
331/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 

5.) Korm. rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.01.01 - 
 
A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-a (1) bekezdésének a), c), d) és g) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 2. 
§-t követıen a következı új 2/A. §-sal egészül ki: 

„2/A. § A Tbj. 4. §-ának q) pontja szerinti tevékenységre jellemzı kereset meghatározásánál az egyéni és társas 
vállalkozó az Szja tv. 3. §-ának 9. pontjában foglaltakat megfelelıen alkalmazhatja.” 

2. § Az R. az 5/F. §-t követıen a következı új 5/G. §-sal egészül ki: 

„5/G. § A Tbj. 25/A. §-a b) pontjának alkalmazásában nem minısül munkaviszonnyal rendelkezınek a 
munkavállaló, ha fizetés nélküli szabadságon van.” 

3. § Az R. 8. §-a a következı új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Tbj. 34. §-ának (10) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló 
megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány, a lakó-, 
tartózkodási-, illetıleg szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti 
hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány.” 

4. § (1) Az R. 20. §-ának (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(8) A pénztár évente egy alkalommal, a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet követı év május 31-éig köteles a 
tagok egyéni számláit felülvizsgálni. Azokra a bevallási idıszakokra vonatkozóan, amelyekre sem 
adatszolgáltatás, sem befizetés nem érkezett, és a korábbi adatszolgáltatás alapján nem állapítható meg a 
tagdíjfizetést megalapozó jogviszony megszőnése, a pénztár a felülvizsgálatot követı 30 napon belül a (3)–
(4) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresést küld az állami adóhatóság részére.” 
 
(8) A pénztár évente egy alkalommal az egyéni számlaértesítı kiküldést megelızıen köteles a tagok egyéni 
számláit felülvizsgálni és azokat az idıszakokat, amelyekre sem adatszolgáltatás, sem befizetés nem érkezett, a 
biztosítotti nyilvántartás adataival a PKN közremőködésével egyeztetni. Az egyeztetés alapján a pénztár a (3)–
(4) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresést a tárgyévet követı év március 31-éig küldi meg az állami 
adóhatóság részére. 

(2) Az R. 20. §-ának (10) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(10) A pénztár a foglalkoztatói, az egyéni vállalkozói és a mezıgazdasági ıstermelıi bevallási és befizetési 
adatokat évente egy alkalommal – a járulék-bevallási gyakoriságnak megfelelı bontásban – az adatátadás 
módjára kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelıen, elektronikus úton, az állami adóhatóság által a 
tárgyévet követı év július 31-éig átadott adatok alapján, a tárgyévet követı év szeptember 30-áig egyezteti az 
állami adóhatósággal.” 

(10) A pénztár a foglalkoztatói és egyéni vállalkozói bevallási és befizetési adatokat évente egy alkalommal, 
havi bontásban, az adatátadás módjára kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelıen, elektronikus úton, az 
állami adóhatóság által a tárgyévet követı év március 31-éig átadott adatok alapján, a tárgyévet követı év május 
31-éig egyezteti az állami adóhatósággal. 

Záró rendelkezések 



5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet 2. §-a 2010. február 1-jén lép hatályba. 

6. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az R. 

a) 4. §-ának (2) bekezdésében az „elıleg alapját képezı” szövegrész helyébe az „elıleg alapjának számításánál 
jövedelemként figyelembe vett” szöveg, 

b) 6. §-ának (1) bekezdésében a „minimálbér kétszeresét” szövegrész helyébe a „tevékenységre jellemzı 
keresetet” szöveg, a „minimálbér kétszeresénél” szövegrész helyébe a „tevékenységre jellemzı keresetnél” 
szöveg, 

c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „átalányadózás alapját képezı jövedelmet” szövegrész helyébe az „átalányban 
megállapított jövedelmet” szöveg, 

d) 6/B. §-ának (2) bekezdésében az „egészségbiztosítási járulékot az állami adóhatóság Egészségbiztosítási 
Alapot megilletı bevételek számlájára” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulékot 
az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített beszedési számla javára” szöveg, 

e) 18. §-ának (1) bekezdésében „Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény” szövegrész helyébe „Az 
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvény” szöveg, 

f) 19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a „minimálbér kétszeresénél” szövegrész helyébe a „tevékenységre 
jellemzı keresetnél” szöveg 

lép. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az R. 

a) 5/D. §-ának (5) bekezdése, 

b) 9. §-ának (2) bekezdése. 

7. § E rendelet 2010. február 2-án hatályát veszti. 

 

Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 


