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2020. évi LVIII. törvény
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről
14. A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok
35. § A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra
a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
36. § (1) A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó
beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót
azonban be kell vallania az adóhatósághoz.
(2) Nem kell bevallani a megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.

18. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg
emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól
40. § (1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
(2) A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs
keretösszeg
a) - ha a munkáltató költségvetési szerv aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a
juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt
szűnik meg,
b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a
juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
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bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt
szűnik meg.
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a)
pontjától eltérően 2020. április 22-től a 2020. december 31-ig adott juttatások tekintetében
nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren
kívüli juttatásnak minősülő összeget.
19. A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
41. § A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag
fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik
napig fizeti meg.
24. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő alkalmazásával
összefüggő átmeneti szabályok
56. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) az
ebben a §-ban foglalt eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.
(2) Az Mt.-t 2020. július 1-jéig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési
szabályoktól eltérően is módosíthatja,
b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést
egyoldalúan elrendelheti,
c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges
és indokolt intézkedéseket megteheti,
d) a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban
eltérhetnek.
(3) A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján
elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a
veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

XII. fejezet
A munka díjazása
65. Az alapbér
136. § (1) * Alapbérként legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabért kell
meghatározni.
(2) Az alapbért időbérben kell megállapítani.
(3) * A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi
alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét
szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák
számával.
137. § (1) A munkáltató a munkabért teljesítménybérként vagy idő- és teljesítménybér
összekapcsolásával is megállapíthatja.
(2) Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre
meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg.
(3) A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a
munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. Ez megfelelően irányadó az idő- és
teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is, ha az időbér nem éri el
az alapbér összegét.
138. § (1) Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt
állapít meg, amelyet olyan előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás
alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő
száz százalékos teljesíthetőségének vizsgálatára.
(2) A teljesítménykövetelmény megállapítása vagy az azonos teljesítménykövetelmény
hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a
munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a
munkaszervezésre és a technológiára.
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munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a (1)-(2) bekezdésben
foglaltakat.
(4) A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt
írásban közölni kell a munkavállalóval.
(5) * A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybértényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos
teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér
legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabér mértékét elérje.
(6) A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér
felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező.
66. A bérpótlék
139. § (1) A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül
illeti meg.
(2) * A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló
egy órára járó alapbére.
(3) * A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét - a 136.
§ (3) bekezdéstől eltérően a) általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával,
b) rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra
arányos részével
kell osztani.
140. § * (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék)
jár,
a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. §
(1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá

b) a rendkívüli munkaidőre
ba) * az a) pontban meghatározott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő
munkavégzésre nem kötelezhető.
(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék
bérpótlék illeti meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a
vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.
141. § * (1) A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének
időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő
munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha
havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább
egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között
legalább négy óra eltérés van.
142. § A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai
munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék
jár.
143. § * (1) A munkavállalót a (2)-(5) bekezdés szerinti ellenérték a rendes munkaidőre
járó munkabérén felül illeti meg.
(2) A munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó
szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár
a) a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli
munkaidőben,
b) a munkaidőkereten felül vagy
c) az elszámolási időszakon felül

végzett munka esetén.
(3) A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett
munka tartamánál és erre az alapbér arányos része jár.
(4) A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt
rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A
bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti
pihenőidőt) biztosít.
(5) Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén
a munkavállalót a (4) bekezdés szerinti bérpótlék illeti meg.
(6) A szabadidőt vagy a (4) bekezdés szerinti heti pihenőnapot (heti pihenőidőt)
legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban,
egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az
elszámolási időszak végéig kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett
munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni.
(7) A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év
december harmincegyedik napjáig kell kiadni.
144. § (1) Készenlét esetén húsz-, ügyelet esetén negyven százalék bérpótlék jár.
(2) Munkavégzés esetén bérpótlék a 139-143. § szerint jár.
(3) Ügyelet esetén, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, - az (1)-(2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően - ötven százalék bérpótlék jár.
145. § (1) A felek a 140-142. §-ban meghatározott bérpótlékot is magában foglaló
alapbért állapíthatnak meg. *
(2) A felek a munkaszerződésben
a) bérpótlék helyett,
b) készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában
foglaló havi átalányt állapíthatnak meg. *

(3) * A pótlékátalány arányos részének meghatározásakor a 136. § (3) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
67. Díjazás munkavégzés hiányában
146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a
beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot
kivéve - alapbér illeti meg.
(2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés
alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.
(3) A munkavállalót távolléti díj illeti meg
a) a szabadság tartamára,
b) az 55. § (1) bekezdés c)-g) pontban és 55. § (2) bekezdésben meghatározott esetben,
c) az 55. § (1) bekezdés i) pontban meghatározott esetben, ha tanúként hallgatják meg,
d) óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend
szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő,
e) ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését
annak mértéke meghatározása nélkül írja elő.
(4) * A (3) bekezdés d) pontjától eltérően, ha a munkavállaló a munkaszüneti napon
keresőképtelen, részére a távolléti díj hetven százaléka jár. Nem illeti meg távolléti díj, ha
a keresőképtelenségére tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül.
(5) * A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.
147. § * A munkavállalót a 146. § (1) bekezdésben meghatározott díjazáson felül
bérpótlék is megilleti, ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult.
68. A távolléti díj számítása
148. § * (1) A távolléti díjat
a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §),

b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett
ba) teljesítménybér (150. §),
bb) bérpótlék (151. §)
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Az esedékesség időpontja
a) a távollét kezdő időpontja,
b) a végkielégítés tekintetében
ba) a munkáltatói felmondás közlésének az időpontja,
bb) a 77. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a munkaviszony megszűnésének
időpontja, vagy
c) kártérítési felelősség megállapítása esetén a kár bekövetkezésének időpontja, ha a
munkaviszony ezt megelőzően megszűnt, a munkaviszony megszűnésének időpontja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjazást, ha a távollét tartama során
összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a
módosított összeget kell figyelembe venni.
(4) A távolléti díj megállapításakor az (1) bekezdés szerinti összegeket - a 149-151. §ban foglaltaknak megfelelően - együttesen kell figyelembe venni.
149. § * (1) Havi bér esetén a távolléti díj 148. § (1) bekezdés a) pont szerinti részének
meghatározásakor a 136. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A távolléti díj 148. § (1) bekezdés a) pont szerinti része a havi- vagy órabér és
pótlékátalány távollét tartamára történő kifizetésével is teljesíthető és elszámolható.
150. § (1) A távolléti díj meghatározásakor a 137. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
kifizetett teljesítménybért kell számításba venni.

(2) A teljesítménybért - a kifizetés időpontjától függetlenül - az irányadó időszakra jutó
arányos részben kell figyelembe venni.
(3) * Teljesítménybérezés esetén a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül
kell hagyni.
(4) A teljesítménybért az egy órára járó távolléti díj kiszámításakor úgy kell figyelembe
venni, hogy az irányadó időszaki rendes munkaidőre járó teljesítménybér összegét osztani
kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített és teljesítménybérrel díjazott
órák számával (osztószám).
(5) * A távolléti díj meghatározásakor az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával
megállapított munkabér esetén az időbérrészt a 148. § (1) bekezdés a) pont megfelelő
alkalmazásával kell figyelembe venni.
151. § * (1) A távolléti díj megállapításakor a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az
éjszakai pótlékot és a 144. § (1) bekezdés szerinti bérpótlékot a (2)-(5) bekezdésben
foglaltak szerint kell figyelembe venni.
(2) A vasárnapi pótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a
munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás
szerinti munkaidejében munkát végzett.
(3) A műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell
figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti
munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai
bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát.
(4) Az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj
kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az
irányadó időszakban átlagosan legalább havi kilencvenhat óra tartamú ügyeletet vagy
készenlétet rendelt el.
(5) A bérpótlékot az egy órára járó távolléti díj kiszámításánál úgy kell figyelembe
venni, hogy az irányadó időszakra kifizetett bérpótlék összegét osztani kell az irányadó
időszakban, a beosztás szerinti munkaidőben teljesített órák számával (osztószám).

152. § (1) A távolléti díj kiszámításakor, ha az irányadó időszakban munkabér-kifizetés
nem történt, az alapbért kell figyelembe venni.
(2) Hat hónapnál rövidebb munkaviszony esetén, a távolléti díj számításakor irányadó
időszakként a naptári hónapokat vagy hónapot kell figyelembe venni. Teljes naptári
hónap hiányában az alapbért vagy a havi átalányt kell figyelembe venni.
69. A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum
153. § (1) * Felhatalmazást kap a Kormány, hogy *
a) a kötelező legkisebb munkabér és
b) a garantált bérminimum
összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott
konzultációt követően - rendeletben állapítsa meg. *
(2) * A Kormány a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb
munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg.
(3) * A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének és
hatályának megállapításánál figyelembe kell venni különösen a munkakör ellátásához
szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság
helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerőpiaci sajátosságait.
(4) * A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét naptári
évenként felül kell vizsgálni.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek
nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét, a béren kívüli
juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékét, valamint a munkabéremelés elvárt
mértékével kapcsolatos részletes szabályokat - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanácsban folytatott konzultációt követően - rendeletben határozza meg. *

70. A munkabér védelme
154. § (1) A munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani és kifizetni.
(2) A munkabért utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában
kifizetni nem lehet.
155. § (1) A munkavállaló részére járó munkabért - eltérő megállapodás hiányában utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.
(2) A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig
írásbeli tájékoztatást kell adni.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló
az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
(4) * A munkavállalót, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően
bekövetkező ok miatt az elszámolás módosítása szükséges, a tárgyhónapra vonatkozó
munkabér-elszámolás

módosításáról

legkésőbb

a

következő

havi

munkabér

elszámolásakor tájékoztatni kell. A munkabér-különbözetet a következő havi munkabérrel
egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a többletkifizetést az előlegnyújtásból eredő
követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja.
156. § * (1) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és
a) havibéres díjazás esetén a munkavállalónak - a beosztás szerinti munkaidő
mértékétől függetlenül - a havi alapbére jár;
b) órabéres díjazás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltató a
munkavállaló munkabérét az adott hónapban irányadó általános munkarend szerinti
munkanapok számának és a napi munkaidőnek az alapulvételével számolja el és fizeti ki.
(2) A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak lejártakor a munkavállaló
munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő
alapulvételével el kell számolni.

(3) A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak lejártát követően, ha a munkavállaló
a (2) bekezdés szerint elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben
részesült, a különbözetet számára a következő havi munkabérrel ki kell fizetni.
(4) Az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni, ha a munkavállaló a (2) bekezdésben foglaltak szerint elszámolt munkabérnél
magasabb összegű munkabérben részesült.
157. § (1) A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni.
(2) A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó
munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő
múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Az
alapbér felének megfelelő összegű előleget - legalább havonta - fizetni kell.
158. § (1) * A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési
számlára utalással kell kifizetni.
(2) * A munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén, a munkáltatónak
úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
(3) * A munkabér kifizetése - ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy
fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő
átutalást - a munkavállaló részére költséget nem okozhat.
(4) A munkabért a munkavállalónak vagy meghatalmazottjának kell kifizetni, kivéve,
ha ebben a munkavállalót bírósági vagy hatósági határozat korlátozza.
159. § (1) A munkabér készpénzben történő kifizetése esetén - eltérő megállapodás
hiányában - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell eljárni.
(2) A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy
munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
(3) A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell
kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a
munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

(4) A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni
a) a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint
b) * az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.
(5) A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni,
ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót
terheli.
(6) A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén
munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető
ki.
160. § * A Ptk. 6:47. § szerinti kamat a felek megállapodása alapján jár.
161. § (1) A munkabérből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes
munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye.
(2) A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja
a) a munkavállaló hozzájárulása alapján a levonásmentes munkabérrészig, vagy
b) ha az előlegnyújtásból ered.
(3) Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő
személy javára szolgál annak ellenértékeként, hogy a munkavállaló munkaviszonyt
létesítsen, vagy azt megtartsa.
162. § * A levonásmentes munkabérrel szemben beszámításnak helye nincs.
163.

§ (1)

A

munkavállaló

munkabérére

vonatkozó

igényéről

egyoldalú

jognyilatkozattal nem mondhat le.
(2) * Engedményezésnek

pénzkövetelés

esetén

van

helye.

A

levonásmentes

munkabérrész nem engedményezhető.
(3) * Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a
munkavállaló nem vállalhat át.

164. § A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza,
ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte
elő.
71. Eltérő megállapodás
165. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) * a 136. § (1) és (2) bekezdésében,
b) a 137. § (3) bekezdésében,
c) a 138. § (1)-(5) bekezdésében,
d) a 139. § (1) bekezdésében,
e) a 154. §-ban,
f) a 159. § (5)-(6) bekezdésében,
g) a 161-163. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.
(2) * Kollektív szerződés
a) a 136. § (3) bekezdésében,
b) a 138. § (6) bekezdésében,
c) a 160. §-ban,
d) a 164. §-ban
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
(3) * A 94. § (3) bekezdés alkalmazása esetén órabéres munkavállalóval a 156. § (1)
bekezdés b) pont szerinti eltérő megállapodás csak kollektív szerződés rendelkezése
szerint köthető.

367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1)
bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1)
bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926
forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai
végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő
teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér
alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér
alkalmazása esetén 1211 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes
munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi
munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő
mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161 000
forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210 600
forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8
óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő
mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel,
illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell alkalmazni.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi
jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az
alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.

(4)

E

rendelet

alkalmazásában

2020.

május

1-jétől

alapbéren

a

(3)

bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a különleges jogállású szervnél közszolgálati
jogviszonyban állók esetében az illetményt is érteni kell.
(5) *

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti közeli hozzátartozó és az élettárs;
2. pénzforgalmi szolgáltató: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben
meghatározott pénzforgalmi szolgáltató;
3. szolgáltató: a

pénzforgalmi

szolgáltatóval

szerződéses

jogviszonyban

álló

természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely az e
rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a
szolgáltatás közvetítőjét;
4. TEÁOR’08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az
EU tevékenységi osztályozásának, 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 a tanácsi rendelettel

létrehozott NACE Rev. 2.-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvű
változata, megfelelője;
5. telefonos felhatalmazó központ: a pénzforgalmi szolgáltató vagy megbízottja,
vállalkozója által működtetett telefonos ügyfélszolgálat, amely a szolgáltató és a
munkavállaló azonosítását követően, az általa telefonon megadott azonosítási adatok
ellenőrzése alapján igazolja, hogy a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési
számláján rendelkezésre áll a szolgáltatás - szolgáltató által közölt - ellenértékének
megfelelő pénzeszköz, és azt az ellenérték összege erejéig a munkavállaló vagy a
társkártyabirtokos által adott fizetési megbízás alapján teljesíteni tudja.
2. A Széchenyi Pihenő Kártya működési rendje
2. § (1) * A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szja tv.) 71. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói juttatást (a továbbiakban: Széchenyi
Pihenő Kártya juttatás) a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval kötött, pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés alapján nyitott és vezetett, olyan
korlátozott rendeltetésű fizetési számlán írja jóvá, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag
az e rendeletben meghatározott célokra használhatók fel. A korlátozott fizetési számlának
csak egy természetes személy lehet a tulajdonosa.
(2) * Az Szja tv. 71. § (5) bekezdés d) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát a
pénzforgalmi szolgáltatónak műanyag formájú olyan készpénz-helyettesítő fizetési
eszközként kell kibocsátania, amely
a) a kártyabirtokos számára kizárólag az (1) bekezdés szerinti, korlátozott rendeltetésű
fizetési számlán jóváírt Széchenyi Pihenő Kártya juttatások terhére tesz lehetővé fizetési
megbízások megtételét,
b) elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a
fizetési megbízások megtételére.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számlán
kizárólag a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközök írhatók jóvá.

(2) * A korlátozott rendeltetésű fizetési számlán belül alszámlánként kell nyilvántartani
az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti egyes Széchenyi Pihenő Kártya
juttatásokat azzal, hogy az alszámlákra utalt pénzeszközök másik alszámlára nem
utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet
nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését lehet felhasználni.
(3) Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a munkavállaló számára egy időben több
munkáltató is juttathat.
4. § (1) Széchenyi Pihenő Kártyát a munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is
igényelhet (a továbbiakban: társkártya). Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló
nyilatkozattal igazolja a pénzforgalmi szolgáltató számára.
(2) A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyező
jogosultságok illetik meg a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszköz felett.
5. § (1) * A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés
elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi
Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban
szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli
hozzátartozója részére:
a) * az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szálláshely alszámla terhére
aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási
csomagok értékesítése),
ac) a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető
bármely szolgáltatás,
ad) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők
tevékenysége),

ae) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08
93.29-ből a strandszolgáltatás);
b) * az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
ba) éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
bd) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők
tevékenysége),
be) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08
93.29-ből a strandszolgáltatás);
c) * az Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére
ca) egyéb

humán-egészségügyi

ellátás

(TEÁOR’08

86.90-ből

a

fizioterápiás

szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az
egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
cb) előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08
93.29-ből

a

szabadidőpark-

és

strandszolgáltatás,

sípálya

és

sporthajókikötő

szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést,
szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),

ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók
tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények
nevezési, regisztrációs díja),
cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
ck) egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
cl) sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése,
uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
cn) sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
co) szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
cr) * helyközi

vasúti

személyszállítás

(TEÁOR’08

49.10-ből

kizárólag

a

keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás).
(2) A szolgáltató a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója
rendelkezésére álló, Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközt készpénzre
vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át.
6. § (1) A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés a szolgáltatóknál
elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, a pénzforgalmi szolgáltató által
kialakított központi internetes felületen, a szolgáltató által kialakított saját internetes
felületen keresztül vagy a pénzforgalmi szolgáltatónál működő telefonos felhatalmazó
központ által kiadott engedély alapján történhet.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett, a telefonos felhatalmazó központ
által kiadott engedély alapján történő fizetésre a szolgáltatónak és a munkavállalónak társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának - a pénzforgalmi szolgáltató
által kezelt személyazonosító adatai vagy a pénzforgalmi szolgáltató által adott egyedi

azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon történő azonosítását
követően kerülhet sor.
7. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató úgy alakítja ki a Széchenyi Pihenő Kártya
elfogadásának rendszerét, hogy az mind a saját, mind a más által működtetett elektronikus
elfogadóhelyi terminálon keresztül elfogadható legyen.
(2) Más által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálok használatáért a
működtető a pénzforgalmi szolgáltató részére díjat számolhat fel, amely a pénzforgalmi
szolgáltató és a működtető megállapodásától függ, ennek mértéke azonban nem
haladhatja meg a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetési művelet
összegének 0,3%-át.
8. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teszi a munkavállaló részére a korlátozott
rendeltetésű fizetési számlája alszámlánkénti forgalmának és egyenlegének internetes
lekérdezését, egyedi tranzakciókénti és forgalmi időszaki bontásban, valamint a
korlátozott

rendeltetésű

fizetési

számlája

egyenlegének

telefonon

történő

lekérdezhetőségét.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató minden alkalommal értesítést küld a munkavállaló
részére, amikor a munkáltatótól Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként a munkavállaló
korlátozott rendeltetésű fizetési számláján pénzeszközt írnak jóvá.
9. § (1) A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló
korlátozott rendeltetésű fizetési számlája feletti rendelkezés, illetve a számlához való
hozzáférés lehetőségét a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó
végzés, öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedéséig (a továbbiakban:
jogerős határozat) felfüggeszti, ha a munkavállaló után hagyatéki eljárás indult. Ez
esetben a 12. § (5) bekezdésében meghatározott időt nem kell figyelembe venni.
(2) * A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a jogerős határozatban
igazolt jogosultak részére - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a számla szerinti
egyenleg összegét a jogosultak választása szerint készpénzben kifizeti vagy a jogosultak
által meghatározott fizetési számlára átutalja, legkésőbb a jogerős határozatnak a
pénzforgalmi szolgáltató részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.

(3) Ha az igazolt jogosult a 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott
rendeltetésű fizetési számla tulajdonos, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő
összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájának - a jogerős határozat pénzforgalmi
szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg megtett nyilatkozata szerinti alszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.
(4) E § alkalmazásában a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó
végzéssel egy tekintet alá esik az öröklési bizonyítvány és az Európai öröklési
bizonyítvány.
10. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a korlátozott rendeltetésű fizetési számla
vezetésére irányuló keretszerződést felmondhatja, és a Széchenyi Pihenő Kártyát,
valamint a társkártyát visszavonhatja, ha a korlátozott rendeltetésű fizetési számlán 24
hónapon keresztül folyamatosan nincs pénzeszköz. A szerződés felmondásáról, valamint
a Széchenyi Pihenő Kártya és a társkártya visszavonásáról a pénzforgalmi szolgáltató
előzetesen, a visszavonást és a felmondást megelőzően legalább 2 hónappal köteles
tájékoztatni az érintettet.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártya és a társkártya lejárati ideje minimum 3 év. A 24
hónapnál rövidebb időközönként biztosított Széchenyi Pihenő Kártya juttatás esetén a
pénzforgalmi szolgáltató lejáratkor új Széchenyi Pihenő Kártyát, illetve társkártyát
biztosít.
11. § A turizmusért felelős miniszter a Széchenyi Pihenő Kártya rendszerének céljai
elérése érdekében elősegíti a pénzforgalmi szolgáltató és a szolgáltatók együttműködését,
továbbá részt vesz a Széchenyi Pihenő Kártya működésével, felhasználásával kapcsolatos
ismeretek terjesztésében, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya népszerűsítésében.
3. A Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok
12. § (1) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával, használatával és a Széchenyi
Pihenő Kártya juttatások igénybevételével kapcsolatban, valamint a Széchenyi Pihenő
Kártya

visszavonásával

és

a

korlátozott

rendeltetésű

fizetési

számlaszerződés

megszüntetésével összefüggésben - az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi

Pihenő Kártyák pótlásától eltekintve, továbbá az (5) bekezdésben meghatározott eset
kivételével - a munkavállalónak díjat, egyéb fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi
szolgáltató semmilyen jogcímen nem állapíthat meg.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a Széchenyi
Pihenő Kártya elfogadásáról szóló szerződésben foglaltak szerint a pénzforgalmi
szolgáltató, illetve a szolgáltató viseli.
(3) * A (2) bekezdés szerinti összes költségnek a pénzforgalmi szolgáltató által a
szolgáltató részére felszámított része tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet
több mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján bonyolított forgalom 3,6%-a.
(4) * A (3) bekezdésben meghatározottak szerint a szolgáltató részére felszámított
költségrész
a) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő
Kártyával

összefüggésben

közvetlenül

felmerülő

működési

költségeire

és

marketingköltségeire fordítja;
b) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai
Szövetség Alapítvány (nyilvántartási szám: 20-01-0001187, székhely: 8380 Hévíz, Jókai
Mór utca 3.) részére ajánlja fel.
(4a) * A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány a (4) bekezdés b) pont szerinti
összeget a Széchenyi Pihenő Kártyával, illetve azzal összefüggő tevékenység költségeire
fordítja.
(5) * A pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi
Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-éig
fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére díjat felszámítani, amelyet a
pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával közvetlenül összefüggő működési
költségeire és marketingköltségeire fordít. A felszámított havi díj a fel nem használt
pénzeszköz legfeljebb 3%-a, de legalább 100 forint lehet. 100 forintnál alacsonyabb
összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt
összeggel.

(6) A Széchenyi Pihenő Kártyával történő fizetésnél az elszámolás során a legrégebben
jóváírt pénzösszeg terhére kell a felhasznált összeget elszámolni. A fel nem használt
egyenleg és az arra felszámított havi díj megállapítása során is így kell eljárni.
(7) * A pénzforgalmi szolgáltató az (5) bekezdés szerinti időpont előtt legalább 2
hónappal tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy az (5) bekezdés szerinti időponttól
kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz
pontos összegét. A tájékoztatót a pénzforgalmi szolgáltató a kártyabirtokos részére a
keretszerződésben rögzített módon átadja, vagy rendelkezésre bocsátja oly módon, hogy
az ügyfél az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat
változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse.
(8) A pénzforgalmi szolgáltató a (4) és (7) bekezdésben meghatározott költségeit
számviteli rendszerében elkülönítetten tartja nyilván.
13. § (1) A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit a pénzforgalmi szolgáltató a
munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg
társkártyánként az 1500 forintot.
(2)

A

társkártya

használatával

és

a

Széchenyi

Pihenő

Kártya

juttatások

igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban - a társkártya
előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott
társkártyák pótlásától eltekintve, továbbá a 12. § (5) bekezdésében meghatározott esetkör
kivételével - a munkavállalónak díjat, egyéb költséget a pénzforgalmi szolgáltató
semmilyen jogcímen nem számíthat fel.
14. § Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi Pihenő Kártyák pótlása
esetén a pénzforgalmi szolgáltató a kártya-előállítás és -kézbesítés költségét a
munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg Széchenyi Pihenő
Kártyánként az 1500 forintot.
15. § * (1) Ezen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható
általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató
a munkavállaló nyilatkozata szerinti a munkavállaló 3. § (2) bekezdése szerinti
alszámlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.
4. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának feltételei
16. § Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására kizárólag pénzforgalmi szolgáltató
jogosult.
17. § A pénzforgalmi szolgáltató - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) számára
teljesítendő rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatáson kívül - minden negyedévet követő
hónap 10. napjáig az MNB-nek elektronikus formában megküldi az előző negyedévre
vonatkozóan - havi bontásban összesítve - az alábbi adatokat:
a) a Széchenyi Pihenő Kártyára és társkártyára vonatkozó, megkötött szerződések
darabszáma,
b) a fizetési megbízások értéke összesen és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban
meghatározva).
18. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a kártyakibocsátási tevékenységet a megkezdését
követően legkorábban 5 év elteltével szüntetheti meg.
(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének - ideértve a pénzforgalmi
szolgáltató végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnésének elhatározását feltétele, hogy a pénzforgalmi szolgáltató egy másik pénzforgalmi szolgáltatóval a
kártyakibocsátási tevékenységgel összefüggő jogok és kötelezettségek, valamint a
szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt, valamint e másik
pénzforgalmi szolgáltató vállalja a kártyakibocsátási tevékenységét megszüntető
pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyák további működtetését.
(3) A (2) bekezdésben előírt feltétel hiányában a tevékenység nem szüntethető meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, valamint a
szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződés esetén a korábbi pénzforgalmi

szolgáltató kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása hiányában is, valamint jogai,
követelései az új pénzforgalmi szolgáltatóra szállnak át, továbbá az új pénzforgalmi
szolgáltató a kártyakibocsátásról, valamint a kártyaelfogadásról szóló szerződésekben a
korábbi pénzforgalmi szolgáltató jogutódja.
19. § Az e rendeletben foglalt, a pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó előírások
megtartásának felügyeleti ellenőrzése a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos jogkörében eljáró MNB feladat- és hatáskörébe tartozik.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
21. § (1) * A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet - e rendelet hatálybalépését megelőző napon
hatályos rendelkezései - alapján Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására jogosult
intézmény e tevékenységét 2019. január 5-ig fizetési számla vezetésére, valamint
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására irányuló tevékenységre vonatkozó
engedély nélkül az e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos rendelkezéseknek
megfelelően végezheti azzal, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásokat - ha azok nem
kerülnek a munkavállalóval kötött keretszerződés alapján a munkavállaló korlátozott
rendeltetésű fizetési számlájára átvezetésre - felhasználásukig, de legkésőbb a juttatás
évét követő második naptári év május 31-éig elektronikusutalvány-nyilvántartásban tartja
nyilván.
(2) * Ha az - e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására jogosult - intézmény engedélyt kapott fizetési
számla vezetésére, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, az
engedély megadását követő 30 napon belül köteles az elektronikusutalványnyilvántartásban szereplő valamennyi munkavállaló részére a Széchenyi Pihenő Kártya
igénylőlapja szerinti értesítési címre küldött tértivevényes levéllel, átvételi elismervénnyel
vagy a munkavállaló részére elektronikus úton, igazolható módon ajánlatot tenni a 2. § (1)
bekezdése szerinti korlátozott rendeltetésű fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződés megkötésére.

(3) Ha az - e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására jogosult - intézmény az e rendelet hatálybalépését
követő hatodik hónap utolsó napjáig Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására jogosult
másik

intézménnyel

a

kártyakibocsátási

tevékenységgel

összefüggő

jogok

és

kötelezettségek, valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt, a
(2) bekezdés szerinti ajánlatot az átvevő pénzforgalmi szolgáltató köteles megtenni.
(4) * A pénzforgalmi szolgáltató által a (2) vagy a (3) bekezdés szerint megküldött
ajánlat a munkavállaló részéről elfogadottnak tekintendő, ha annak kézbesítése, illetve az
átvételi elismervény aláírása napját követő 15 napon belül igazolható módon írásban nem
nyilatkozik arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés megkötésére irányuló
ajánlatot nem fogadja el.
(5) * Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a munkavállaló által
elfogadottnak tekintendő, a pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb 2019. január 5-ig az
elektronikusutalvány-nyilvántartásban szereplő Széchenyi Pihenő Kártya juttatás összegét
oly módon vezeti át a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára, hogy a
nyilvántartás megszüntetésével egyidejűleg a nyilvántartásban szereplő összegnek
megfelelő pénzeszközt ír jóvá a fizetési számlán alszámlánként.
(6) * Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerinti munkavállaló általi
elfogadása az (5) bekezdésben az átvezetésre rendelkezésre álló határidő utolsó napját
követő időpontban történik, a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás
összegének (5) bekezdés szerinti átvezetését az elfogadást követő 15 napon belül teljesíti.
22. § *

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

XIII. Fejezet
EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI *
A kifizetőt terhelő adó *
69. § * (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70.
§], valamint a béren kívüli juttatások [71. §] után az adó a kifizetőt terheli.
(2) * Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minősül a
juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén
annak szokásos piaci értéke vagy abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles
megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja
a) béren kívüli juttatás esetében az előzőek szerinti jövedelem,
b) béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások esetében az
előzőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa.
(3) * Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, e törvény külön
rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e § szerinti juttatásnak, ha a
juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy
milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány - a
magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a 70-71. §
rendelkezéseinek.
(4) Az (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható, ha a juttatás
a) értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható
utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;
b) természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel
plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények
alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményének.

(5) * A közterheket a kifizetőnek - eltérő rendelkezés hiányában a) a juttatás hónapja kötelezettségeként;
b) * a 70. § (5) bekezdése szerint adókötelezettség alá eső érték után az adóévre
elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az elszámolt éves
összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként;
c) * a 70. § (7) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben az ott említett meghaladó rész
után a juttatás hónapja kötelezettségeként;
d) * a 70. § (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a c) ponttól eltérően - ha a
magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a
megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben - az adott juttatásokra vonatkozóan
meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan - szerzett béren kívüli juttatások együttes
értéke a 70. § (7) bekezdés b) pontja esetében az éves rekreációs keretösszeget
meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja
kötelezettségeként, a meghaladó rész után a (2) bekezdés szerinti közteheralap szerint már
teljesített közteher beszámításával
kell megállapítania és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok
bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és
határidőre kell bevallania és megfizetnie.
(6) Ha a magánszemély a kifizetőt terhelő adó mellett nem pénzben juttatott vagyoni
értéket elidegeníti, annak szerzési értéke az a jövedelem, amely után a kifizető az adót
megfizette.
70. § * (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági
távbeszélő-szolgáltatás,

mobiltelefon-szolgáltatás,

továbbá

az

Internet-protokollt

alkalmazó

beszédcélú

adatátvitel-szolgáltatás

(az

előbbi

szolgáltatások

együtt:

telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra - kivéve a kiegészítő
önsegélyező szolgáltatásra - befizetett összeg.
(3) * Egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által a szakképzési
munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő
magánszemély, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói
munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel és módon
ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott
adóköteles bevétel.
(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti
ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem
meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes
juttatásokat.
(5) Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a
közalapítványt is), a (4) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól az adóévben
reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó
üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a
közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó
beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre
elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.
(6) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély
értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem;
b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles
bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető
- jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által

megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti
partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel,
eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből
megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által
viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott
ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke
személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);
c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály
rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen
átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem;
d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám)
célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá,
azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható
mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka.
(7) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a 71. § (1) bekezdés szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó
része;
b) a 71. § (1) bekezdés szerint - az ott meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan
- az adóévben biztosított juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget
meghaladó része;
c) a 71. § (2) bekezdés a) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt
meghaladó része;
d) a 71. § (2) bekezdés b) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt
meghaladó része.
(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) - ha a munkáltató költségvetési szerv -

aa) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a
juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
ac) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála
miatt szűnik meg;
b) más munkáltató esetében
ba) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a
juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
bc) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála
miatt szűnik meg.
(9) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék,
szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó beszámolóban
kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján
megállapított) összes bevétel;
c) telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a
juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból
ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos
kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott
magáncélú használat értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20
százalékának, illetve - ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges - a
kiadások 20 százalékának,

cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének
vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának
a magánszemély által meg nem térített része.
Béren kívüli juttatások *
71. § * (1) * Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a
munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshelyszolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 225
ezer forint támogatás;
b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a
munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra
felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint
támogatás;
c) szabadidő

alszámlájára

egészségmegőrzést

szolgáló,

utalt,

a

szabadidő-eltöltést,

kormányrendeletben

a

meghatározott

rekreációt,

az

szolgáltatásra

felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 75 ezer forint
támogatás.
(2) Béren kívüli juttatásnak minősül
a) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek
közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának
üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben
személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
b) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a
szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott
- egyébként adóköteles - jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi
összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.

(3) A kifizető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó
rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az
adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.
(4) * Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság a feltételek
fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket - ha nem rendelkezik a
magánszemély nyilatkozatával - a kifizető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély
valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását
nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az
állami adó- és vámhatóság határozata alapján kell viselnie.
(5) * E § és a 70. § (8) bekezdés alkalmazásában
a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;
b) munkavállalónak minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint
a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített
munkahelytől eltérő helyen munkát végző munkavállaló és a társas vállalkozás
személyesen közreműködő tagja is;
c) üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló kormányrendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely;
d) a Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési
eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére - az arra
felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál - szolgáltatások vásárolhatók.
(6) *

1993. évi XCVI. törvény
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

A tagsági viszony
11. § (1) * Pénztártag lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tagdíjfizetést vállal.
(2) * A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a pénztárhoz
benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdődik. A pénztár a
belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot
a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát vagy
a tagsági okiratot az alapszabállyal együtt a pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a
pénztártag kérésére elektronikus iratként át kell adni.
(3) * A tevékenységi engedély véglegessé válása előtt a pénztár tagdíjat nem fogadhat,
az alapító tagokon kívül új tagokat nem vehet fel. Az alapító tagok tagdíjfizetési
kötelezettsége és várakozási ideje a tevékenységi engedély véglegessé válását követő
napon kezdődik. A pénztár a tevékenységi engedély véglegessé válásától számított 30
napon belül nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére elektronikus iratként átadja
az alapító tagok részére a pénztár alapszabályát és a tagsági okiratot.
(4) * Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. Ebben az esetben
az első havi tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a belépni kívánó tagot az
alapszabályban rögzített eljárási szabályoknak megfelelően értesíteni kell a mulasztás
jogkövetkezményeiről. A befizetés pótlására előírt határidő eredménytelen elteltét
követően a személy adatai a nyilvántartásból kivezethetők.
11/A. § * (1) * Pénztár részére történő tagszervezést természetes személy, jogi személy
(a továbbiakban együtt: tagszervező) a pénztárral kötött szerződés alapján végezhet. A
tagszervező alvállalkozót igénybe vehet, azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a
tevékenységet saját maga végezte volna. A tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra a
tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az alvállalkozó további
alvállalkozót nem vehet igénybe. A tagszervezőnek az alvállalkozóval kötött szerződése a
pénztárral kötött szerződés mellékletét képezi. A tagszervező a tevékenysége során a
pénztári szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Amennyiben a
pénztárnak a tagszervezővel kötött szerződése kiterjed a tagsági jogviszonyt érintő adat-

és egyéb módosítási igények, valamint a kifizetési igények felvételében és a pénztár
részére való továbbításában, továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot
megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre, úgy a tag által benyújtott fenti
igények teljesítésével kapcsolatos határidők az erre vonatkozó tagi bejelentés
tagszervezőhöz történő érkezésétől számítandóak.
(2) * A tagszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a tagszervezéshez
kapcsolódó díjazás mértékét, a díjazás nyújtásának és visszaírásának feltételeit, valamint a
tagszervezéshez kapcsolódó károkozásáért való felelősség viselésének kérdéseit. A
pénztár köteles kidolgozni és szabályzatban rögzíteni a tagszervezők oktatásának és
ellenőrzésének rendszerét.
(3) * Tagszervezésért díjazást a pénztár csak a működési tartaléka terhére nyújthat,
azzal, hogy azok együttes összege az átlépő tagok, valamint azon pénztártagok
vonatkozásában, akik a belépés időpontjában más - azonos típusú - pénztár tagjai, a
díjazás összege nem haladhatja meg a belépést követő első tizenkét hónapban befizetett
tagdíj működési tartalékra jutó részét. Tagszervezésért ezen túl díjazás és egyéb juttatás
nem nyújtható. Valamely pénztártípusban újonnan tagsági jogviszonyt létesítő pénztártag
- aki a belépés időpontjában egyetlen más, azonos típusú pénztárnak sem tagja tagszervezéséért járó díjazás összege nem haladhatja meg a belépést követő első tizenkét
hónapra vonatkozóan vállalt tagdíj 20 százalékát.
(3a) * A tagszervezésért díjazás a tagsági jogviszony létrejöttétől két évig adható, a
visszaírásra a tagsági jogviszony létrejöttétől három évig van lehetőség. E §
alkalmazásában az önsegélyező pénztár, továbbá az egészségpénztár, illetve az egészségés önsegélyező pénztár azonos típusú pénztárnak minősülnek.
(4) A pénztári tagszervezés során a tagszervezőnek tilos olyan módszert alkalmazni:
a) amellyel más személyek terhére ígér előnyöket a pénztártaggá váló személy részére
arra az esetre, ha az más személyt pénztártaggá vagy tagszervezővé válásra bír rá, vagy
b) amely a pénztártaggá vagy tagszervezővé váló személytől olyan befektetést
igényelne, melyet részben vagy egészben olyan más személyekre hárít át, akiket
pénztártaggá vagy tagszervezővé válásra kell rábírni.

(5) * A tagszervező útján belépett pénztártag a tagszervező részére az új pénztárba
(önkéntes nyugdíj- vagy önkéntes egészség-, önsegélyező-, egészség és önsegélyező
pénztár) történő be-, illetve átlépést megelőzően nyilatkozik arról, hogy az adott
pénztártípussal azonos típusú, tehát önkéntes nyugdíj-, egészség-, önsegélyező- vagy
egészség- és önsegélyező pénztárnak tagja-e. A tag nyilatkozatát a tagszervező a belépési
nyilatkozattal egyidejűleg nyújtja be a pénztár részére. A pénztár a (3) bekezdés szerinti
jutalékot a fenti tagi nyilatkozatban foglaltak alapján fizeti meg a tagszervező részére.
11/B. § * (1) A tagszervező a tagszervezés során tudomására jutott, valamely
természetes személyre vonatkozó személyes adatokat csak az adott természetes személy
pénztártaggá válása érdekében használhatja fel.
(2) A tagszervező - ha törvény másként nem rendelkezik - korlátlan ideig köteles
megőrizni a tudomására jutott pénztár-, illetve üzleti titkot.
12. § (1) * Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, aki a pénztárral kötött
szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben
átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).
(2) * A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói
hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat
hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, állami szolgálati, kormányzati
szolgálati, szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban) áll. A munkáltató munkavállalóként
mindhárom típusú pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget.
(3) * A munkáltatói hozzájárulás - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - minden
pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű vagy a munkabérének azonos százaléka,
amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül
egységesen
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munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb
és legnagyobb összegét is.

(4) * A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás (3) bekezdésben meghatározott
mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet
azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A
nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem
haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított
munkáltatói hozzájárulást.
(5) * A munkáltató és a pénztár között létrejövő szerződésben rendelkezni kell:
a) a munkáltatói hozzájárulás mértékéről és a teljesítés ütemezéséről;
b) a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésének lehetőségéről és feltételeiről;
c) a munkáltatói hozzájárulás teljesítését biztosító esetleges mellékkötelmekről.
(6) * A munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés, a szerződés módosítása - ha az
alapszabály másként nem rendelkezik - a közgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé.
(7) * A pénztár a munkáltatói hozzájárulásról rendelkező szerződésekről naprakész
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerződéseknek a pénztár
működéséhez szükséges főbb adatait, így különösen a munkáltatói tag adatait, a
munkáltatói hozzájárulás mértékét, a szerződés hatályát, esetleges módosítását.
(8) * Amennyiben a tag azt a munkáltatótól írásban kéri, a munkáltató a kérelmező tag
javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes összegének, vagy egy részének teljesítését
szüneteltetheti vagy megszüntetheti. Egyebekben a munkáltató a munkáltatói hozzájárulás
teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti
vagy szüntetheti meg. E rendelkezéstől érvényesen nem lehet eltérni.
(9) * A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói
hozzájárulás fizetését azon időszakokra, amikor a tag munkaviszonya szünetel, illetve
munkabér a részére nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag
munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia.
(10) * Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére - a (2)-(4)
bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - a kölcsönbeadó a kölcsönvevőnél fennálló

feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás
száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a
kölcsönbeadóval
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munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban
részesül.
12/A. § * (1) * A pénztár a pénztár munkáltatói tagjával vagy támogatóval kötött
támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai, illetve a
támogató a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör részére a (2)-(6)
bekezdésekben foglaltak szerint nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: célzott szolgáltatás).
(2) * Célzott szolgáltatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában)
szereplő szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató, illetve a támogató választja
ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást.
(3) * A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a pénztárban tag munkavállalója,
a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör, valamint az alapszabály
szerint azok hozzátartozói részére biztosítani kell.
(4) * A pénztár és a munkáltatói tag, illetve a támogató által megkötött szerződésben
meg kell határozni a célzott szolgáltatások
a) körét;
b) nyújtására a munkáltató vagy támogató által a pénztár részére fizetendő összeget,
ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár működésére
felhasználható részt, valamint rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó
összeg felhasználásáról;
c) nyújtásának módját, rendjét, határidejét;
d) eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit;
e) nyújtása elszámolásának rendjét;
f) eredményessége értékelésének módját, rendjét.

(5) * A pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag
vagy támogató által fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói
tagonként, támogatóként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott
tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben
meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés teljesítését
követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.
(6) * A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag vagy támogató által fizetett teljes összeg
adománynak minősül.
13. § (1) * A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét a pénztárnak az alapszabályban
előírt módon bejelenti, és fizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz. A tagdíj
összege az egységes tagdíjnál kevesebb nem lehet.
(2) A befizetett tagdíjak szolgáltatásokra fordítandó részét, valamint a tagok javára
jóváírt egyéb összegeket egyénileg, az egyéni számlán kell nyilvántartani a pénztárakra
vonatkozó számviteli és gazdálkodási szabályok szerint.
(3) * A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezői, sem
kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt, kivéve a pénztártag
rendelkezése szerint az egyéni számlán lekötött összeget, amelyet a 47. § (7) bekezdés
szerint a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésében fedezetként felajánl
(tagi lekötés).
(4) * A pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, ideértve a felügyeleti bírságot
is, a pénztártagokat, a munkáltatói tagokat, és a támogatókat évente egyszer - az
alapszabályban rögzített közzétételi szabályok szerint - tájékoztatni kell. A pénztártagok
tájékoztatásának tartalmaznia kell az egyéni számla alakulását is. A pénztártagokat az
egyéni számla állásáról kérésére - írásban történő tájékoztatás esetén a pénztár
alapszabályában foglaltak szerint a pénztár tényleges és indokolt költségeinek tag általi
előzetes és közvetlen megtérítése mellett - az alapszabály szerinti rendben év közben is
tájékoztatni kell. A pénztártagok egyéni számlára vonatkozó tájékoztatása történhet a
pénztártag kérésére elektronikus iratban is.

(5) Az alapszabályban az egyéni számla, valamint a pénztár alapképzési és
költségelszámolási rendjének figyelembevételével kell rendelkezni a kilépő taggal való
elszámolásról, illetve a jogutód nélkül megszűnő pénztár vagyonának a tagok közötti
felosztásáról.
14. § * (1) * A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó eljárásokat
és a tagnak az ezen időszak alatt történő tagsági jogainak gyakorlására vonatkozó
előírásokat az alapszabály tartalmazza azzal, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség
szüneteltetésére az alapszabály nem adhat lehetőséget.
(2) Az alapszabályban rendelkezni kell arról is, hogy azon időszakban, amíg
tagdíjfizetés nem történik, a pénztártag milyen szolgáltatásokra jogosult.
(3) * A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a pénztár - figyelemmel a (4)(9) bekezdésben foglaltakra - jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó
hozamát a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó
hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a
működési, illetve likviditási alap javára jóváírni (a továbbiakban: elmaradt tagdíj miatti
hozamlevonás). Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a pénztár a tagdíj
alapszabályban megjelölt esedékességének időpontját követően - amennyiben a pénztár
alapszabálya erről rendelkezik, úgy a tagdíjhátralék rendezésére megjelölt időtartam
eredménytelen leteltével - (a továbbiakban: tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő
időpontja) a (4)-(9) bekezdésekben foglaltak szerint azon időszakra visszamenőlegesen
érvényesítheti, amely időszakra a meg nem fizetett tagdíj vonatkozik.
(4) * A pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást az alapszabályban foglalt
tagdíjfizetési gyakorisághoz igazodóan negyedéves, féléves vagy éves időközönként
hajtja végre (a továbbiakban: levonási gyakoriság) azzal, hogy egy üzleti évben csak
egyféle levonási gyakoriságot alkalmazhat. Havi tagdíjfizetési gyakoriság esetén - a (9)
bekezdésben foglalt kivétellel - a pénztár a fenti levonási gyakoriságok alkalmazása közül
választhat.

(5) * A levonási gyakoriság megváltoztatására vonatkozó döntést a pénztár közgyűlése az üzleti évet megelőző évben - hozza meg. Az alkalmazott levonási gyakoriságot a
pénztár alapszabályában köteles rögzíteni.
(6) * Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás mértéke nem haladhatja meg a választott
levonási gyakoriságnak megfelelő - negyedéves, féléves vagy éves - időszakban (a
továbbiakban: tárgyidőszak) keletkezett hozamot. Amennyiben a tárgynegyedévi,
tárgyfélévi vagy tárgyévi hozam nem éri el a pénztár által - a (3) bekezdés alapján levonható összeg mértékét, a pénztár nem jogosult a különbözetet érvényesíteni a korábbi
negyedév, félév, illetve év hozama terhére. Féléves levonási gyakoriság esetén az
elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás a második, valamint a negyedik negyedéves
hozamjóváírást követően a tag egyéni számláján a tárgyfélévben jóváírt hozam terhére
történik.
(7) * Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a pénztár a tárgyidőszaki hozamjóváírást
követően
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elmulasztásának kezdő időpontja.
(8) * A pénztár akkor is jogosult az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a teljes
tárgyidőszaki hozam terhére - az egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó
hányadának még meg nem fizetett része erejéig - alkalmazni, ha a pénztártag a
tárgyidőszakra eső tagdíjat csak részben fizette meg.
(9) * Elszámolóegységen alapuló nyilvántartást alkalmazó pénztárak esetében a (4)-(8)
bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy az ilyen pénztárak jogosultak
havi gyakoriságú elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást választani.
15. § * (1) A pénztártag tagsági viszonya megszűnik
a) halálával;
b) kilépésével;
c) ha a tag a tagdíjat az alapszabályban megjelölt időtartamon túl nem fizeti, és az
alapszabály szerint a tagdíjhátralék utólagos rendezésére nincs lehetőség, vagy a tag e
lehetőséget elmulasztja;

d) más pénztárba történő átlépéssel;
e) * kizárással.
(2) A tagsági viszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével
elszámolási kötelezettség keletkezik.
(3) * A pénztár a tagot az alapszabály ilyen értelmű rendelkezése esetén akkor zárhatja
ki, ha a tag a pénztár alapszabályában meghatározott tagsági feltételnek már nem tesz
eleget és a pénztár írásbeli felszólítására nem kezdeményezte az átlépését másik
pénztárba.
(4) * A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, az alábbi kivételekkel:
a) a 47. § (3) bekezdésében foglalt esetet;
b) egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagja a 2. §
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjkorhatár betöltésekor nyugdíjpénztárba
átléphet;
c) egészségpénztár és önsegélyező pénztár tagja átléphet egészség- és önsegélyező
pénztárba, egészség- és önsegélyező pénztár tagja átléphet egészségpénztárba és
önsegélyező pénztárba is.
(4a) * Az átadó pénztár a (4) bekezdés b) pont szerinti átlépési kérelem kézhezvételét
követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja a tagot a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján a nyugdíjszolgáltatás
adómentes igénybevételéhez szükséges tagsági jogviszony időtartamáról, amely abban az
esetben irányadó, ha a tag az átvevő pénztárnak az Szja tv. szerinti időtartamnál rövidebb
ideje tagja. Ha a tájékoztatás kézhezvételét követően, annak ismeretében a tag harminc
napon belül megerősíti átlépési kérelmét, a pénztár teljesíti azt.
(4b) * A tag átlépésére vonatkozó határidő a (4a) bekezdés szerinti harmincnapos
határidő lejártát követő napon kezdődik.
(5) * A tagsági jogviszony megszűnésének jogkövetkezményeit és a követendő eljárást
az alapszabályban kell rögzíteni.

16. § (1) A pénztártag választhat és - ha e törvény vagy az alapszabály eltérően nem
rendelkezik - választható a pénztár szerveibe.
(2) A pénztártag jogosult - a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokon
tárgyalt határozattervezetek kivételével - az alapszabályban meghatározott módon a
pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, továbbá jogosult a pénztár működésével
kapcsolatban felvilágosítást kérni. A pénztártag a megszerzett információt nem
használhatja fel a pénztár érdekeit, illetve a pénztár tagjai személyes adatait és
személyiségi jogait sértő módon.
(3) A pénztártag az alapszabály rendelkezései alapján veheti igénybe a pénztár
szolgáltatásait.
16/A. § * (1) * A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része. A tag a
halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet
jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
(haláleseti kedvezményezett).
(2) * A kedvezményezett-jelölés a pénztár tudomásulvételével, a jelölés megtételének
időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A pénztár a kedvezményezett-jelöléséről
a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére
elektronikus iratként történő átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a
tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat nyomtatott formában, vagy a
pénztártag kérésére elektronikus iratként történő megküldésével értesíti. A tagsági
okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek)
nevét, adatait, jogosultsága(ik) arányát, a kedvezményezett-jelölés időpontját.
(3) Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező
rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.
(4) A tag az (1) bekezdésben meghatározott formában bármikor új kedvezményezettet
jelölhet.
(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha

a) a tag a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy helyette másik
kedvezményezettet jelöl,
b) a kedvezményezett a tag halála előtt meghal,
c) a tag a kedvezményezett - a bíróság jogerős ítélete szerint - szándékos cselekménye
következtében hal meg. Ebben az esetben a kedvezményezett az egyéni számlából nem
részesülhet.
(6) Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az
egyéni számla rá eső részéből a tag halála időpontjában még életben lévő
kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek.
(7) * Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az (5) bekezdésben
foglaltak alapján hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy
örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével
megegyezik. Ha a tagnak az öröklés törvényben szabályozott rendje szerint természetes
személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll és azt a
pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a
jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni.
(8) * A kedvezményezett(ek) a tag halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos
tulajdonosává válik (válnak). A pénztár a kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat
alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon belül
megteszi a kedvezményezett (9) bekezdés szerinti választásának teljesítéséhez szükséges
intézkedést.
(9) A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követően írásban nyilatkozik,
hogy a rá eső részt
a) egy összegben felveszi,
b) az alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a pénztárban hagyja
tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül,
c) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja.

(10) * Amennyiben a kedvezményezett a (9) bekezdés b) pontjában meghatározott
választási lehetőséggel él, a várakozási idejébe be kell számítani az elhunyt pénztártag
várakozási idejét is.
(11) * Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg a (9) bekezdés szerinti
nyilatkozatot, akkor a pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés
egyösszegű felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét - az esetlegesen
felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve - a kedvezményezett javára,
annak lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói
letétbe kell helyeznie.
(12) * A 14. § (3) bekezdésben szabályozott költséglevonás alkalmazható abban az
esetben is, ha a kedvezményezett a (9) bekezdés b) pontja szerint a rá eső részt
tagdíjfizetés nélkül a pénztárban hagyja.
A támogató jogállása
17. § (1) * A pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -,
aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a
továbbiakban: adomány) a pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
(2) * A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt, illetve a 12/A. § szerinti
célzott szolgáltatásra fizetett összeget a pénztár milyen célra és milyen módon
használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének, az 50. § (1)
bekezdésében meghatározott szolgáltatási tartalék javára vagy az alapszabályban
meghatározott tagsági körnek nyújtható.
(3) * A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a támogatói adomány legfeljebb 3
százalékát a működési alapban kell jóváírni.

