes személytől levont járulékra az esedékesség sorrendjében,
azonos esedékesség esetén a tartozások arányában számolja el. Az ezt követően fennmaradó
összeget először az egyéb, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozásokra kell
elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások
arányában. Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás jogosultjainak kell átutalni a
köztartozás erejéig, a tartozások arányában. Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 172. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
172. §
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Az Art.
4. 50. § (la) bekezdésében a ,,Tbj. 5. § (1) bekezdés e) pontja" szövegrész helyébe a ,,Tbj. 6. §
(1) bekezdés e) pontja" szöveg, a ,,Tbj. 5. § (1) bekezdés i) pontja" szövegrész helyébe a ,,Tbj.
6. § (1) bekezdés [i)]hl pontja" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 172. § 15. pont
Módosítás jellege: módosítás
172. §
Az Art.
15. 1. melléklet 3.3 pontjában a ,, Tbj. 5. ,'i~, (]) bekezdés a)-c) és .f)-g) pontja. valamint (2)
bekezdése" szövegrész helyébe a ,, Tbj. 6. § (]) bekezdés [a)-c) és j)-g)]a)-b) és e)-0 pontja.
valamint (2) bekezdése" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 172. § 18. pont
Módosítás jellege: elhagyás
172. §
Az Art.

[18. 3. melléklet Határidők rész 4.1.3. pontjában a ,,Tbj. 4. § b) pontja" szövegrész
helyébe a,, Tbj. 4. § 2. pontja" szöveg]
lép.

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 173. §
Módosítás jellege: módosítás
173. §
Hatályát veszti az Art.
a) 50. § (2) bekezdés 12. pont,
f2l 131. § (3) bekezdése,
[b]fl 2. melléklet I. rész B) pont 3.7. alpontja.

Módosítópont sorszáma: 77.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[67.)66. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[68.)67. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 179. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás
179. §
A Szocho tv.
[8.]7. 9. § (7) bekezdésében ,, Tbj. vhr. 7/B. §-a" szövegrész helyébe a ,, Tbj. 42. ,\~, (11)
bekezdése " szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
[69.]68. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: módosítás
1. A 6. § ( 1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanuló, hallgató
minőségét a következő dokumentumokkal igazolja:
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a szakképző intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,

[b) ]f.)_ a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
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[c)]ill. az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a
közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali
típusú diákigazolvány,
[dJ]~ az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a
tanköteles kor felső határát az adott tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica
nélküli diákigazolvány, vagy
[e)lfl. a közreműködő intézmény által kiadott, a [c)]ill. pont szerinti diákigazolványra való
jogosultságról szóló igazolás.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. A 43. § (11) bekezdés szerinti tanulmányok folytatásának igazolására

külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett
felsőoktatási tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények
teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő foglalkozások (előadás,
szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek,]
[a)

[b)Jg)_ külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett
iskolarendszerű köznevelési tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi
követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus és gyakorlati oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat)
szükségesek [.],
külföldi szakképző intézmény esetében munkanapokon végzett iskolarendszerű
tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus,
szakképzés esetén pedagógus és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő
foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) szükségesek,
b)

e) külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási
tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói
személyes közreműködést igénylő foglalkozások (előadás, szeminárium, gyakorlat,
konzultáció) szükségesek.

II. Rész
Módosítópont sorszáma: 83.
Módosítás jellege: Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosítások

Sorszám

Érintett
törvényhely

Korrektúra

1.

1. § (5) és (7)
bekezdés

... [hozzájárulás fizetési]hozzájárulás-fizetési ...

2.

4. § 4. pont 4.6.
alpont

... [az] az adóigazgatási; ...
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3.

4. § 4. pont 4.6.
alpont

. .. [végrehatására]végrehajtására ...

4.

4. § 6. pont

... [szabadságvesztést, vagy]szabadságvesztést vagy ...

5.

4. § 8. pont 8.1.
alpont

... [bejelentési-,
nyilvántartási, ...

6.

4. § 8. pont 8.1.
alpont

... [járulék- bevallásával]járulék bevallásával. ..

7.

4. § 8. pont 8.3 .
alpont

... [61. §-]~ ...

8.

4. § 11. pont

... [továbbá azaz]továbbá az az ...

9.

6. § ( 1) bekezdés
h) alpont

... [egyházi személy]egyházi személy, ...

10.

13.
§
bekezdés

... [személyi jövedelemadó
előleg ...

11.

16.§d)pont

... [felmentette, (ide]felmentette (ide ...

12.

16. § g) pont

... [állat-egészségügyi]állategészségügyi ...

13.

17.
(1)
§
bekezdés b) pont

. .. [feltéve hogy]feltéve, hogy ...

14.

22.
§
bekezdés

(6)

. .. [jogviszony, vagy a]jogviszony vagy a ...

(1)

15.

23.
§
bekezdés
26.
§
bekezdés

16.

27.
§
bekezdés

(2)

. .. [esetében] esetben ...

17.

27.
§
bekezdés

(2)

... [(járulékfizetési
alsó
járulékfizetési alsó határ) ...

18.

27.
§
bekezdés

(4)

. .. [a) és b) pontja) és b) pontja ...

19.

38.
§
bekezdés

(2)

. .. [járulék kötelezettséget]járulékfizetési kötelezettséget. ..

20.

42.
§
bekezdés

(11)

21.

42. § (5) és (6)
bekezdés

... [melyeknek]amelyeknek ...

22.

44.
§
bekezdés
46.
§
bekezdés

. .. [Egészbiztosítás Alap ]Egészségbiztosítási Alap ...

(2)

(1)

nyilvántartási-,]bejelentési,

előleg]személyijövedelemadó-

... [munkaerő-piaci]munkaerőpiaci ...

határ)](a

továbbiakban:

. .. [EGT államban]EGT-államban ...

(3)
(3)
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71.
§
bekezdés

(8)

23.

45.
§
bekezdés

(1)

... [EGT állampolgárok]EGT-államQolgárok ...

24.

48.
§
bekezdés

(3)

... [nyugdíjjárulékot,] nyugdíjjárulékot. ..

25.

48.
(4)
§
bekezdés a) pont

. .. [doktorandusz-képzést]doktoranduszkéQzést. ..

26.

48.
§
bekezdés

(7)

.. . [1998. évre]az 1998. évre ...

27.

54.
§
bekezdés

(3)

. .. [tartózkodási-]tartózkodási ...

28.

56. §, 67. § (5)
bekezdés,
(3)
75.
§
bekezdés

... [ nyugdíj-biztosítási]nyugdíjbiztosítási ...

29.

(2)
57.
§
bekezdés g) pont;
(2)
58.
§
bekezdés g) pont

... [neme]nem ...

30.

(2)
57.
§
bekezdés 1) pont

... [személyes
dokumentum ...

31.

59.
§
bekezdés

32.

(1)
61.
§
bekezdés g) pont

33.

(1)
61.
§
bekezdés j) pont

... [a)-g) pont szerinti]a)-g) QOntja szerinti ...

34.

(1)
61.
§
bekezdés 1) pont

... [g) pont szerinti]g) QOntja szerinti ...

35.

66.
§
bekezdés

(1)

. .. [bevallásukban ]bevallásában ...

36.

66.
§
bekezdés

(4)

. .. [mely]amely ...

37.

67.
§
bekezdés

(5)

. .. [a] a hadigondozotti ...

38.

67.
§
bekezdés

(9)

. .. [határidő kitűzésével]határidő tűzésével ...

39.

68. § (1), (4), (6)
bekezdés, 69. §
(3) bekezdés

(3)

dokumentum] személyazonosító

... [jogosulatlan
társadalombiztosítási
ellátások
igénybevételének]társadalombiztosítási
ellátások
iozosulatlan igénybevételének ...
... [egészségügyi
államigazgatási
szerv
szervei
egészségfejlesztési
tevékenységük] egészségügyi
államigazgatási szerv egészségfejlesztési tevékenysége ...

... [bejelentési- és ]bejelentési és ...
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40.

71.
§
bekezdés

(1)

... [az 43-46. §]a 43-46. § ...

41.

71.
§
bekezdés

(7)

... [Ha az]Az ...

42.

72.
§
(1)
bekezdés a) pont

43.

72.
§
bekezdés

(2)

44.

73.
§
bekezdés

(10)

45.

75.
§
bekezdés

(2)

46.

(1)
78.
§
bekezdés b) pont

... [járulék
fizetési] j árulékmegállagítási, -fizetési ...

47.

(2)
78.
§
bekezdés e) pont

. .. [járulékfizetési és bevallási]járulékfizetési és -bevallási ...

48.

78.
§
bekezdés

(4)

. .. [melyben]amelyben ...

49.

79.
§
bekezdés

(1)

... [munkáltatónak
minősül
olyan
vagy
kifizetőnek]munkáltatónak vagy olyan kifizetőnek minősül. ..

50.

84.
§
bekezdés

(5)

. .. [szerv-]szerv - ...

51.

84.
§
bekezdés

(5)

. .. [teljesítését, és]teljesítését és ...

52.

(1)
86.
§
bekezdés b) pont

. .. [járulék kötelezettség]járulékkötelezettség ...

53.

(7)
87.
§
bekezdés d) pont

. .. [,,-tól-ig" tartamára]kezdetének és végének időgontjára ...

54.

IX. Fejezet címe

... [ rendeletek]rendeletekhez ...

55.

(5)
91.
§
bekezdés a) pont
ac) alpont

... [1. melléklete]I. melléklete ...

56.

93.
§
bekezdés

(3)

... [tarozik]tartozik ...

57.

94.
§
bekezdés

(7)

. .. [EU tagállami]EU-tagállami ...

58.

97.
§
bekezdés

(1)

... [(2) és (3) bekezdésben](2) bekezdésben ...

59.

32. alcím címe

... [Hatályát vesztő jogszabályok]Hatályon kívül helyező
rendelkezések ...

60.

103. ~

... [7.710 Ft]7710 Ft...

. .. [ magán-állatorvosi]magánállatorvosi ...
. .. [leánykori]születési ...
biztosítotti
... [egészségbiztosítás
nyilvántartás]egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása ...
... [ ,,- tól-i
0 -1g "
időgontjáról. ..

tartamáról] kezdetének

és

végének

megállapítási-,
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61.

108. § 1. pontFlt. 26. §

... [26. §-ában]26. § (1) bekezdésében ...

62.

108. § 2. pont Flt. 27. § (1)
bekezdés

... [feltéve hogy]feltéve, hogy ...

63.

108. § 5. pont

64.

108. § 5. pont

társadalombiztosítási" szöveg ...

65.

110. § 1. pont

... [járulékból a Nyugdíj biztosítási Alapot megillető
részeliárulékból a Nvucdíibiztosítási Alapot megillető rész ...

66.

112. §-Szt. 4. §
( 1 e) bekezdés

... [járulék,a ]járulék, a ...

67.

132. § - Tny.
102/A.
(4)
§
bekezdés

... [szüneteltett] szüneteltetett. ..

68.

141. §-2004. évi
LVII. törvény 7.
§ ( 1) bekezdés

"
. .. [ te k'm t em.. "] te k"intem. ....

69.

142.
§
(1)
bekezdés - Ekho
tv. 4. § (2)
bekezdés

... [ekhot]ekhót. ..

70.

144. § - Ekho tv.
9. § (1) bekezdés

. .. [,, (1) A],,(l) A ...

71.

156.
nyitó
§
szövegrész

... [Kenyt. 27. § a]Kenyt. 27. §-a ...

72.

163.
(1)
§
bekezdés b) pont
- Kattv. 20. § (2)
bekezdés b) pont

... [Tbj. 39. §]Tbj. 39. §-a ...

73.

165. §

... [2015. ev1 cv. törvény módosítása 5. §
pontjában 12015. évi CV. törvény 5. ~ 57. nontiában...

74.

1. melléklet
pont

... [az ,,egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci"]az ,,az
egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci" ...

... [a

1.

,,társadalombiztosítási"

,

szöveg]az

.

... [hallgató minőségét]hallgató e minőségét. ..
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