
266/2011. (XII. 13.) 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, az integrált 

ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mőködtetésérıl, valamint a 
mőködtetı és az érintett szervek együttmőködésének rendjérıl szóló 160/2010. 
(V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról 

szóló egyes kormányrendeletek módosításáról1 

hatályos: 2012.01.01 - 2012.01.02 

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) 
bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 8. és a 9. § tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 
1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 

a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. 
törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés 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 módosítása 

1. § (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.) 5/A. § 
(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerıs határozatok adatait 
határozatonként, a foglalkoztató azonosító számát és a követelés összegét, valamint 
esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. Az 
adatszolgáltatást elektronikusan, a NAV és az OEP közötti megállapodásban rögzített 
adattartalommal és rendszerességgel, de legkésıbb a tárgyhónapot követı hónap 15-éig kell 
teljesíteni. Az adatszolgáltatás szerint fennálló követelést az adóhatóság a foglalkoztató 
adószámláján „táppénz-hozzájárulás adónem” kötelezettségként írja elı. Az adatszolgáltatás 
alapját képezı jogerıs határozatok közül az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv csak azt 
a határozatot küldi meg kinyomtatva és cégszerően aláírva az illetékes állami adóhatóság 
részére, amelyet a végrehajtási kifogás benyújtása esetén az adóhatóság megküldeni kér. Az 
állami adóhatóság kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerıs határozatot 8 
napon belül papír alapon is megküldi.” 

(4)188 Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerıs határozatok alapján 
foglalkoztatónként összesített, a foglalkoztató azonosító adatait és a követelés összegadatait 
tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az illetékes állami adóhatóság részére. Az 
adatszolgáltatást elektronikusan, a NAV és az OEP közötti megállapodásában rögzített 
adattartalommal, a tárgyhónapot követı hónap 15-éig kell teljesíteni. Az egészségbiztosítási 
szakigazgatási szerv az adatszolgáltatás kinyomtatott és cégszerően aláírt példányát, valamint 
a jogerıs határozatokat a tárgyhónapot követı hónap 15-éig küldi meg az illetékes állami 
adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás szerint fennálló követelést az adóhatóság a 
foglalkoztató pénzforgalmi számláján „táppénz-hozzájárulás adónem” kötelezettségként írja 
elı. 

(2) Az R. 5/A. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv és az állami adóhatóság – a 

közöttük létrejött megállapodásnak megfelelıen – a nyilvántartásában 2011. január 
1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minısülı szervek tekintetében a foglalkoztató 
adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó 
adatok tekintetében kölcsönös adategyeztetést valósít meg.” 

 
2. § Az R. 5/D. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az egyház a Tbj. 26. § (3) bekezdése szerinti tagdíjat a pénztártagok havi 

létszáma alapján negyedévente, a tárgynegyedévet követı hónap 12. napjáig egy 
összegben utalja át az érintett magánnyugdíjpénztár részére. A Tbj. 51. §-ában 
elıírt bevallást az egyház – a magánnyugdíjpénztárral kötött megállapodás szerinti 
– egyszerősített formában teljesíti. Az egyszerősített formában teljesített 
bevallásban közölni kell a tagdíjfizetéssel érintett pénztártag nevét, TAJ számát, az 
egyházi szolgálat idıtartamát (kezdı és befejezı idıpontját), a tagdíjalap és a tagdíj 
összegét.” 

 



3. § Az R. a következı 19/B. §-sal egészül ki: 
„19/B. § (1) A tagdíjbevallás 
a) elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus őrlap), 

számítógépes hálózat útján (a továbbiakban: elektronikus tagdíjbevallás) 
ügyfélkapus azonosítást követıen, vagy 

b) papíralapon, az elektronikus őrlap kinyomtatásával 
teljesíthetı. 
(2) Az elektronikus tagdíjbevallás teljesítésének szándékát és a bevallásra 

kötelezett nevében eljáró természetes személy nevét a bevallásra kötelezettnek be 
kell jelentenie valamennyi olyan magánnyugdíjpénztár részére, amellyel szemben 
bevallási kötelezettség terheli. A bejelentés a PSZÁF által közzétett adatlapon vagy 
az annak megfelelı tartalmú okiratban történhet. 

(3) A pénztárak az elektronikus tagdíjbevallást elektronikus dokumentumként 
tartják nyilván. 

(4) A PSZÁF által üzemeltetett számítógépes hálózat használata során a bevallási 
kötelezettség teljesítésének idıpontja a kötelezettség teljesítésekor visszaigazolt 
idıpontnak felel meg. 

(5) A PSZÁF az elektronikus tagdíjbevallás mőködtetése során biztosítja a 
magánnyugdíjpénztárak részére azt az ideiglenes tárhelyet, ahová a bevallásra 
kötelezettek a bevallásaikat feltöltik. A pénztárak naponta legalább egyszer 
kötelesek letölteni a tárhelyre beérkezett elektronikus bevallásokat. A pénztárak 
által letöltött bevallásokat a PSZÁF nem ırzi meg. A bevallások feldolgozása és 
tartalmi ellenırzése a pénztárak feladata, amelynek során a feldolgozáskor 
keletkezı információk egyeztetése a pénztár és a bevallásra kötelezett között 
közvetlenül történik meg. 

(6) A tagdíjbevallás papír alapon történı teljesítése a PSZÁF által üzemeltetett 
rendszerben elérhetı őrlap kitöltésével és kinyomtatásával, majd a kinyomtatott és 
cégszerően aláírt őrlapnak a magánnyugdíjpénztár részére postai úton történı 
megküldésével teljesítendı. 

(7) A költségvetési szervek és azon szervek, amelyek illetményszámfejtése 
központosított illetményszámfejtés keretében történik, a magán-nyugdíjpénztári 
tagdíjat a tárgyhónapot követı hónap 20-áig vallják be és fizetik meg.” 

 
4. § Az R. 20. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„20. § A pénztár adóhatóság részére küldött, adók módjára történı behajtás iránti 

megkeresésének tartalmaznia kell: 
a) a megkeresı magánnyugdíjpénztár adatait (nevét, címét, az ügyintézı nevét, 

telefonszámát), 
b) a kötelezett nevét, címét, adóazonosító számát, 
c) a felszólítás megtörténtének igazolását, és 
d) a meg nem fizetett tagdíj, önellenırzési és késedelmi pótlék összegét, valamint 

azok esedékességi (teljesítési) idıpontját.” 



R. 20. §436 (1) A magánnyugdíjpénztár az Art. 52. § (7) bekezdésében meghatározott, az 
állami adóhatóság által teljesített adatszolgáltatás és a tagdíj (késedelmi pótlék, önellenırzési 
pótlék) átutalás adatait a bevallási idıszakra pénztáranként, az adott foglalkoztató és a 
foglalkoztatóhoz tartozó tagok vonatkozásában az adatszolgáltatás beérkezését követı hónap 
utolsó napjáig egyezteti. 

(2) A magánnyugdíjpénztár a Tbj. 51. § bekezdése szerinti egyeztetés lefolytatása iránti 
kérelemben az állami adóhatóságot keresi meg, ha a saját nyilvántartása, az adóhatóság 
adatszolgáltatása és a tagdíjfizetés között eltérést, vagy a bevallási kötelezettség téves, hibás 
vagy hiányos teljesítését állapítja meg, továbbá ha a nála nyilvántartott pénztártagra a 
tárgyévre vonatkozóan vagy a tárgyévben adatszolgáltatás, valamint befizetés sem érkezett, és 
ennek oka a pénztárnál nem ismert. 

(3) A pénztári megkeresésnek tartalmaznia kell: 

a) a megkeresı magánnyugdíjpénztár adatait (nevét, címét, kódját, az ügyintézı nevét, 
telefonszámát), 

b) a bevallásra kötelezett nevét, címét, azonosító adatait (székhely, telephely, adószám), 

c) a magánnyugdíjpénztár-tagok nevét, azonosító adatait (adóazonosító jel, anyja neve, 
születési idı), a tagsági jogviszony kezdı idıpontját az adott pénztárnál, 

d) a mulasztásnak, illetıleg a hibának, hiányosságnak a megjelölését, amire a megkeresés 
irányul, 

e) annak az idıszaknak a megjelölését, amelyre a bevallások benyújtását elmulasztották vagy 
a pénztári nyilvántartások szerint hibás bevallást nyújtottak be, illetıleg azokat a tényeket, 
körülményeket, amelyekre a bevallás hibáját, hiányosságát alapozzák, 

f) azt a körülményt, ha a pénztártagra vonatkozóan a tárgyévre vagy a tárgyévben sem 
adatszolgáltatás, sem befizetés nem érkezett, 

g) minden olyan tényt, körülményt, amely a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges. 

(4) A megkeresést a magánnyugdíjpénztár az (1) bekezdés szerint a pénztárnál lefolytatott 
egyeztetést követıen – a (3) bekezdés f) pontjában foglalt eset kivételével – havonta, az 
adatátadás módjára kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelıen elektronikus úton küldi 
meg az adóhatóságnak, az egyeztetett idıszakban feltárt hiba, hiányosság esetén az 
egyeztetést követı hónap utolsó napjáig. 

(5)437 Az adóhatóság a pénztári megkeresés alapján lefolytatott egyeztetés eredményérıl 
értesíti a pénztárat. Amennyiben a pénztári megkeresés alapján az egyeztetés nem vezet 
eredményre, az adóhatóság az Art. szerinti eljárást folytatja le. 

(6)438 Ha a pénztár részére – más pénztárnál fennálló tagsági jogviszonyra tekintettel – 
tévesen érkezik bevallási adatszolgáltatás az adóhatóságtól, a pénztár a Pénztárak Központi 
Nyilvántartásával (a továbbiakban: PKN) történt egyeztetést követıen a (2)–(4) bekezdésben 
foglaltak szerinti megkeresésben értesíti az adóhatóságot. Az értesítés alapján az állami 
adóhatóság a bevallás helyesbítésére szólítja fel a foglalkoztatót. A megkeresésben fel kell 



tüntetni a pénztártag nevét és adóazonosító jelét, a foglalkoztató nevét, adószámát és azt a 
bevallási idıszakot, amelyre a téves bevallás vonatkozott, továbbá meg kell nevezni azt a 
magánnyugdíjpénztárt, ahol a pénztártagság a PKN adatai alapján fennáll. A foglalkoztató 
helyesbítése, önellenırzése alapján megállapított tagdíjtúlfizetés összegét a 
magánnyugdíjpénztár az adóhatóság értesítése alapján visszautalja a Magyar Államkincstár 
által vezetett, erre a célra megnyitott technikai számlára, és közli a jogosult pénztár adatait. 
Az adóhatóság a foglalkoztató kérelmére (átvezetési kérelem) intézkedik a tagdíjtúlfizetés 
összegének a jogosult pénztár részére történı átutalásáról. 

(7)439 

(8)440 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. 

(9)441 A pénztár legkésıbb a tárgyévet követı év június 30-áig írásban értesítést küld a 
tagdíjbevallást és befizetést teljesítı foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére a tagdíjfizetési 
kötelezettség alapján a pénztárhoz befolyt tagdíj összegérıl, a bevallási és befizetési adatok 
részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) vonatkozó adatokat kell közölni. 

(10)442 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. 

(11)443 

5. § Az R. 20/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„20/A. § A pénztár legkésıbb a magánnyugdíjpénztárak befektetési és 

gazdálkodási tevékenységérıl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ában 
meghatározott egyéni számlaértesítı kiküldéséig írásban értesítést küld a 
tagdíjbevallást és befizetést teljesítı foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, 
ıstermelık, valamint a foglalkoztatott pénztártagok részére a tagdíjfizetési 
kötelezettség alapján a pénztárhoz befolyt tagdíj összegérıl, a bevallási és 
befizetési adatok részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) 
vonatkozó adatokat kell közölni.” 

R. 20/A. §444 (1)445 A Tbj. 50. § (7) bekezdése szerinti átutalással egyidejőleg a Magyar 
Államkincstár a pénztárak és a NAV közötti megállapodásban foglaltaknak megfelelıen 
átadja a pénztár részére a befizetésre vonatkozó pénzforgalmi számlakivonat, csekkes 
befizetés esetén a postai képfájlokat és a postai analitikus állomány alábbi adatait: 

a)446 pénzforgalmi számláról történı utalás esetén 



aa) a befizetı (foglalkoztató) neve, 

ab)447 a befizetı pénzforgalmi számlaszáma, 

ac)448 a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlára érkezés dátuma, 

ad) az átutalás összege, 

ae) az utalás hivatkozása, a közlemény rovat adattartalma; 

b) postai csekkes befizetés esetén 

ba) a befizetı neve, 

bb) a befizetı címe, 

bc) a befizetı adóazonosítója, 

bd) a befizetés összege, 

be) a közlemény rovat adattartalma, 

bf) a postai befizetés dátuma, 

bg) a képi állomány megküldése. 

(2) Ha a pénztár a befizetést az (1) bekezdésben meghatározott bármely adat hiányában nem 
tudja azonosítani, a befizetés azonosítása céljából az adatátadás módjára kötött 
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen elektronikus úton haladéktalanul megkeresi az 
adóhatóságot. Az adóhatóság haladéktalanul tájékoztatja a pénztárat a befizetı általa 
nyilvántartott és az Art. 52. § (7) bekezdése szerint közölhetı azonosító adatairól. 

6. § (1) Az R. 
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a 

„Magyarországon” szöveg, 
b) 8. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe 

a „Magyarországon” szöveg 
lép. 

(2) Az R. 
a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a 

mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” 
szöveg, 

b) 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzett szakmakód” szövegrész helyébe a 
„képzett, a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti 
ÖVTJ kód” szöveg, 

c) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a 
mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” 
szöveg 



lép. 
 

7. § Hatályát veszti az R. 
a) 4. § (6) bekezdése, 
(6)91 A Tbj. 10. § (3) bekezdésében nem említett, a mezıgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott, a Tbj. szerint 
mezıgazdasági ıstermelınek minısülı mezıgazdasági termelı biztosítási kötelezettsége a 
nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. 

b) 5/B. § (3) bekezdése, 

(3)191 Ha a magán-nyugdíjpénztári rendszert önkéntesen választó biztosított járulékköteles 
jövedelm bıl a foglalkoztató a járulékfizetési felsı határnak megfelelı nyugdíjjárulékot 
részben vagy egészben levonta és azt a magán-nyugdíjpénztári tagság létesítését megelızıen 
a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megfizette, a Tbj. 19. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 
levont járulékösszeget a Tbj. 19. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a Tbj. 33. § (1) 
bekezdésében meghatározott arányban meg kell osztani a biztosítási, illetıleg a tagsági 
jogviszony idıtartamának megfelelıen. Az arányos elszámolás elvégzéséhez meg kell 
állapítani az adott biztosítási jogviszony tárgyévi azon naptári napjainak számát, amely 
idıtartam alatt a biztosított 

a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer hatálya alá tartozott és nyugdíjjárulék 
fizetésére, továbbá 

b) a magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettség alá esı idıtartam azon naptári 
napjainak számát, amely alatt a biztosított egyidejőleg nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésére volt 
kötelezett. E napoknak és a járulékfizetési felsıhatár napi összegének a szorzata adja a 
társadalombiztosítási nyugdíjjárulék, illetıleg a társadalombiztosítási nyugdíjjárulék és a 
magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetés szempontjából figyelembe vehetı felsı határt. 

Az elızıek szerint megállapított felsı határok figyelembevételével kell az arányos 
elszámolást teljesíteni oly módon, hogy a túlfizetésként jelentkezı nyugdíjjárulék összegét az 
állami adóhatósággal kell az Art. szabályai szerint elszámolni, önellenırizni és azt tagdíj 
címén a következı havi bevallásban a Tbj. 50. §-éa szerint bevallani és megfizetni. 

 
c) 5/E. §-a, 

R. 5/E. §216 A Tbj. 26. §-ának (6) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj különbözete 
többletköltségeinek fedezetére a Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze szolgál. A 
Foglalkoztatási Hivatal külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint évente intézkedik a 
tárgyévben teljesítendı, összesített 

a) nyugdíjjárulék-, illetve nyugdíjbiztosítási járulék-különbözet Nyugdíjbiztosítási Alap 
részére, illetve 

b) magánnyugdíjpénztári tagdíjkülönbözet érintett magánnyugdíjpénztárak részére 

történı átcsoportosításáról. 



 
d) 6. §-a, 
R. 6. §246 Az egyéni és társas vállalkozó járulékfizetési alsó határának számításánál havonta 

meg kell állapítani, hogy a tárgyév elsı napjától, illetve a vállalkozói vagy személyes 
közremőködıi tevékenység év közben történı megkezdése esetén ennek napjától a 
tárgyhónap utolsó napjáig a megállapított járulékalap havi átlagban eléri-e a Tbj. szerinti 
minimálbér összegét. Ha a járulékalap havi átlagos összege a tárgyhavi járulékalapot képezı 
jövedelem mellett kisebb a Tbj. szerinti minimálbérnél, a járulékokat a tárgyhónapban meg 
kell fizetni az után az összeg után is, amellyel a járulékalap havi átlagos összege eléri a Tbj. 
szerinti minimálbér összegét. 

e) 7/B. § (1) bekezdésében a „(tagdíj-kiegészítést)” szövegrész, (2) bekezdésében 
a „(tagdíj-kiegészítés)” szövegrész, 

R. 7/B. §272 (1) Ha az egyidejőleg több biztosítási jogviszonyban álló biztosított a Tbj. 24. §-
ának (2) bekezdésében, 27. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (3) bekezdésében és 31. §-
ának (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összeg után fizetett tagdíjat (tagdíj-
kiegészítést), a különbözetet a pénztártag nyilatkozata alapján a járulékfizetési felsı határ 
elérését követıen tagdíjbevallást és befizetést teljesítı foglalkoztatóknak kell elszámolnia és 
azt a biztosított részére visszafizetni. 

(2)273 A foglalkoztató a tárgyévtıl eltérı bevallási idıszakra megállapított tagdíjtúlfizetés 
elszámolása során a Tbj. 31. §-ának (2) bekezdésében elıírt igazolás kézhezvételét követı 15 
napon belül köteles a tagdíj (tagdíj-kiegészítés) különbözetet a pénztártagnak visszafizetni, és 
a többletbefizetés (túlfizetés) összegét az Art. szabályai szerinti önellenırzés és a tagra 
vonatkozó helyesbítés benyújtása mellett a következı havi tagdíjbefizetésnél elszámolni (a 
befizetendı tagdíjat a túlfizetés összegével csökkenteni). Tagdíjfizetési kötelezettség 
hiányában a 21/A. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. Az elszámolásra – a 19/A. §-ban 
foglaltakra is tekintettel – annak a magánnyugdíjpénztárnak a feltüntetésével kerül sor, ahol a 
pénztártag tagsági jogviszonya az önellenırzés, helyesbítés benyújtásának idıpontjában 
fennáll. 

(3) Ha az egyéni vállalkozó egyidejőleg több, egyéb biztosítással járó jogviszonyban is áll, a 
foglalkoztatóra elıírt kötelezettségek azt a foglalkoztatót terhelik, ahol az egyéni vállalkozó 
foglalkoztatása a heti 36 órát eléri. Ennek hiányában az elszámolás az egyéni vállalkozót 
terheli. 

f) 10. §-a, 
R. 10. §388 A Tbj. 20. és 24. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazása során a minimálbér 

kétszeresét csökkenteni kell a minimálbér kétszeresének egy naptári napra jutó összege és 
azon idıszak naptári napjai számának szorzatával, amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot 
képezı jövedelme nem volt, így különösen ha táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesült 
vagy fizetés nélküli szabadságon volt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a 
biztosítással járó jogviszony hónap közben kezdıdött vagy szőnt meg. 

g) 19. § (1) bekezdése, 
R. 19. §427 (1)428 A foglalkoztató és a pénztártag (az egyéni vállalkozó pénztártag 

kivételével) írásban köteles bejelenteni a magánnyugdíjpénztárnak az Mpt. 26. § (5) 
bekezdése alapján az általa vállalt tagdíjkiegészítés összegét (mértékét) és fizetésének kezdı, 
valamint a tagdíjkiegészítés vállalása megszőnésének idıpontját. 



h) 19. § (3) bekezdés a) pontja, 

(3)430 Az egyéni vállalkozó írásban köteles bejelenteni az érintett magánnyugdíjpénztárnak 

a) az Mpt. 26. § (5) bekezdése alapján vállalt tagdíjkiegészítés összegét (mértékét) és 
fizetésének kezdı, valamint a tagdíjkiegészítés vállalása megszőnésének idıpontját, 

 
i) 19. § (5) bekezdése, 
(5)433 Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott, írásban történı kötelezettségvállalásnak 

minısül a tagdíj-kiegészítés Tbj. 50. §-a szerinti bevallása is, melynek alapján a Tbj. 51. § (9) 
bekezdésében foglalt kötelezettség a vállalás megszőnésének bejelentéséig fennáll. 

j) 19/A. § (1) és (2) bekezdésében az „a Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint” 
szövegrész, 

R. 19/A. §435 (1) Az egyik magánnyugdíjpénztárból a másik magánnyugdíjpénztárba átlépett 
pénztártagra (a továbbiakban: átlépett pénztártag) az átlépés napjával kezdıdı bevallási 
idıszak(ok)ra vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá ezen bevallások 
helyesbítéseit és önellenırzéseit, valamint az átlépés napjától kezdıdıen az átlépés napját 
megelızı idıszakra vonatkozó pótbevallásokat, továbbá az átlépés napját megelızı idıszakra 
vonatkozó bevallások önellenırzéseit, helyesbítéseit az átvevı pénztár feltüntetésével és 
annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenırzési pótlék számlájára kell teljesíteni a Tbj. 
50. §-ban foglaltak szerint. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, az átlépés napját megelızı bevallási idıszakra 
vonatkozó bevallások önellenırzéseit és helyesbítéseit, és az átlépés napját megelızı 
idıszakra vonatkozó pótbevallásokat, ha azok benyújtására az átlépés napját megelızıen, 
illetve az átlépés napját magában foglaló hónapban kerül sor, még az átadó pénztár 
feltüntetésével, annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenırzési pótlék számlájára kell 
teljesíteni a Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint. 

k) 21. § (1)–(5) bekezdése, 

R. 21. §449 (1)450 Az állami adóhatóság a magánnyugdíjpénztár 20. § (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott megkeresése alapján a foglalkoztató, egyéni vállalkozó tagdíjbevallási és 
tagdíjfizetési kötelezettsége tekintetében az egyeztetés eredménytelensége esetén vizsgálatot 
tart és lefolytatja az Art. szerinti eljárást, valamint annak eredményérıl értesíti a pénztárat. 
Mulasztás megállapítása esetén határozatában a követelés jogosultjaként az eljárást 
kezdeményezı magánnyugdíjpénztárat jelöli meg. Az adóhatóság a határozatához mellékeli a 
megállapítás alapját képezı egyénenkénti tagdíj- és a késedelmi pótlék kimutatást havi 
bontásban. 

(2) Az állami adóhatóság által lefolytatott eljárás eredményeként megállapított elmaradt 
járulék-, illetıleg magán-nyugdíjpénztári tagdíjkövetelés kapcsán befolyt összeget a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az érintett magánnyugdíjpénztárak között a követelés 
arányában osztja meg. 

(3)451 Az állami adóhatóság a követelés (tartozás) megtérült összegét a megtérüléstıl 
számított 8 napon belül átvezeti az érintett magánnyugdíjpénztár Magyar Államkincstárnál 



vezetett tagdíjbeszedési számlájára. A Magyar Államkincstár a követelés megtérült összegét 
haladéktalanul átutalja az érintett magánnyugdíjpénztárnak. 

(4) Az állami adóhatóság az általa indított végrehajtási eljárásról és annak eredményérıl, a 
felszámolási eljárás során a pénztár képviseletében benyújtott hitelezıi igényrıl, a behajtott 
tagdíj, késedelmi pótlék és önellenırzési pótlék összegérıl, továbbá a behajthatatlan 
tagdíjtartozás tényérıl és összegérıl havonta az adatátadás módjára kötött megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen elektronikus úton értesíti az érintett magánnyugdíjpénztárat. 
Felszámolási eljárás esetén a behajthatatlanság tényét a bíróság felszámolási eljárást befejezı 
jogerıs végzése, illetıleg a felszámoló által adott nyilatkozat alapján a pénztár állapítja meg. 

(5)452 Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy a tagdíj és a késedelmi pótlék 
(önellenırzési pótlék) számlán tartozás és túlfizetés is mutatkozik, az egyes számlák közötti 
rendezés, átvezetés érdekében nyilatkozatra szólítja fel a befizetésre kötelezettet. Ha a 
foglalkoztató a felszólításra az adott határidın belül nem válaszol, az adóhatóság az 
adónemek közötti, hivatalból történı átvezetésrıl értesíti a magánnyugdíjpénztárt. Az értesítés 
alapján a magánnyugdíjpénztár az egyik számlán lévı túlfizetést a másik számlán lévı 
tartozás rendezésére átvezeti. 

(6)453 A Tbj. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint hozott jogerıs határozatot az OEP – a 
követelés- és az igényérvényesítésre meghatározott határidıre is figyelemmel – közli a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. A Tbj. 54. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott 
jogerıs határozatot az állami adóhatóság közli az OEP-pel és a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervvel. 

 
l) 21/A. §-a. 

R. 21/A. §454 A Magyar Államkincstár által vezetett, magánnyugdíjpénztáranként megnyitott 
tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenırzési pótlék számlákra teljesített téves befizetés 
összegét a foglalkoztató az Art. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. A 
magánnyugdíjpénztár a téves befizetés összegét az adóhatóság adatszolgáltatása alapján 8 
napon belül visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett, erre a célra megnyitott 
technikai számlára. 

(2) A tárgyévre vonatkozó, és a tárgyhavi tagdíj-kötelezettséget meghaladó tagdíjtúlfizetés 
összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a magánnyugdíjpénztár 8 
munkanapon belül visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett, erre a célra megnyitott 
technikai számlára. A tagdíjtúlfizetés kiutalásáról az adóhatóság az Art. szabályai szerint 
intézkedik. 

(3) A tárgyévtıl eltérı – legkorábban a 2007. január 1-jét követı – bevallási idıszakra 
megállapított tagdíjtúlfizetés elszámolása során, a túlfizetés összegét a magánnyugdíjpénztár a 
foglalkoztató rendelkezése és az adóhatóság adatszolgáltatása alapján 8 munkanapon belül 
visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett erre a célra megnyitott technikai számlára. 
A tagdíjtúlfizetés kiutalásáról az adóhatóság az Art. szabályai szerint intézkedik. 

(4)455 A magánnyugdíjpénztár (1)–(3) bekezdésben meghatározott határidıt követı, 
késedelmes utalása miatt a pénztárt a határidı lejártát követı naptól a visszautalás napjáig a 
késedelem minden naptári napjára az Art. 165. § (2) bekezdése szerinti mértékő kamat terheli. 



Az állami adóhatóság jelzése alapján a magánnyugdíjpénztár a megkeresést követı 8 napon 
belül átutalja a késedelmi kamat összegét az állami adóhatóság részére. Az átutalás a Magyar 
Államkincstár által vezetett, erre a célra megnyitott technikai számlára történik. 

 



2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek 
mőködési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 

módosítása 

8. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek 
mőködési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. 
§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„15. § Az egészségügyi intézményt mőködtetı pénztárak tevékenységére az 
önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak egyes gazdálkodási 
szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
egészségpénztárakra vonatkozó üzemviteli szabályait megfelelıen alkalmazni 
kell.” 

15. § Az egészségügyi intézményt mőködtetı pénztárak tevékenységére az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/1994. (I. 21.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) egészségpénztárakra vonatkozó üzemviteli szabályait 
megfelelıen alkalmazni kell. 



3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak egyes 
gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

módosítása 

9. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak egyes 
gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/C. § (1) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) Az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerzıdést – 
kivéve az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó 
egészségpénztári szolgáltatót, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
szerzıdésben álló szolgáltatókat az e szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatások 
tekintetében – írásba kell foglalni.” 

24. §85 (1) A közösségi szolgáltatást nyújtó önsegélyezı pénztárakban a tagdíjak közösségi 
szolgáltatások tartalékaiba fizetendı részére, valamint a közösségi szolgáltatások 
tartalékainak a biztonságos szolgáltatásnyújtáshoz szükséges minimális nagyságára vonatkozó 
kalkulációt a pénztár biztosításmatematikusa készíti vagy ellenjegyzi. A kalkulációt az 
alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább három évente kell elkészíteni. 
Amennyiben az elkészített kalkuláció ellenjegyzését megtagadja, azt a biztosításmatematikus 
a Felügyeletnek az önsegélyezı pénztár számára történı bejelentését követıen 3 munkanapon 
belül írásban bejelenti. 



4. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, 
mőködtetésérıl, valamint a mőködtetı és az érintett szervek 

együttmőködésének rendjérıl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 
módosítása 

10. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mőködtetésérıl, 
valamint a mőködtetı és az érintett szervek együttmőködésének rendjérıl szóló 
160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, 
valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggı hatósági nyilvántartásokból 
való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol 
nyelven a szabályozásért felelıs minisztérium készíti el, tartja naprakészen és 
továbbítja közzétételre a központi elektronikus szolgáltató rendszer 
adatkezelıjének. A tájékoztató legalább a következıket tartalmazza:] 

„ f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon, a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott 
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. 
december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
mindenkor hatályos TEÁOR, vagy a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók 
tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódoknak megfelelı tevékenységi 
körök felsorolását, amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, 
eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási tevékenységek besorolhatóak,” 

f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon TEÁOR, 
illetve szakmakód szerinti tevékenységi körök felsorolását, amelyekbe az eljárást szabályozó 
jogszabályban meghatározott, eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási tevékenységek 
besorolhatóak, 



5. Záró rendelkezések 

11. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát 
veszti. 

 
 
1 A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával. 
 


