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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl*
(részleges közlés)

Az Országgyûlés Magyarország 2012. évi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

II. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,
ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

16. § (1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2012. évi

a) bevételi fõösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös

méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió

forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Ny. Alap kezelõjének

javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási,

valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) fõigazgatója gyakorolja.

(2) Az ONYF havonta átutalást teljesít a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,

a) 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz alcím elõirányzatból az

Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) részére,

b) 6. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz alcím elõirányzatból a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím részére

az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

30. § (1) Az Ny. Alap részére A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer

átalakításával összefüggõ pénzeszköz-átadás jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

a) január–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek

és kiadások függvényében, legfeljebb az elõirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó

ellátás kifizetése után történik.

(2) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Ny. Alap

pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a központi költségvetés

részére történõ visszautalásáról, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el.

2 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

14. Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

38. § (1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,

felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi

személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat,

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi

jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény

fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem

állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra –

a települési önkormányzatok a 3. melléklet 11. pont b)–h) alpontjában, 12–14. pontjában és a 8. melléklet II. rész

2. pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt

fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és az e bekezdésben

meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás

teljes összegét a folyósítást követõ 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel

a támogatás megállapítására sor került.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális

és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív

hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek

mértéke a 3. melléklet 11. pont b)–h) alpontjában és 12-14. pontjában meghatározott normatíva 94,5%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint

a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok

szerint – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év

elõirányzatai terhére, illetve javára történik.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles elkülönítetten

nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok

humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. Az

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból a kincstár által

visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történõ átutalásával

a köztartozás megfizetettnek minõsül.

VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

55. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege

2012. évben 21 700 forint.

(2) A 2012 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján

esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

(3) A szociális hozzájárulási adó 2012-ben megfizetett összegének 88,89 százaléka az Ny. Alapot, 7,41 százaléka az

E. Alapot, 3,70 százaléka a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett

összegébõl az Ny. Alapot, az E. Alapot és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megilletõ részt a NAV megállapítja és

a jogosult számlájára naponta átutalja.
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56. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben

38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap

2012. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó

200 000 forintot.

57. § (1) A Kjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény

garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált

illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2012. évre a 11. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2012. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.

(XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó

juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások

emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. § (11)–(14) bekezdésében szabályozott

esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ

kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ akadémiai

központi költségvetési szervekre.

59. § (1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnõttenként –

a 2012. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2012. évben

135 000 forint/hó.

(3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként

5800 forint.

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége

2012. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elsõ utalási

összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek

2012. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2012. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2012. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében

meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben 964 500 forint/fõ/év.

62. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2012. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2012. évben 6000 forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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2012. évi el irányzat
IX

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS 
HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

113 117,4A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott 
személyi jövedelemadó 

1

91 707,6A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 
mérséklése 

2

Normatív hozzájárulások 3
44 646,01 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 

kulturális feladatai 
5 400,02 Okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok 
4 205,03 Körjegyz ség m ködése 

955,54 F városi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
814,25 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
144,86 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 

2 871,67 Építésügyi igazgatási feladatok 
9 437,08 Üdül helyi feladatok 

167,59 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 
58 401,210 Pénzbeli szociális juttatások 
39 246,411 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
21 513,612 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi 

ellátások 
290 203,413 Közoktatási hozzájárulások 
82 698,2Központosított el irányzatok 4

A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása 5
1 Helyi önkormányzatokat megillet  tartalékok 

1 777,71 Önkormányzati fejezeti tartalék 
1 500,02 Megyei önkormányzati tartalék 

24 932,02 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok 
támogatása 

100,03 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

11 885,4A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
el adó-m vészeti szervezetek támogatása 

6

Normatív, kötött felhasználású támogatások 7
43 464,41 Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 

136 069,12 Egyes szociális feladatok támogatása 
31 431,53 A többcélú kistérségi társulások támogatása 

350,0Címzett és céltámogatások 8
8 000,0Vis maior támogatás 9
4 891,3A megyei önkormányzatok m ködésének támogatása 10

12 000,0Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 11

1 041 930,8IX. fejezet összesen:
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2012. évi el irányzat
XX

49,0Intézményi beruházási kiadások1
2 215,9Egyéb kulturális intézmények 4

1 862,8M ködési költségvetés1
1 975,2Személyi juttatások1

540,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 529,1Dologi kiadások3

17,5Egyéb m ködési célú kiadások5
46,5Felhalmozási költségvetés2

60,1Intézményi beruházási kiadások1
3,0Felújítás2

1,21,2Kölcsönök3
157 535,9Egyetemek, f iskolák 5

231 042,4M ködési költségvetés1
164 930,8Személyi juttatások1

47 904,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
141 641,2Dologi kiadások3

30 000 0ll k b li j i

XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM

9 074,0Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása 1
54,8M ködési költségvetés1

4 983,2Személyi juttatások1
1 330,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 793,6Dologi kiadások3

3,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

16,1Intézményi beruházási kiadások1
1,5Felújítás2

1 842,5Állami szociális intézetek 2
281,0M ködési költségvetés1

1 259,4Személyi juttatások1
338,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
471,4Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
0,1Felhalmozási költségvetés2
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2012. évi el irányzat
XX

49,0Intézményi beruházási kiadások1
2 215,9Egyéb kulturális intézmények 4

1 862,8M ködési költségvetés1
1 975,2Személyi juttatások1

540,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 529,1Dologi kiadások3

17,5Egyéb m ködési célú kiadások5
46,5Felhalmozási költségvetés2

60,1Intézményi beruházási kiadások1
3,0Felújítás2

1,21,2Kölcsönök3
157 535,9Egyetemek, f iskolák 5

231 042,4M ködési költségvetés1
164 930,8Személyi juttatások1

47 904,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
141 641,2Dologi kiadások3

30 000,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 232,5Egyéb m ködési célú kiadások5

37 006,7Felhalmozási költségvetés2
28 603,0Intézményi beruházási kiadások1

9 114,1Felújítás2
159,1Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

87,987,9Kölcsönök3
3 189,2Egyéb oktatási intézmények 6

2 346,0M ködési költségvetés1
1 729,2Személyi juttatások1

472,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 325,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,0Intézményi beruházási kiadások1

3 745,2Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7
220,0M ködési költségvetés1

3 169,7Személyi juttatások1
655,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
117,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
22,4Intézményi beruházási kiadások1

3 403,5Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 9
177,8M ködési költségvetés1

2 209,9Személyi juttatások1
594,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
690,2Dologi kiadások3

77,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3,0Felhalmozási költségvetés2

12,4Intézményi beruházási kiadások1
Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei 10

1 771,11 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

8 004,9M ködési költségvetés1
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4 226,5Személyi juttatások1
1 037,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 872,4Dologi kiadások3

200,9Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 038,6Intézményi beruházási kiadások1
400,0Felújítás2

10,010,0Kölcsönök3
1 467,32 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei 

277 717,7M ködési költségvetés1
96 529,3Személyi juttatások1
26 301,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

147 212,0Dologi kiadások3
3,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4

7 362,1Egyéb m ködési célú kiadások5
212,7Felhalmozási költségvetés2

1 477,4Intézményi beruházási kiadások1
230,8Felújítás2
281,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

8 202,9Közgy jtemények 11
7 430,2M ködési költségvetés1

6 316,7Személyi juttatások1
1 764,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 177,8Dologi kiadások3

201,1Egyéb m ködési célú kiadások5
0,5Felhalmozási költségvetés2

135,0Intézményi beruházási kiadások1
39,0Felújítás2

6 100,0M vészeti intézmények 12
2 237,0M ködési költségvetés1

3 639,4Személyi juttatások1
968,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 663,9Dologi kiadások3
2,2Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 013,4Intézményi beruházási kiadások1

50,0Felújítás2
Sportintézmények 13

200,01 Nemzeti Sport Intézet 
6,0M ködési költségvetés1

108,0Személyi juttatások1
28,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
15,0Dologi kiadások3
20,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
35,0Intézményi beruházási kiadások1

3 712,32 Nemzeti Sportközpontok 
1 963,0M ködési költségvetés1
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XX

1 125,9Személyi juttatások1
321,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 073,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1 155,0Intézményi beruházási kiadások1
520,4Országos Ment szolgálat 14

26 587,4M ködési költségvetés1
15 792,3Személyi juttatások1

4 432,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 693,6Dologi kiadások3

51,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

137,4Intézményi beruházási kiadások1
3 264,9Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 15

799,4M ködési költségvetés1
2 220,1Személyi juttatások1

594,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 123,9Dologi kiadások3

10,0Felhalmozási költségvetés2
133,6Intézményi beruházási kiadások1

2,3Felújítás2
11 467,0Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei 16

2 614,0M ködési költségvetés1
3 860,6Személyi juttatások1
1 014,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 825,3Dologi kiadások3

286,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

71,0Intézményi beruházási kiadások1
22,9Felújítás2

1 700,4Országos Vérellátó Szolgálat 17
10 753,3M ködési költségvetés1

3 858,9Személyi juttatások1
972,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

7 072,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

530,0Intézményi beruházási kiadások1
20,0Felújítás2

1 036,2Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 19
118,6M ködési költségvetés1

609,1Személyi juttatások1
162,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
379,0Dologi kiadások3

5,5Felhalmozási költségvetés2
5,9Intézményi beruházási kiadások1
3,4Felújítás2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Beruházás 
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XX

4 Kulturális beruházások 
1 270,0 1 270,02 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 

2 Normatív finanszírozás 
2 831,3 2 831,31 Fels oktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi 

el irányzata 
107 931,4 107 931,43 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás 

2 370,0 2 370,08 Egyházi fels oktatási intézmények hitéleti képzése 
4 800,0 4 800,010 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 
1 850,0 1 850,011 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi fels oktatás) 

3 Fels oktatási feladatok támogatása 
127,3 127,333 Fels oktatási információs rendszerek m ködtetése EISZ-

koordináció 
330,0 330,047 Lakitelek Népf iskola támogatása 
103,3 103,348 Fels oktatás speciális feladatai 

76,9 76,949 Fels oktatási testületek 

4 Közoktatási feladatok támogatása 
120,1 120,129 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 

5,0 5,030 Közoktatás Fejlesztési Célel irányzat 
1 311,4 1 311,434 Nemzeti Tehetség Program 

50,0 50,038 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 
100,0 100,040 Kisiskolák támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
692,1 692,11 Határon túli oktatási feladatok támogatása 

50,0 50,02 Határon túli kulturális feladatok támogatása 
126,7 126,719 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 

támogatása 
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

105,6 105,61 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
291,1 291,12 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
4,5 4,52 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
8,0 8,02 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU tagságból ered  együttm ködések 
10,0 10,02 EU tagságból ered  kulturális együttm ködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
237,0 237,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 
150,0 150,015 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása 
300,0 300,016 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
támogatása 

83,0 83,01 Közgy jteményi szakmai feladatok - közgy jtemények nemzeti 
értékment  programja 

130,0 130,02 Közm vel dési szakmai feladatok 
4,0 4,03 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 

200,0 200,04 Világörökségi törvényb l adódó feladatok ellátása 
50,0 50,05 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 
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13 M vészeti tevékenységek 
250,0 250,04 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 000,0 1 000,05 El adóm vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 
144,7 144,77 A Nemzet Színésze cím támogatása 
100,0 100,09 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

1 423,0 1 423,010 M vészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
300,0 300,014 A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos feladatok 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai 
feladatok 

351,2 351,21 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
150,0 150,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
180,0 180,01 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 

feladatok támogatása 
120,0 120,06 Családpolitikai Programok 
133,0 133,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
1 745,0 1 745,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
1 000,0 1 000,05 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
1 000,0 1 000,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 

561,0 561,07 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

150,0 150,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 
36 422,0 36 422,01 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
13 000,0 13 000,03 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 

5 863,8 5 863,84 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz rendszeres 
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont 
finanszírozása 

20 Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs szociális 
programok 

164,0 164,03 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 
167,6 167,66 Fogyatékos személyek esélyegyenl ségét el segít  programok 

támogatása 
562,4 562,48 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 

támogatása 
500,9 500,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

95,0 95,013 Autista otthonok támogatása 

22 Egészségügyi, szociális ágazati el irányzatok 
167,1 167,12 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

1 221,2 1 221,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefügg  kiadások 
710,0810,0 100,013 Kisforgalmú gyógyszertárak m ködtetési támogatása 

1 459,3 1 459,320 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer m ködésének 
támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 
713,8 713,84 Versenysport támogatása 

1 900,0 1 900,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel 
összefügg  feladatainak támogatása 
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6 Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 472,1 2 472,11 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 
2 301,7 2 301,72 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

183,5 183,54 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 
2 185,8 2 185,87 Utánpótlás-nevelési feladatok 

230,0 230,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 
570,0 570,09 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége 

53,7 53,77 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 
131,4 131,49 Válogatott kerettagok emelt szint  sportegészségügyi 

vizsgálatainak támogatása 
413,3 413,323 Szabadid sport támogatása 
335,2 335,224 Diák- és hallgatói sport támogatása 

15,0 15,025 Sport népszer sítésével összefügg  kiadások 
37,2 37,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m ködtetése 

és projektjei 
75,0 75,029 Kettesfogathajtó Világbajnokság 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
960,0 960,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 

összefügg  feladatainak támogatása 
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

109,3 109,32 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése 
302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 

13 Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
összefügg  feladatok 

208,0 208,01 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a 
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. m ködésének 
támogatása 

3 542,0 3 542,02 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
23,0 23,01 A szentgotthárdi barokk templom bels  restaurációja 
40,0 40,02 Batthyány-kastély falkutatási munkálatai 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
200,0 200,02 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv  Egyetemért 
131,5 131,53 Nemzetközi Pet  András Közalapítvány 

35,0 35,014 Autizmus Alapítvány 
250,0 250,019 Határon túli magyar fels oktatási intézmények támogatása 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
500,0 500,010 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
787,5 787,51 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 

6 597,6 6 597,62 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
232,3 232,33 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ködési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
85,5 85,52 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, 

egyesületek, bizottságok támogatása 
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

122,5 122,52 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, 
szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 
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500,0 500,03 Területi M vel dési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
36,3 36,33 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek 

m ködési támogatása 
30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 
20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
238,5 238,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 

programok támogatása 
130,0 130,06 Értelmi Fogyatékossággal Él k és Segít ik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége 
165,0 165,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
160,0 160,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
165,0 165,09 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

20,0 20,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 

50,0 50,011 Autisták Országos Szövetsége 
20,0 20,012 Siketvakok Országos Egyesülete 
30,0 30,013 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetsége 
678,7 678,721 Karítatív tevékenységet végz  szervezetek támogatása 

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
500,0 500,02 Magyar Olimpiai Bizottság 

300,0300,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 
4 813,0 4 813,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

11 718,6 11 718,646 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg
bértámogatás 

24 500,0 24 500,047 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg
költségkompenzáció 

250,0 250,051 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 

484 448,2612 610,41 097 058,61 -  20. cím összesen:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 21
1 Családi támogatások 

355 015,01 Családi pótlék 
5 528,02 Anyasági támogatás 

66 050,03 Gyermekgondozási segély 
14 223,04 Gyermeknevelési támogatás 

1 956,05 Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
megtérítése 

7 103,06 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 
4 704,07 Életkezdési támogatás 
1 500,08 Gyermektartásdíjak megel legezése 

2 Korhatár alatti ellátások 
85 280,01 Szolgálati járandóság 

218 381,92 Korhatár el tti ellátás, balettm vészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások 
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7 704,01 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése 

3 756,02 Mez gazdasági járadék 
31 217,03 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 
20 328,04 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

4 481,05 Házastársi pótlék 
80,06 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 

475,07 Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
17 800,01 Közgyógyellátás 

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 
400,03 Terhesség-megszakítás 

1 650,04 Folyósított ellátások utáni térítés 
17 714,05 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 

17 714,0852 631,921. cím összesen:

484 448,2630 324,41 949 690,5XX. fejezet összesen:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 292,1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
M ködési költségvetés1

876,3Személyi juttatások1
228,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
536,1Dologi kiadások3
371,1Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
280,1Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
70,9 70,91 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

2 363,02 363,0XXX. fejezet összesen:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

11 799,0Központi Statisztikai Hivatal 1
311,9M ködési költségvetés1

7 986,9Személyi juttatások1
1 996,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 983,8Dologi kiadások3

22,0Egyéb m ködési célú kiadások5
0,3Felhalmozási költségvetés2

101,9Intézményi beruházási kiadások1
20,0Felújítás2

35,235,2Kölcsönök3
177,5KSH Könyvtár 4

6,0M ködési költségvetés1
123,5Személyi juttatások1

31,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
27,1Dologi kiadások3
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 794 871,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillet  része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

790 100,01 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
1 548,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 
4 689,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 

13 300,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 
17 714,011 Korkedvezmény-biztosítási járulék 

500,013 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 
13 660,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
101 511,05 Adórendszer átalakításával összefügg  pénzeszköz átvétel 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
9 870,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 2
1 Nyugellátások 

2 125 800,01 Öregségi nyugdíj 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
44 830,01 Árvaellátás 

323 130,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszeg  méltányossági kifizetések 
500,02 Egyszeri segély 

60 698,46 Szolgálatfügg  nyugellátás 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
6 200,02 Postaköltség 

950,03 Egyéb kiadások 
158 763,95 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott 

pénzeszköz 
17 714,06 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz 

Vagyongazdálkodás 3
3,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

2 747 766,02 738 589,31 -  3. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 5
3 679,41 Központi hivatali szerv 

1 800,0M ködési költségvetés1
1 627,7Személyi juttatások1

418,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 226,8Dologi kiadások3

25,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

181,1Intézményi beruházási kiadások1
5 497,32 Igazgatási szervek 

60,0M ködési költségvetés1
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3 899,3Személyi juttatások1
1 000,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

657,8Dologi kiadások3

9 176,71 860,011 036,75. cím összesen:

9 176,72 749 626,02 749 626,0LXXI. fejezet összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
152 450,21 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillet  része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
556 661,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
26 674,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

260,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 
16 321,44 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

80,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 
1 200,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

99 349,04 Egészségügyi hozzájárulás 
3 900,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
400,01 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

390 403,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 
183 578,37 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
610,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

4 700,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 
1 500,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
16 000,01 Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
36 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményb l ered  ellátások megtérítése 
1 400,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

2,52 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 
75,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 

kapcsolatos ellen rzésekb l ered  visszafizetések 
300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

24 000,012 Baleseti adó 
20 000,013 Népegészségügyi termékadó 

158 763,98 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett 
pénzeszköz 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

37 607,01 Terhességi-gyermekágyi segély 



2. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 17
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2012. évi 
el irányzat

Bevétel 14 340 947,1

A központi alrendszer mérlege

p ,
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 449 693,9

Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 584 971,0
Egyéb járulékok és hozzájárulások 37 751,0
Késedelmi pótlék és bírság 13 660,0
Költségvetési támogatások, térítések 101 511,0
Egyéb bevételek 11 733,0

Egészségbiztosítási Alap 1 700 067,9
Szociális hozzájárulási adó és járulékok 709 111,2
Egyéb járulékok és hozzájárulások 44 535,4
Egészségügyi hozzájárulás 99 349,0
Késedelmi pótlék és bírság 3 900,0
Költségvetési támogatások, térítések 579 381,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9
Egyéb bevételek 105 027,1

2012. évi 
el irányzatA központi alrendszer mérlege

Kiadás 14 917 107,8
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 485 038,1

Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0
Nyugellátások 2 554 958,4
TB költségvetési szervek kiadásai 11 036,7
Egyéb kiadások 183 630,9

Egészségbiztosítási Alap 1 735 412,1
Táppénz 73 007,3
GYED 91 450,0
EA egyéb pénzbeli ellátásai 48 725,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2
Gyógyító-megel z  ellátás 824 906,4
Gyógyszertámogatás 277 700,0
Gyógyászati segédeszköz támogatás 43 313,0
EA egyéb természetbeni ellátásai 20 436,1
TB költségvetési szervek kiadásai 9 272,1
Egyéb kiadások 4 260,0

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés -593 807,6
Elkülönített állami pénzalapok 52 991,1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai -35 344,2

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0
Egészségbiztosítási Alap -35 344,2

Központi alrendszer összesen: -576 160,7
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A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai
2. Okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok 

a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/körzetközpont 

A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák 
kijelölésér l és illetékességi területér l szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben 
szerepl  okmányirodák m ködéséhez, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetér l és illetékességér l szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet) által kijelölt önkormányzatok els fokú gyámügyi, valamint egyes 
gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehet  igénybe. 

b) Okmányiroda m ködési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 276 forint/ügyirat de okmányirodát fenntartó

c) Gyámügyi igazgatási feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 28 600 forint/f

A hozzájárulás a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, f városi, 
f városi kerületi önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló 
gyermekek és gondnokság alatt álló feln ttek együttes száma alapján. Az adat az 
Országos Statisztikai Adatgy jtési Program adatgy jtéseir l és adatátvételeir l szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1210. nyilvántartási számú „Jelentés a gyámhatóság 
tevékenységér l” cím  2010. december 31-ei adatgy jtésén alapul. Ez a pont tartalmazza 
az ellátási körzetben a cselekv képességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló 
személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához 
kapcsolódó hozzájárulást is. 

9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 650 forint/f

A hozzájárulás a f városi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma 
alapján illeti meg a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatáshoz és a f városi gyermekvédelmi szakért i bizottság tevékenységéhez, a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
vezetett nyilvántartásban szerepl  gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 

10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 - 29 000 forint/f

A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és 
hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. 

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 

a) a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális 
segélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott id skorúak járadékának, a Szoctv. 
55/A. §-ában szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. § (2) és 
(5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. § 
(3) bekezdése szerinti el refizet s gáz- vagy áramfogyasztást mér  készülék felszerelési 
költségeinek 10%-ához, 

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít
támogatásnak a 20%-ához, 

c) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási 
díjnak és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához, 

d) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj 
és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járulék, a Szoctv. 2011. december 1-jén hatályos 38. § 
(9) bekezdésében szabályozott, 2012. január-március hónapokban kifizetend
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a 
köztemetés, a Szoctv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után 
fizetend  térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának szociális alapon történ  egyedi mérséklésének vagy elengedésének 
forrásához. 



1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 19

Ez az el irányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok 
általi támogatásához. A települési önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott 
módon kamatmentes kölcsönt, illet leg részben vagy egészben vissza nem térítend
támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás 
megszerzéséhez, lakás b vítéséhez, korszer sítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú 
kölcsön törleszt  részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással 
kapcsolatos költségeik viseléséhez. 

A hozzájárulás 

– 80%-a a 2011. szeptember-november hónapokban az a)-c) alpontok szerinti 
segélyekhez biztosított önrész arányában, 

– 20%-a a lakosságszám arányában 

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg 
nem lehet kevesebb 2 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 29 000 forintot. 

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó 
szolgáltatások és intézményeik m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

Ezek a feladatok különösen: 

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában 

meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41. § (4) bekezdése szerinti napközbeni 
ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 

m ködtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/f

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti 
meg a település lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként. 

A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 
m ködési engedéllyel végz  települési önkormányzatot az ab) alpont szerinti 
hozzájárulás illeti meg. Ha a települési önkormányzat csak az egyik szolgáltatást 
m ködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti hozzájárulás 
50%-a, valamint az e jogcím  hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást m ködtet
2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzat az ab) alpont szerinti 
hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcím  hozzájárulásra. 

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást 
m ködtet  települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja 
meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma 
(L) alapján illeti meg a következ  képlet szerint: 

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint 

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
70 001 – 110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás 
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(H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következ
képlet szerint: 

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint 

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A 
hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a 
következ  képlet szerint: 

H = (L/8 000) x 3 950 000 forint 

Ha a települési önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulások esetén csak az 
egyik szolgáltatást m ködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott 
hozzájárulás 50%-a jár. 

b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ 

A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot m ködtet  legalább 40 000 lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok 
száma szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/f

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma 
szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhet  hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben 
részesül k után is. 

A hozzájárulás nem vehet  igénybe az e törvény 8. melléklet I. 4. pont a) alpont, továbbá 
II. 3. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesül k után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesül k étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak 
egyszeresen vehet  figyelembe. 

d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 166 080 forint/f

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelel en m ködteti. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követ  60 napig 
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igényelhet  arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális 
gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesül k gondozási naplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehet
figyelembe. 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat 

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelel en tartja fenn. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján 
illeti meg. 

f) Id skorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 88 580 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en 
id skorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás a 
települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesül k. 

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 405 600 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-
ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok 
szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt 
tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás 
igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesül  személy rendelkezzen a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia 
kórképet megállapító szakvéleményével. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
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összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesül k. 

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító 
intézményt tartanak fenn. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesül k 
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az 
intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva 
tartással m köd  intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem 
vehet k figyelembe – a nappali meleged t igénybe vev k kivételével – a kizárólag 
étkezésben részesül k és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a 
külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely 
naponként nem lehet több a m ködési engedélyben szerepl  fér helyszám 150%-ánál. 

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 

a) Fokozott ápolást, gondozást igényl  ellátás 

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 842 750 forint/f

A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott, a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményekben ellátott 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-
3 éves életkorú különleges szükséglet  gyermekek, 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges, illetve speciális szükséglet  gyermekek, 

– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakért i bizottság 
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális szükséglet
gyermekek 

után vehet  igénybe. 

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást 
igényl  gyermek esetében a gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 
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ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos 
intézményi ellátása 

aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és 
rehabilitációs intézményeinek támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és 
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják 
fenn. 

abb) Látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthonainak támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 808 450 forint/f

A hozzájárulásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelel  ápoló-gondozó célú lakóotthont 
üzemeltetnek. 

abc) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonainak 
támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 610 650 forint/f

A hozzájárulásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelel  rehabilitációs célú lakóotthont 
üzemeltetnek. 

Az aba) és az abc) alpontok közös szabályai 

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: 
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehet . 

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/f

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 
a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát 
igazoló szakvéleményével rendelkez  demens betegek ellátását biztosítják. 
Az e pont szerinti hozzájárulás vehet  igénybe az id sek Szoctv. 57. § (2) bekezdése 
szerinti bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú fér helyen ellátott, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével 
rendelkez  demens betegek után is. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok 
száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

b) Átlagos ápolást, gondozást igényl  ellátás 

ba) Otthont nyújtó ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 739 000 forint/f

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó  települési önkormányzat 
veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek után, 
akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító 
intézményben, vagy nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél kerültek 
elhelyezésre, és nem min sítették ket különleges vagy speciális szükséglet nek. 

bb) Utógondozói ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 667 450 forint/f

Ez a hozzájárulás vehet  igénybe a települési önkormányzat által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-
24 éves korú fiatal feln tt után.  

A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesül  fiatal feln tt 
után. 

bc) Átlagos szint  ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 

bca) Id skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 
id skorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve 
a rehabilitációs intézményt), továbbá id skorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító 
intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a települési 
önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és 
családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az 
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül i jogviszonyt létrehozó írásbeli 
megállapodást kötöttek, és a helyettes szül i tevékenység folytatására m ködési 
engedélyt kaptak, illetve a nevel szül i, a hivatásos nevel szül i és a helyettes 
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szül i jogviszony egyes kérdéseir l szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 
szerinti önálló helyettes szül i ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott 
id szakhoz köt d en folyamatosan m köd , valamint határozott id tartamra 
elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, 
helyettes szül , továbbá id skorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után 
a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós 
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. pont ab) alpont jogosultsága 
szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a települési önkormányzatot. 

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év 
közben kikerül k otthontalanságának megszüntetéséhez. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 127 130 forint/f

A hozzájárulás az id skorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 
31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a m ködési engedélyben meghatározott 
fér helyen gondozott – a 12. pont ac) alpont szerint súlyos demens betegnek nem 
min sül  – ellátottak után illeti meg a települési önkormányzatot. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/fér hely 

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok 
részére. A hozzájárulás a települési önkormányzatot az éjjeli menedékhely, és az id szakosan 
m köd  fér helyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás el tti és utáni gondozását 
szolgáló olyan fér helyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb l 
kikerül  hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 

A fér helyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló 
fér helyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál a gondozási napokon 
rendelkezésre álló fér helyek éves összege osztva 366-tal. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállása esetében az 
ellátotti szám alapján illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a 
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gondozási napok száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra 
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

14. Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Bölcs dei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/f

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
(napos és/vagy hetes) bölcs dében ellátott beíratott gyermekek után vehet  igénybe. 

Ha a települési önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs dét 
is üzemeltet, akkor az ellátásban részesül  gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet 
számításba venni. 

A bölcs dében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 30. § (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a 
Közokt. tv. 30. § (6) bekezdése alapján fejleszt  felkészítésben részesül  gyermek után a 
települési önkormányzat e hozzájáruláson túlmen en igénybe veheti a 16. pont bb) és a 
16. pont bc) alpontok szerinti hozzájárulást. 

A Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcs de intézmény keretei 
között ellátásban részesül  bölcs déskorú, második életévüket betölt  gyermekek után 
nem az e pontban meghatározott, hanem a 15. pont a) alpont szerinti normatív 
hozzájárulás vehet  igénybe az ott megállapított feltételeknek megfelel en. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámoláskor a bölcs dék havi jelent lapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban 
részesül  gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-
vel. 

b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/f

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehet  igénybe legfeljebb 14 éves korig. 
Ez a hozzájárulás igényelhet  a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési
önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben 
meghatározott életkorú gyermekek után is. 

A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási id  összességében 
nem éri el a heti 20 órát. 

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történ  mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 
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Kiegészít  szabályok: 

1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2011. január 1-jei 
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2011. november 1-jei 
állapot szerint kell figyelembe venni.

2. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális 
intézményben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó intézményben), amely az intézménybe történ  felvétel napjával kezd dik és annak 
végleges elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe kell venni. Az intézményi 
jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét 
esetén megsz nik. 

3. A települési önkormányzatok kötelez  feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 
97. §-a szerinti ellátási szerz dés keretében történ  ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény m ködési engedéllyel rendelkez  fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. pont a) alpontot, amely jogcímnél – ellátási szerz dés esetén is – a 
települési önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra. 

4. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az 
általuk nyújtott 11. pont c), d), e) alpontok szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá 
az általuk fenntartott intézményekben a 11. pont ab)-ad) alpontok, 11. pont b) alpont, 11. pont 
f)-h) alpontok, 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben 
szerepl  feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú 
kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vev  települések együttesen kell, hogy teljesítsék. 
Többcélú kistérségi társulás 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága 
mellett a társulásban részt vev  települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. pont aa) alpont 
szerinti hozzájárulás. 

5. A 11. pont ab) alpont-14. pontokban szerepl  hozzájárulásokat azok a települési 
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek 

–  az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységre külön jogszabály szerinti m ködési engedéllyel rendelkeznek, és  

– a Szoctv. 58/A. § (2)-(2a) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2a) bekezdése alapján 
új szociális,, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új 
ellátotti létszámra, illetve új fér helyre – külön jogszabályban meghatározott 
kivételekkel – befogadást nyertek. 

6. A 11-14. pontokban szerepl  feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás 
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keretében történ  m ködtetése eseténa m ködési engedély egy példányával a társulásban 
részt vev  valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történ  m ködtetés esetén 

– a 11. pont a) alpont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

– a 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban 
részt vev  települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. pont aa) alpont szerinti 
hozzájárulás, 

– a 11. pont b) alpont alatti hozzájárulás akkor vehet  igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000-et. 

A 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, 
ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján 
látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a m ködési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett településeken. 

7. 2012. július 1-jét követ en a fenntartó attól az id ponttól jogosult a 11-14. pontokban 
szerepl  hozzájárulások igénybevételére, amikor az ellátott adatait– a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerinti – nyilvántartásba vette. 

A 11. pont a)-b) és 11. pont e) alpontokban szerepl  hozzájárulások teljes összege abban az 
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a 11. pont aa) alpont szerinti hozzájárulás 
kivételével – m ködési engedéllyel m ködik. 

Amennyiben a 11-14. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben m ködik, a 
hozzájárulás a m ködés megkezdését követ  hónap 1-jét l, illetve megsz nése hónapjának 
utolsó napjáig id arányosan jár. Amennyiben a m ködési engedély adott hónap els  napjától 
érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen id ponttól jogszer en m ködik, e hónapra a 
hozzájárulás igénybe vehet .A 11. pont a) alpontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer 
igényelhet  a normatív hozzájárulás. 

A 11. pont c) alpont szerinti hozzájárulás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a 
11. pont g)-h) alpontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhet . 

A 11. pont d) alpont szerinti hozzájárulás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a 
11. pont f)-h) alpontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhet . 

8. a) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az 
ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg:

– nappali intézmény esetén – a nappali meleged  kivételével – a m ködési 
engedélyben meghatározott fér helyszám 110%-át, 

– bentlakásos intézmény esetén a m ködési engedélyben meghatározott 
fér helyszám 105%-át, 

éves átlagban pedig a fér helyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az 
ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a m ködési engedélyben 
meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át. 

b) A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás nevel szül , illetve 
gyermekotthon által történ  biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem 
haladhatja meg a fenntartó által m ködtetett – a m ködési engedélyben meghatározott – 
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nevel szül i, illetve gyermekotthoni összfér helyszám 100%-át. A helyettes szül nél, a 
gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem 
haladhatja meg a m ködési engedélyben meghatározott fér helyszám 100%-át. 

9. A 12. pontban szerepl , a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások 
(12. pont aa) és 12. pont ba) alpontok szerinti jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai: 

– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális 
intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermeket ellátó intézményt fenntartó 
települési önkormányzat veheti igénybe a 12. pont aa) alpont szerinti hozzájárulást. 

– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesül  gyermek bölcs dei ellátásban vagy 
közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó települési 
önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív 
hozzájárulások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 

– A 12. pont aa) és 12. pont ba) alpontok szerinti ellátásban részesül k gondozási napok 
szerinti nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 

– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a 
fenntartó települési önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján 
igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú 
normatív hozzájárulásokat és kiegészít  támogatásokat is, az ott meghatározott 
feltételekkel. 

– A megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti otthont nyújtó ellátás biztosítási 
kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, illetve átmeneti nevelésbe 
vételét elrendel  – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye határozza meg 
azzal az eltéréssel, hogy 

= amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevel szül  lakcímén, 
vagy a gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén 
állapítja meg, az önkormányzati ellátási kötelezettséget a gyermek ezt 
megel z en bejelentett legutolsó lakóhelye – annak hiányában bejelentett 
legutolsó tartózkodási helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal 
határozatában megjelöl. A megel z en bejelentett lakóhely, tartózkodási hely 
fogalmába nem érthet  bele a korábbi nevel - és/vagy helyettes szül höz, 
illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménybe történ  bejelentett 
lakóhely és tartózkodási hely, 

= amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vételt megel z en a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, a megyei jogú várost nem terheli ellátási 
kötelezettség, 

= a tartós nevelésbe vétel teljes id tartama alatt az önkormányzat ellátási 
kötelezettsége változatlan. 

– A megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti utógondozói ellátás biztosítási 
kötelezettsége azon fiatal feln tt vonatkozásában áll fenn, akivel szemben a 
nagykorúsága elérését megel z  napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási 
kötelezettséggel tartozott. 

Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesül  gyermek más önkormányzat által fenntartott 
intézményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. § 
(2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 

A hozzájárulást nem vehetik igénybe a települési önkormányzatok a központi költségvetési 
szerv által fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális 
intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által 
finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után. 
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A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatok 

12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
El irányzat:  2 400,0 millió forint 

Az el irányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az el irányzatból támogatást az a 
települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári id szakban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermekek számára étkeztetést biztosít.   

Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felel s miniszter, hogy a 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter, 
valamint a helyi önkormányzatokért felel s miniszter véleményének kikérésével – 
2012. április 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
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A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 

I. KIEGÉSZÍT  TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 

4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

EL IRÁNYZAT: 29 509,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/f /év 

A támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, 
iskolában nappali rendszer  oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vev  – az e 
törvény 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont bb) és a 16. pont bc) alpontjai szerinti 
jogcímeken figyelembe vehet  – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 
gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-
kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül  óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára 
ingyenes étkeztetést biztosít. 

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – m vészeti (párhuzamos) oktatás vagy a kiegészít  kisebbségi 
oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy 
intézménynél vehet  figyelembe. 
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II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
EL IRÁNYZAT: 135 773,1 millió forint 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 
szociális segélyre, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott id skorúak járadékára, a Szoctv. 
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése 
alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, valamint az Szoctv. 55/A. § 
(3) bekezdése szerinti el refizet s gáz- vagy áramfogyasztást mér  készülék felszerelési 
költségei 90%-ának, 

b) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási 
díj és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának, 

c) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít
támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, 

d) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakért i vélemény díjának, valamint a 
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára 
kifizetett összeg, 

e) a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának 

központi költségvetésb l való utólagos igénylésére szolgál. 

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, id skorúak járadéka és 
foglalkoztatást helyettesít  támogatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek 
id skorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesül k esetében az el irányzat 
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. 
Az el irányzatból szakért i vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében 
meghatározott szakért i díj vehet  igénybe. 

Az el irányzatból támogatás igényelhet  az 1945 és 1963 között törvénysért  módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésér l, továbbá az egyes személyes szabadságot 
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezésér l szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes 
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 
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Az el irányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiség  csapadék 
miatt keletkezett károk enyhítésér l, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a 
és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk enyhítésér l szóló 
88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet 
alapján, a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év 
április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk 
enyhítésér l szóló 1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli 
id járás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára 
kamatmentes visszatérítend  támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át 
visszaigényelhetik. 

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
EL IRÁNYZAT: 41,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 640 forint/f

A támogatást azok a települési önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az 
igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes 
gondoskodást végz  és a személyes gondoskodást végz  személyek továbbképzésér l és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre 
kötelezett személyek 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelel  statisztikai állományi 
létszáma. A támogatás 

– a 2011. évben, vagy azt megel z en megkezdett továbbképzésen való részvétel 
költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen részt vev
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, 

– a szakvizsga és az erre felkészít  tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható.

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel 
összefügg  eseményeket rögzít  nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésr l és a 
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal 
kell alátámasztani. 

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe 
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érint  elszámolási szabályok szerint 
és eljárási rendben. A támogatás következ  évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 2013. július 31-éig használható fel jogszer en. A támogatás folyósítása 
negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjában az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott id pontig történik. 

3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 
EL IRÁNYZAT: 254,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/f

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcs dében ellátott azon gyermekek után vehet  igénybe, akik a Gyvt. 148. § 
(5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcs dei étkeztetésben részesülnek. 

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek 
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § 
(5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes 
étkeztetést biztosít. 
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Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek ellátása kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült 
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az 
ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesül k. 

A támogatás igénylése során e törvény 3. melléklete Kiegészít  szabályok 2-8. pontjaiban 
foglaltakat kell alkalmazni.  

III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
EL IRÁNYZAT: 31 431,5 millió forint 

1. A támogatás igénylésének általános feltételei

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, 
amelyek: 

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, 

gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi 
feladatok közül legalább egy feladat, 

c) további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) alpont 
szerinti feladatok közül csak egyet vállalt – amely a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 
Tkt. tv.) 2. § (1) bekezdés a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: 
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 

települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 
60%-át, vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 
felét, 

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 
1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében, 

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelel en látják el. 
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha 

az 1.1.1-1.1.4. pontok szerinti feltételeket 2012. január 31-éig teljesítik. Amennyiben 
egy feladat ellátása 2012. január 31-ét követ en kezd dik meg, vagy egy település 
2012. január 31-ét követ en vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú 
kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követ  hónap els  napjától kezd d en 
id arányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási 
célú támogatást igényelhet, amennyiben legkés bb 2012. szeptember 1-jét l a 
meglév  közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új 
közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott 
intézmény kezdi meg m ködését. 
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1.3. Amennyiben a – legkés bb 2012. szeptember 1-jéig megalakult – többcélú kistérségi 
társulás 2012. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1.-1.1.4. pontok szerinti feltételeket, 
de legkés bb 2012. szeptember 1-jét l megfelel azoknak, úgy a 2.1. pont alapján 
id arányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2.2.-2.8. pontok alapján legfeljebb 
4 havi id arányos támogatást igényelhet. 

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/f

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények 
közül legalább egy intézmény társult formában történ  fenntartását: 

– id skorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– id skorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 

A társult formában történ  intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 
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– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön 

fenntartott intézményeket intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az 
így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal 
m ködjön. 

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott 
intézményben, továbbá 

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban 
részesül  – intézményben 

ellátottak után vehet igénybe. 

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  intézmények fenntartása során 
felmerül  m ködési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 
támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következ  szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább kett  biztosítása esetén, melyeket a Kiegészít
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelel en lát el: 

– családsegítés, 

– szociális étkeztetés, 

– házi segítségnyújtás, 

– id skorúak nappali intézményi ellátása, 

– pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, 

– fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, 

– hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhet  támogatás, ha 

a) az abban részt vev  települési önkormányzatok legalább két szociális 
alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek, és 

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vev
települési önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti 
feltételeknek. 

Egy települési önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából 
figyelembe venni, amikortól legalább két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti 
feltételeknek megfelel  – ellátásában részt vesz. 

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerz dés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladatra támogatás nem vehet  igénybe, de az érintett települési önkormányzatokat – az 
1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. 

a) Családsegítés



1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 37

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 288 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
családsegítés feladatának ellátásáról. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vev  települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
családsegít t. 

b) Szociális étkeztetés

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális 
étkeztetés feladatának ellátásáról. 

A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi 
társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

c) Házi segítségnyújtás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/f
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi 
segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. A 
támogatás arra az ellátotti létszámra is igényelhet , amely a külön jogszabályban foglalt 
szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. Egy 
település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett 
feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. 

d) Id skorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a 
hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az 
id skorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a 
fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi 
szint  biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhet
támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vev k száma alapján illeti 
meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  alapszolgáltatási feladatok 
ellátása és megszervezése során felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz, 
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak 
támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség 
területén valamennyi – korábban települési önkormányzat által fenntartott –, a gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában m ködjön: 

– a helyettes szül i hálózat, 
– a gyermekek átmeneti otthona, 
– a családok átmeneti otthona. 
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E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott 
szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A 
társult formában történ  intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 

– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy 
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról intézményi társulások 

gondoskodnak. 

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott 
intézményben, továbbá 

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban 
részesül  – intézményben 

ellátottak után vehet igénybe. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vev
intézményi ellátottak után illeti meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  intézmények fenntartása során 
felmerül  m ködési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 
támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/f

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következ  egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészít  szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelel en intézményfenntartóként, 
vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján lát el: 

– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vev  települések 0-17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása 
esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település 
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet 
figyelembe venni. 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerz dés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladatra támogatás nem vehet  igénybe, de az érintett települési önkormányzatokat – az 
1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. 
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek 
foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

Kiegészít  szabályok:

1. Általános szabályok

1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2-2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások 
közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, 
vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét. 

1.2. A 2.2-2.6. és 2.8. pont szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthet k 
ellátottnak, amelyt l a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészít  szabályok 
1.1. pontja szerinti feltételeket. Amennyiben egy feladat esetében 2012. december 31-e 
el tt részben vagy a kistérség egészében megsz nik a feladatellátás, illetve nem teljesülnek 
– a feladatellátásra vonatkozó – e fejezet szerinti feltételek, úgy a többcélú kistérségi 
társulás – részben vagy egészben – nem jogosult az adott feladat vonatkozásában 
támogatásra. Amennyiben az adott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás 
támogatásra nem jogosult, és ennek következtében nem tudja teljesíteni az 1.1.1. pontban 
foglalt feltételeket, úgy nem jogosult az e fejezetben meghatározott támogatások 
igénybevételére. 

1.3. A 2.2. pontban szerepl  feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú 
kistérségi társulás Közokt. tv. 85. § (4) bekezdése szerinti – két évnél nem régebben 
felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa. Amennyiben a kistérségben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez  gyermek, tanuló beiskolázása 
meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra. 

1.4. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-2.8. pontjai szerinti 
támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelel en – felhasználhatja az általa 
vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-2.8. pontok szerint normatív 

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefügg
szabályok

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátását biztosíthatja: 

– intézményfenntartóként, 
– szervez  tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti –

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali 

intézményi ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 f . 
Amennyiben ez azért nem teljesíthet , mert a többcélú kistérségi 
társulásban a feladatot vállaló települési önkormányzatok együttes 

lakosságszáma nem éri el a 3 000 f t, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi 
társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= feladatellátásában részt vev  települési önkormányzatok önállóan e feladat 
ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat 
ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel, 

– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerz dés útján, kivéve a 2.4. pont 
b) alpontja szerinti szociális étkeztetést, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján, kivéve a 2.4. pont b) alpontja szerinti szociális étkeztetést. 

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú 
kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának 
intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási 
megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi 
társulással külön megállapodást köt  települési önkormányzat vagy intézménye m ködési 
engedélyének legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell 
kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 3000 f nek kell 
lennie. További feltétel, hogy azon települési önkormányzatok és intézményeik, melyek 
területén a többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – 
külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális 
alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel. 

3.3. A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 
ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel; elszámoláskor az étkeztetésben részesül k 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak 
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott egy 
ellátási napon csak egyszer vehet  figyelembe. 
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3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 
ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban 
részesül k gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának 
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott egy ellátási 
napon csak egyszer vehet  figyelembe. 

3.5. Az id skorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens 
személyek, és a hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén az ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel; elszámolásnál 
az id skorúak, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek esetében a 
naponta ellátottak, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv. 94/B. §-a, 
illetve a 94/D. §-a szerinti, az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak – gondozási 
napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített – számának (a heti 6, 
illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd  intézmények a 6, illetve 7 nap) alapulvételével 
számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a 
m ködési engedélyben szerepl  létszám erejéig vehet  figyelembe. A hajléktalanok számára 
nappali ellátást nyújtó intézményben (nappali meleged ) az elszámolás alapja a külön 
jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított létszám, amely naponként 
nem lehet több a m ködési engedélyben szerepl  fér helyszám háromszorosánál. 

3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátásáról gondoskodhat: 

– intézményfenntartóként, 
– szervez  tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott 

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma legalább 5 000 f . Amennyiben ez azért nem teljesíthet , 

mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló települési 
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 f t, úgy 
közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást 
biztosítania, 

= feladatellátásában részt vev  települési önkormányzatok önállóan e feladat 
ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat 
ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel, 

– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerz dés útján, továbbá 
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 

székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján. 

3.7. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön 
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének 
önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú 
kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat 
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt  települési 
önkormányzat vagy intézménye m ködési engedélyének legalább további két települési 
önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések 
lakosságszámának együttesen legalább 5 000 f nek kell lennie. További feltétel, hogy azon 
települési önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás 
a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – 
gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához 
kapcsolódó m ködési engedéllyel. 

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozási feladatról a feltételeknek megfelel en gondoskodik és a feladat ellátásához e 
fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhet . 
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3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 366-
tal; elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

3.10. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális 
intézményben, bölcs dében, családi napköziben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történ
felvétel napjával kezd dik és annak végleges elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok 
számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe 
kell venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve 
– egy évi folyamatos távollét esetén megsz nik. 

3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szerepl  feladatok után abban az esetben igényelhet  a 2.3.-
2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt 
feltételeket teljesít  szolgáltató: 

– a 2.4. és 2.6. pontokban szerepl  feladatok esetében legkés bb 2012. január 31-
éig, 

– a 2.3. és 2.5. pontokban szerepl  feladatok esetében az ott megjelölt feltételek 
szerint 

rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységre külön jogszabály szerinti érvényes és hatályos m ködési 
engedéllyel. 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezd dik meg, illetve a fenntartó a feladat 
ellátásához szükséges m ködési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület 
b vül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után 
id arányos támogatás igényelhet . Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a 
m ködési engedély hatálybalépését követ  hónap els  napja. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) m ködési engedélye(i) legalább a 
Kiegészít  szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek). 

3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.-2.6. pontokban foglalt feladatok 
ellátását a Ttv. 8. §-a, 9. §-a és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a 
m ködési engedély egy példányával a társulásban részt vev  valamennyi települési 
önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

3.13. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás nem igényelhet  azonos id szakban, 
ugyanazon ellátott után az id skorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és 
demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához kapcsolódó 
támogatással. 

3.14. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhet  azonos id szakban, 
ugyanazon ellátott után a pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens 
személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához kapcsolódó támogatással. 



2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról*

Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyûlés a megváltozott munkaképességû személyek

megmaradt, fejleszthetõ képességeire épülõ foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának, foglalkozta-

tásának elõsegítésére, továbbá a kiesõ jövedelem miatti keresetpótlás érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós

rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyre és ellátásra az uniós rendeletek, a szociális

biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell

alkalmazni.

(2) E törvény alkalmazásában:

1. egészségi állapot: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy

veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezõtlen változásait (a továbbiakban:

egészségkárosodás) figyelembe véve meghatározott állapot;

2. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

3. havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári évben (a továbbiakban:

referencia-idõszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem (a továbbiakban: jövedelem)

napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi

jövedelemmel, a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ 180 naptári napi jövedelem napi átlagának

30-szorosa; ha a jogosult ebben az idõszakban, valamint a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább

180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege;

4. keresõtevékenység: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Flt.) szerinti keresõ tevékenység azzal, hogy az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén

az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén

az egyezményben részes államban végzett keresõtevékenységet – a jogosult nyilatkozata, vagy az ügyben hatáskörrel

rendelkezõ külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – szintén figyelembe kell venni;

5. megfelelõ munkahely: az Flt. 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti munkahely, azzal, hogy álláskeresõ alatt a rehabilitációs

ellátásban részesülõ személyt, álláskeresési járadék alatt a rehabilitációs ellátást kell érteni;

6. minimálbér: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbér;

7. munkaadó: az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadó;

8. öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)

18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár;

9. rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja

a megváltozott munkaképességû személy munkaerõ-piaci integrációja, megfelelõ munkahelyen történõ

foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelõ munkahelyen történõ elhelyezés

biztosítása;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 20-ai ülésnapján fogadta el.
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10. rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként

felsorolt ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért

elnevezésû pótlékot, az ápolási díjat, a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat, valamint a szociális biztonsági

tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos

típusú ellátásokat.

2. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai

2. § (1) Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság

komplex minõsítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékû (a továbbiakban: megváltozott munkaképességû

személy), és aki

a) a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,

b) keresõtevékenységet nem végez és

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott

munkaképességû személyek ellátása annak,

a) aki iskolai tanulmányai megszûnését követõ 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását

megelõzõen 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy

b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban

vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 1095 nap biztosítási idõbe be kell számítani

a) a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási

díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,

b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek

szociális járadékai és megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának idejét.

3. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése keretében

megállapított rehabilitációs javaslattól függõen:

a) rehabilitációs ellátás, vagy

b) rokkantsági ellátás.

(2) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességû személy

a) rehabilitálható, ezen belül

aa) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

ab) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel;

b) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül

ba) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex

minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási

rehabilitációja nem javasolt,

bb) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minõsítés szakmai

szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem

javasolt,

bc) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy

bd) egészségkárosodása jelentõs és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

4. § A rehabilitálható megváltozott munkaképességû személy rehabilitációs ellátásra jogosult.

5. § (1) A megváltozott munkaképességû személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt.

(2) Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességû személynek is,

a) akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

és a kérelem benyújtásának idõpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevõ idõtartam az 5 évet nem

haladja meg.
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3. A rehabilitációs ellátás

6. § (1) A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességû személy

a) a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra (a továbbiakban: rehabilitációs

szolgáltatás), valamint

b) pénzbeli ellátásra (a továbbiakban: rehabilitációs pénzbeli ellátás)

jogosult.

(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs hatósággal történõ együttmûködésre köteles, amelynek

keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.

(3) A (2) bekezdés szerinti együttmûködési kötelezettség keretében a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy köteles

a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott idõpontban megjelenni,

b) értesítési kötelezettségét teljesíteni,

c) aktívan munkahelyet keresni,

d) a felajánlott

da) rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetõséget elfogadni,

db) megfelelõ munkahelyhez jutást elõsegítõ munkaerõ-piaci programban részt venni, és

dc) megfelelõ munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történõ

foglalkoztatást is.

7. § (1) A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának

napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges idõtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétõl

számított 3 évre.

(2) Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytõl az (1) bekezdésben foglaltak alapján

a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rehabilitációs ellátás a rendszeres

pénzellátás megszüntetésének napját követõ naptól állapítható meg.

(3) A rehabilitációs ellátás idõtartama keresõtevékenységet folytató ellátott esetén meghosszabbodik

a keresõtevékenység idõtartama alatt bekövetkezett keresõképtelenség (a továbbiakban: keresõképtelenség)

idõtartamával. A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenység folytatása esetén

a keresõképtelenségére tekintettel – a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározottak

szerint – táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra tekintettel, amikor az ellátott

keresõtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresõképtelen. Erre az idõtartamra folyósított

rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezésérõl való tudomásszerzést követõ hónaptól járó ellátásból le kell

vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni.

(5) A rehabilitációs ellátás idõtartamát – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – meghosszabbítani nem lehet.

(6) A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minõsítés során figyelembe nem vett, azt követõen bekövetkezett

egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.

8. § (1) A rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességû személy

a) megfelelõ munkahelyen történõ munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és

b) megfelelõ munkahelyen történõ elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést.

(2) A rehabilitációs hatóság biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, a közfoglalkoztatási lehetõségekhez való

hozzáférést, ennek érdekében szükség szerint megállapodást köt a szolgáltatókkal, és együttmûködik az állami

foglalkoztatási szervvel.

(3) A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs célú munkaközvetítés érdekében együttmûködik az állami foglalkoztatási

szervvel, a munkáltatókkal, munkaközvetítést végzõ, illetve a megváltozott munkaképességû személyek

rehabilitációjával foglalkozó szervezetekkel, és a bejelentett munkaerõ-igény alapján biztosítja a megfelelõ

munkavégzõ képességgel rendelkezõ, ellátásban részesülõ személy és a munkáltató kapcsolatfelvételét, szükség

szerint közvetít az ellátásban részesülõ személy és a munkáltató között.

9. § (1) A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek,

a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább

a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka,
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b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér

40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbérnek

a 2012. évre megállapított összegét kell érteni.

(3) A rehabilitációs ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni kell.

10. § (1) A rehabilitációs ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától megszûnik.

(2) A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülõ

a) kérte,

b) ellátásának idõtartama eltelt,

c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresõképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt,

baleseti táppénzt,

d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,

e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minõsül megváltozott

munkaképességû személynek,

f) az együttmûködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem

teljesíti,

g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem mûködik együtt, vagy

h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került

sor.

(3) A rehabilitációs ellátást a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt idõponttól, ennek hiányában

a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjával, a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rendszeres pénzellátás

megállapítását megelõzõ nappal, a (2) bekezdés d)–h) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását

követõ hónap elsõ napjával kell megszüntetni.

(4) A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak fennállását a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minõsítés alapján

kell megállapítani.

(5) Ha a rehabilitációs ellátás megszüntetésére a (2) bekezdés h) pontja alapján került sor, a megszüntetés idõpontját

megelõzõ 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi

hónapjára – tekintettel folyósított pénzbeli ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül, azt vissza kell fizetni.

4. A rokkantsági ellátás

11. § (1) A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának

napját megelõzõ hatodik hónap elsõ napjától állapítható meg.

(2) Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytõl az (1) bekezdésben foglaltak alapján

a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás

megszüntetésének napját követõ naptól állapítható meg.

12. § (1) A rokkantsági ellátás összege

a) a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem

40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka,

b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem

60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,

c) a 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább

a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,

d) a 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább

a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbérnek

a 2012. évre megállapított összegét kell érteni.

(3) A rokkantsági ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni kell.
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13. § (1) A rokkantsági ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától megszûnik.

(2) A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülõ

a) kérte,

b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresõképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt,

baleseti táppénzt,

c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak

fenn,

d) keresõtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja

a minimálbér 150 százalékát,

e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került

sor,

f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy

g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem mûködik együtt.

(3) A rokkantsági ellátást a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt idõponttól, ennek hiányában

a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjával, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rendszeres pénzellátás

megállapítását megelõzõ nappal, a (2) bekezdés c)–g) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását

követõ hónap elsõ napjával kell megszüntetni.

(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállását a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minõsítés alapján kell

megállapítani.

(5) Ha a rokkantsági ellátás megszüntetésére az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a megszüntetés idõpontját

megelõzõ 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi

hónapjára – tekintettel folyósított ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül, azt vissza kell fizetni.

5. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok

14. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített

nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon lehet kérelmezni. Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés

jogerõre emelkedését követõ 12 hónapon belül elõterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha

a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ egészségi állapotában

az elutasítást követõen tartós rosszabbodás következett be.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos e törvényben meghatározott eljárás – ideértve

a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárást is – költség- és

illetékmentes.

(3) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából –

a) a kérelem benyújtását megelõzõ öt éven belüli idõszakban a biztosításban töltött napok számát

aa) a 2010. január 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozóan a nyilvántartásában szereplõ adatok alapján

a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,

ab) a 2009. december 31-ét követõ idõszakra az állami adóhatóság;

b) a havi átlagjövedelem meghatározásához a 2010. december 31-ét követõ idõszakra vonatkozó, az Art. 31. §

(2) bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képezõ havi

jövedelmi adatokat az állami adóhatóság

a megkereséstõl számított tizenöt napon belül közli.

(4) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

tizenöt napon belül közli a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék,

egészségkárosodott személyek szociális járadékai folyósításának idõtartamára vonatkozó adatokat.

(5) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából – az egészségbiztosítási szerv

a) tizenöt napon belül közli a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi

segély, gyermekgondozási díj folyósításának idõtartamára,

b) 45 napon belül közli az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági

tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban

biztosításban töltött idõtartamra

vonatkozó adatokat.
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15. § (1) A rehabilitációs hatóság komplex minõsítés keretében megvizsgálja a kérelmezõ egészségi állapotának százalékos

mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességû személy rehabilitálhatósága esetén

rehabilitációs javaslatot készít.

(2) A rehabilitációs javaslatban meg kell állapítani a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket,

továbbá a rehabilitációhoz szükséges idõtartamot. A rehabilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges irányaként

meghatározza azokat a foglalkozásokat, foglalkozási alcsoportokat, foglalkozási csoportokat, amelyek ellátására

az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követõen – a rehabilitációs hatóság

által meghatározott feltételek fennállása esetén – alkalmas lehet. A foglalkozások, foglalkozási alcsoportok,

foglalkozási csoportok meghatározása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének figyelembevételével

történik.

(3) Amennyiben a rehabilitációs hatóság más szerv eljárásában komplex minõsítés során szakhatósági állásfoglalást adott

az (1)–(2) bekezdésben foglaltakról, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatálya alatt a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásban nem kell ismételt komplex minõsítést lefolytatni.

16. § A kérelmezõ a rehabilitációs hatóság vizsgálatán történõ személyes megjelenésre kötelezhetõ. Ha a kérelmezõ

a személyes megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni.

17. § (1) A rokkantsági ellátásban részesülõ tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha

a) a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy

b) keresõtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja

a minimálbér 150 százalékát.

(2) A rokkantsági ellátásban részesülõ a keresõtevékenységrõl szóló értesítéssel egyidejûleg, valamint az abban

bekövetkezõ változás esetén haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét.

(3) A rehabilitációs ellátásban részesülõ tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha

a) az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,

b) keresõtevékenységet folytat, vagy

c) keresõtevékenysége megszûnt.

18. § (1) A rokkantsági és a rehabilitációs pénzbeli ellátást a Kormány által kijelölt szerv folyósítja az Egészségbiztosítási Alap

rokkantsági, rehabilitációs ellátások elõirányzatának terhére. Az állam az e törvényben meghatározott ellátások

teljesítését akkor is biztosítja, ha az ahhoz szükséges kiadások az Egészségbiztosítási Alapból nem fedezhetõk.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap pénzeszközeinek hatékony felhasználása érdekében, ha a tényállás tisztázott,

a megváltozott munkaképességû személyek ellátását megállapító és megszüntetõ döntés jogorvoslatra tekintet

nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható, a határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati eljárásban nincs helye

a határozat végrehajtása felfüggesztésének.

19. § A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot végez

a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott idõpontban,

b) a rehabilitációs ellátásban részesülõ egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevõ tartós

rosszabbodás, vagy legalább 30 napi egybefüggõ keresõképtelen állapot esetén,

c) olyan tényrõl vagy körülményrõl történõ tudomásszerzés esetén, amely valószínûsíti, hogy a korábbi komplex

minõsítés során megállapított körülmény a megállapítás idõpontjában nem állt fenn, vagy

d) célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

20. § A jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátás és rokkantsági ellátás visszafizetésére, a megtérítési

kötelezettségre, az ellátások késedelmes kifizetésére, a követelés érvényesítésére, a tartozás elengedésére,

mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli

ellátásai alatt a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait, az egészségbiztosító alatt a rehabilitációs

hatóságot kell érteni.
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6. Adatkezelés

21. § (1) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés elvégzése, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása

megállapításának és ellenõrzésének, a Kormány által kijelölt szerv az ellátás folyósítása céljából társadalombiztosítási

azonosító jel alapján, társadalombiztosítási folyószámlaszámon, vagy nyugdíjfolyósítási törzsszámon

a) a kérelmezõ, jogosult

aa) természetes személyazonosító adataira,

ab) biztosítási jogviszonyának idõtartamára,

ac) lakó- és tartózkodási helyére,

ad) egészségi állapotára, munkavégzõ képességére, rehabilitálhatóságára és az abban bekövetkezett

változásokra,

ae) szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára,

af) iskolai végzettségére és szakképzettségére,

ag) keresõtevékenységére, foglalkoztatására, munkahelyére, munkakörére,

ah) jövedelmére,

ai) keresõképtelenségére,

aj) társadalombiztosítási azonosító jelére,

b) az ellátás megállapítására és megszüntetésére, kezdõ és befejezõ idõpontjára, és

c) a komplex minõsítés során megállapított körülményekre

vonatkozó adatokat kezelheti.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai folyósításának és a megszüntetési ok fennállásának vizsgálata

céljából az állami adóhatóság az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás

alapján az ellátásban részesülõ jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra elõírt határidõt követõ hónap

utolsó napjáig továbbítja a rehabilitációs hatósághoz.

(3) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtás szervei, a katonai igazgatási szerv,

a nemzetbiztonsági szolgálatok, az állami adóhatóság, a munkaügyi hatóság, a bányafelügyelet, a szociális hatáskört

gyakorló szerv, a gyámügyi feladatokat ellátó szerv, az egészségbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény feladatai ellátása érdekében az (1) bekezdésben

meghatározott adatok – törvényben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén történõ – igénylésére

jogosult. A társadalombiztosítási azonosító jel továbbítására a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért felelõs

miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus

adatcserével érintett, az igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.

(5) Az e törvény felhatalmazása alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra

– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

(6) Az egészségügyi adatok kezelésére és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény rendelkezései az irányadók.

7. A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának

támogatása

22. § A 23–24. § alkalmazásában – a 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében meghatározottakon túl – megváltozott

munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is,

a) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az errõl szóló szakvélemény, szakhatósági

állásfoglalás idõbeli hatálya alatt,

b) akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékû, az errõl szóló szakvélemény idõbeli hatálya

alatt, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

23. § (1) A munkaadó a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitációjának elõsegítése érdekében

rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 fõt meghaladja, és az általa
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foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban:

kötelezõ foglalkoztatási szint).

(2) A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni

a) a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint

támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,

b) az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerûen alkalmazott munkavállalót,

c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá

tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkezõ munkavállalót is, és

d) a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény alapján más munkáltatónál történõ átmeneti munkavégzés során

foglalkoztatott munkavállalót.

(3) A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs

hozzájárulás szorzata.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai

adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell

érteni a (2) bekezdésben meghatározott személyek figyelmen kívül hagyásával. A statisztikai állományi létszámot egy

tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

(5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ft/fõ/év.

(6) Az (1) bekezdéstõl eltérõen mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó

fegyveres szerv,

b) a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására

létrehozott gazdálkodó szervezet.

(7) A megváltozott munkaképességû munkavállalót foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességû munkavállaló természetes

személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi

állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat

másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszûnését követõ öt évig köteles megõrizni.

24. § (1) A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be

az állami adóhatóságnál vezetett számla javára.

(2) A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként elõleget kell fizetni. Az elõleg mértéke a mindenkori

tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség

huszonöt százaléka. Az elõleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével

egyidejûleg vallja be. A negyedik negyedévre elõleget fizetni nem kell. A tevékenységét megkezdõ kötelezett az elsõ

teljes negyedév után köteles elõször bevallást és elõlegfizetést teljesíteni.

(3) A rehabilitációs hozzájárulás e törvény által nem szabályozott kérdéseiben az adózás rendjérõl szóló törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni. A rehabilitációs hozzájárulás a központi költségvetés bevételét képezi.

25. § (1) A rehabilitációs hatóság az akkreditált munkáltató részére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint pályázati

úton

a) támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához,

b) bér- és költségtámogatást nyújthat,

ha a munkáltató a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése szerinti megváltozott munkaképességû személy

foglalkoztatását biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás jogosulatlan igénybevételébõl fakadó köztartozást adók módjára kell

behajtani.

26. § A rehabilitációs hatóság komplex minõsítése szerinti megváltozott munkaképességû személy külön törvényben

meghatározott Rehabilitációs kártyára jogosult, ha a komplex minõsítés alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval

helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
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8. A foglalkozási rehabilitációs szakértõ

27. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértõként – az igazságügyi szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi

tevékenység végzésére jogosult szakértõ kivételével – kizárólag az a személy jogosult eljárni, aki

a) büntetlen elõéletû,

b) nem áll foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt és

c) megfelel a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott egyéb

feltételeknek.

(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány által

kijelölt szervnek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait, valamint

annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. A Kormány által kijelölt szerv a bejelentés idõtartama alatt

kezeli az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését alátámasztó adatokat.

(3) A Kormány által kijelölt szerv a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ

személyekrõl nyilvántartást (a továbbiakban: foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzék) vezet, amely

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott

adatokon túl tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult személy elérhetõségét, valamint

a végzettségére, képesítésére vonatkozó adatokat. A foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbõl kizárólag

a szakértõi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

(4) A Kormány által kijelölt szerv a foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt

lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését.

A hatósági ellenõrzés céljából a Kormány által kijelölt szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.

Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a foglalkozási

rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

(5) A (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Kormány által kijelölt szerv a hatósági ellenõrzés lefolytatásáig

kezeli.

9. Záró rendelkezések

28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy

a) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapításával, folyósításával, szüneteltetésével,

megszüntetésével kapcsolatos eljárási szabályokat,

b) a komplex minõsítésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

c) a rehabilitációs szolgáltatásokra, a rehabilitációval kapcsolatos eljárási szabályokra, az együttmûködésre, továbbá

a rehabilitációs tervre vonatkozó szabályokat,

d) a megváltozott munkaképességû személyeket foglalkoztató munkaadók akkreditációjának és ellenõrzésének

szabályait,

e) a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható bér- és költségtámogatás feltételeit,

mértékét, a támogatás megállapításával, folyósításával, nyilvántartásával, megszüntetésével, visszakövetelésével

és ellenõrzésével kapcsolatos szabályokat,

f) a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alóli mentesülés e törvényben nem szabályozott eseteit

és részletes feltételeit

rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rehabilitációs hatóságot, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait

folyósító szervet, a rehabilitációs szakértõi szervet, az orvosszakértõi szervet, valamint a foglalkozási rehabilitációs

szakértõi névjegyzéket vezetõ szervet rendeletben jelölje ki.

(3) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs

miniszterrel egyetértésben a komplex minõsítésre vonatkozó részletes szakmai szabályokat rendeletben állapítsa

meg.

(4) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy a foglalkozási rehabilitációs

szakértõi tevékenység folytatásának feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a foglalkozási rehabilitációs

szakértõi névjegyzék személyes adatnak nem minõsülõ adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

vonatkozó eljárási szabályokat, a foglalkozási rehabilitációs szakterületeket, továbbá a szakértõi tevékenységre
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jogszabályban vagy hatósági döntésben elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó

jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.

(5) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs

miniszterrel egyetértésben a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs

eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályait rendeletben határozza meg.

(6) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs

miniszterrel egyetértésben foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbe történõ felvételért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat rendeletben határozza meg.

29. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–13. §, a 14. § (1)–(3) bekezdése, a 14. § (5) bekezdése, a 15–28. §, a 30–73. §, a 75–89. §, a 90. § (1) bekezdése,

a 91–119. §, a 120. § (1) bekezdése, a 121–189. §, a 191. §, valamint a 194–198. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 74. §, 199. § (1) bekezdése, 200. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § (4) bekezdése és a 199. § (2) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 90. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) 2012. január 1-jén hatályát veszti a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges

intézkedésekrõl szóló 2005. évi CLXXX. törvény.

30. § (1) 2012. január 1-jétõl rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális

járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, illetve a Magyar

Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jét

megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati

viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági

nyugdíjban 2011. december 31-én részesülõ személy – az e törvény szerinti ellátások megszüntetését követõen –

szolgálati járandóság megállapítását kérheti, ha megfelel a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,

a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontjában meghatározott

feltételeknek.

(3) A 2011. december 31-én folyamatban lévõ ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a kérelmezõt tájékoztatja

a jogszabályok megváltozásáról, és nyilatkoztatja arról, hogy az e törvény szerinti ellátások tekintetében a kérelmét

fenntartja-e. Annak a személynek, aki az e törvény szerinti ellátások tekintetében a kérelmét nem tartja fenn, a 2012.

január 1-jét megelõzõen igényelt ellátását – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 2011. december 31-éig

terjedõ idõtartamra kell megállapítani.

(4) Ha kérelmezõ a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex

minõsítést elvégezték, a jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) a 2011. december 31-éig terjedõ idõszakra I., II., III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat,

rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani a 2011. december 31-én hatályos szabályok

szerint,

b) 2012. január 1-jétõl

ba) az I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül

betöltõ III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött,

vagy 5 éven belül betöltõ rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülõ személy részére

az ellátást rokkantsági ellátásként kell folyósítani azzal, hogy az ellátás összege megegyezik az a) pont

szerint megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén a 2012. januári nyugdíjemelés

mértékével növelt – ellátás havi összegével,

bb) a ba) alpont alá nem tartozó III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális

járadékban részesülõ személy részére rehabilitációs ellátásként kell folyósítani, azzal, hogy az ellátás

összege megegyezik az a) pont szerint megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén

a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás havi összegével.

A b) pont ba) alpontja alkalmazásában az minõsül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ személynek, aki

2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte.
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(5) Ha kérelmezõ a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex

minõsítést nem végezték el, a jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) a 2012. január 1-jétõl terjedõ idõszakra rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást kell megállapítani,

b) a 2011. december 31-éig terjedõ idõszakra

ba) rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani, ha a kérelmezõ foglalkoztathatósága

rehabilitációval helyreállítható, vagy egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval

helyreállítható, azonban a komplex minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

bb) III. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ tartós foglalkozási rehabilitációt

igényel, vagy egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex

minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási

rehabilitációja nem javasolt,

bc) II. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ kizárólag folyamatos támogatással

foglalkoztatható, és

bd) I. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ egészségkárosodása jelentõs és

önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

(6) Aki rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj mellett 2012. január 1-je elõtt a Tny. 22/A. §-a alapján

nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát a megváltozott munkaképességû személyek ellátása esetén is

érvényesítheti az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával.

(7) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 2011. december 31-én hatályos 25. §-ának alkalmazásával 2011. december 31-éig hozott,

állapotrosszabbodásról szóló határozat alapján a felemelt összegû rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj

folyósításáról 2011. december 31-ével kell intézkedni.

(8) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 2011. december 31-én hatályos 25. §-ának alkalmazásával 2011. december 31-éig hozott, a rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történõ csökkentésérõl (leszállításáról) szóló határozatot az abban

foglalt idõponttól kell végrehajtani úgy, hogy amennyiben a határozat alapján

a) II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, vagy a 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltött

személynek III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra, az ellátást rokkantsági

ellátásként kell továbbfolyósítani,

b) az a) pont alá nem tartozó III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra,

az ellátást rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani

a határozatban megjelölt összegben.

31. § A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011.

december 31-éig betöltõ személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétõl a nyugdíjfolyósító

szerv a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 2011. december havi – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével

növelt – összegével megegyezõ összegben öregségi nyugdíjként folyósítja tovább. E bekezdés alkalmazása során

a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

32. § (1) A 2011. december 31-én a 30. § (3)–(5) bekezdése és a 31. § alá nem tartozó

a) I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltõ rendszeres szociális járadékban,

d) átmeneti járadékban

részesülõ személy ellátását a Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétõl rokkantsági ellátásként folyósítja tovább

azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó – az a) és b) pont szerinti esetben a 2012.

januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati

kötelezettséget. A b) és c) pont alkalmazásában az minõsül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ

személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte.

(2) Az (1) bekezdés alapján rokkantsági ellátásban részesülõ személy ellátását meg kell szüntetni, ha keresõtevékenységet

folytat és a jövedelme 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

E bekezdés alkalmazása során a 2012. július 1-jétõl szerzett jövedelem vehetõ figyelembe.
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(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal

megegyezõ arányban emelni kell.

(4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte – kérelmére –

az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követõen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint

megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben öregségi nyugdíjként folyósítja.

33. § (1) A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban

részesülõ – a 30. § (3)–(5) bekezdése, a 31. § és a 32. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó – személyek ellátását

a Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétõl rehabilitációs ellátásként folyósítja azzal, hogy az ellátás összege

megegyezik a 2011. december hónapra járó – a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk

esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rehabilitációs ellátásra a 6. § (2) és (3) bekezdésében, a 7–9. §-ban és a 10. § (2) bekezdés b) és

f) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, az ellátott a (7) bekezdésben meghatározott idõpontig

keresõtevékenységet a Tny., illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.)

Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései szerint végezhet.

(3) A nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti személyt arról, hogy

a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra,

b) Rehabilitációs kártyával történõ foglalkoztatásra jogosult,

c) amennyiben keresõtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, a nyugdíjbiztosítási igazgatási

szervhez 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti a komplex minõsítés elvégzését,

d) a c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása milyen jogkövetkezményekkel jár.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti személy 2012. március 31-éig nem kéri a komplex minõsítés elvégzését, a rehabilitációs

ellátását 2012. május 1. napjával meg kell szüntetni. A 2012. március 31-ei határidõ elmulasztása esetén igazolási

kérelem elõterjeszthetõ.

(5) A rehabilitációs ellátás (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén – a 2012. március 31-én folyamatban lévõ

visszakövetelésre irányuló eljárások kivételével – nincs helye a jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelésének.

(6) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés elvégzését kérõ személyeket az e törvényben meghatározott ellátások

megállapítása céljából felülvizsgálja. A komplex minõsítések sorrendjét a következõ szempontok a felsorolás

sorrendjében határozzák meg:

a) az életkor,

b) a keresõtevékenység, és

c) az egészségkárosodás mértéke,

azonban a felülvizsgálat idõpontja nem lehet késõbbi a soros felülvizsgálat idõpontjánál.

(7) A felülvizsgálatot követõen a jogosultsági feltételek fennállása esetén az e törvényben meghatározott ellátást az errõl

szóló döntést követõ harmadik hónap elsõ napjával kell megállapítani, rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén

az ellátás határozott idõtartama ezzel a nappal kezdõdik. A jogosultsági feltételek közül nem kell vizsgálni

az elõzetesen biztosításban töltött idõt.

(8) A (7) bekezdés alapján megállapított

a) rokkantsági ellátás összege megegyezik a megállapítást megelõzõ hónapra járó ellátás összegével,

b) rehabilitációs ellátás összege megegyezik

ba) a közfoglalkoztatási bér 40 százalékával, ha a jogosult foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,

bb) a közfoglalkoztatási bér 80 százalékával, ha a jogosult tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

(9) A (8) bekezdés szerinti ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni

kell.

34. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülõ személynek

– felülvizsgálat elvégzése nélkül – az ellátás hatósági döntésben megállapított idõtartamáig a rehabilitációs járadékot

továbbfolyósítja.

(2) A rehabilitációs járadékban részesülõ személy az együttmûködési kötelezettségét a rehabilitációs hatóság felé

teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a rehabilitációs járadékra a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi

LXXXIV. törvény, a Tny., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
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2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azzal, hogy – a meghosszabbítás iránt

2011. december 31-én folyamatban lévõ ügyek kivételével – az ellátást meghosszabbítani nem lehet.

(4) Más törvény alkalmazása során a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai alatt a rehabilitációs járadékot is

érteni kell.

35. § A 2011. december 31-én bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülõ személy 2012. január 1-jétõl

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet alapján

bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult.

36. § A 2011. december 31-én mezõgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi, növelt összegû munkaképtelenségi

járadékában, munkaképtelenség címén megállapított özvegyi, növelt összegû özvegyi járadékban, a Magyar

Alkotómûvészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyben részesülõ személy

a továbbiakban is jogosult az ellátásra.

37. § (1) A 15. § (3) bekezdését a 2012. január 1-jét követõen kiadott szakhatósági állásfoglalásokra kell alkalmazni.

(2) A 25. §-t 2012. július 1-jétõl kell alkalmazni. 2012. június 30-áig a megváltozott munkaképességû munkavállalókat

foglalkoztató munkaadók akkreditációjával, ellenõrzésével, valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatban az Flt. és végrehajtási rendeletei

2011. december 30-án hatályos rendelkezései szerint kell eljárni.

38. § (1) A 23–25. § alkalmazásában

a) a 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott jogerõs döntést követõ

harmadik hónap elsõ napjáig,

b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében 2012. december 31-éig

megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2011. december 31-én a foglalkoztatás

elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 42. és 42/B. §-a szerint megváltozott

munkaképességû munkavállalónak minõsült vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011. decemberében

megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy komplex minõsítését kérelmére a rehabilitációs hatóság a kérelem

benyújtását követõ 60 napon belül elvégzi, és ennek eredményérõl hatósági bizonyítványt állít ki.

39. § (1) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény a Tanácsnak a férfiakkal és nõkkel való egyenlõ bánásmód elvének a szociális biztonság területén történõ

fokozatos megvalósításáról szóló 79/7/EGK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

(3) E törvény a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált

keret-megállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i

2010/18/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

40. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 536. § (2) bekezdés c) pontjában a „rokkantságot” szövegrész

helyébe a „rokkantságot, egészségkárosodást” szöveg lép.

11. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

41. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 38. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság

elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül

tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„38. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás.”
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12. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

42. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. § (1) bekezdésében a „legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági

csoport) rokkantnyugdíjas” szövegrész helyébe az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban

részesülõ” szöveg lép.

13. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

43. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. §

(6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkaadó:)

„c) szociális hozzájárulási adó fizetésével hozzájárul az álláskeresõk ellátásához.”

44. § (1) Az Flt. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér

60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.”

(2) Az Flt. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken a képzésben résztvevõ személy neki felróható

okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a keresetpótló juttatást – errõl szóló külön

határozat nélkül – a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.”

45. § (1) Az Flt. 16. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a munkaadó a szövetkezetekrõl szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér

és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetû személy

továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási idõtartama 50 százalékának megfelelõ idõtartamra.”

(2) Az Flt. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes idõtartama

legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresõként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén

legfeljebb két év lehet.”

46. § Az Flt. 25. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkaviszony idõtartamába nem számítható be a fizetés nélküli szabadság

harminc napot meghaladó idõtartama, kivéve, ha annak igénybevételére]

„d) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés”

(miatt kerül sor.)

47. § Az Flt. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az álláskeresési járadék folyósításának idõtartamát (a továbbiakban: folyósítási idõ) – a 25. § (4) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével – annak az idõtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskeresõ

az álláskeresõvé válást megelõzõ öt év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni,

illetõleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt

járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idõ). A jogosultsági idõ tartamába nem

számítható be az az idõtartam, amely alatt az álláskeresõ álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült.

Az elõbbiekben meghatározott ötéves idõtartam meghosszabbodik a következõ idõtartamokkal vagy azok egy részével, ha

ezen idõtartamok alatt munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskeresõ jogosultsági idõnek

minõsülõ vállalkozói tevékenységet nem folytatott:]

„e) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági és a baleseti

rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka

folyósításának,”

(idõtartamával.)

48. § Az Flt. 29. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskeresõ)

„f) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen idõszak teljes idõtartamára.”
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49. § (1) Az Flt. 39. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Munkaerõpiaci Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következõ alaprészeket kell

elkülöníteni:)

„a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, a nyugdíj elõtti álláskeresési segély, az álláskeresési segély,

a munkanélküli járadék, a pályakezdõk munkanélküli segélye, az elõnyugdíj, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély,

az álláskeresést ösztönzõ juttatás, a költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség

finanszírozására;”

(2) Az Flt. 39. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételét képezõ járulék, szociális hozzájárulási adó költségvetési törvényben

meghatározott hányada, illetõleg hozzájárulás beszedése érdekében igénybe vett szolgáltatás díja a Nemzeti

Foglalkoztatási Alapnak azt az alaprészét terheli, amelynek kiadásai finanszírozása érdekében a járulék és szociális

hozzájárulási adó fizetése történik.”

(3) Az Flt. 39/C. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(A Munkaerõpiaci Alap bevétele:)

„b) a szociális hozzájárulási adónak a költségvetési törvényben meghatározott százaléka.”

50. § Az Flt. 54. § (14a) bekezdése a következõ d)–e) ponttal egészül ki:

(Az álláskeresõ aktív munkahelykeresõ tevékenysége és álláskeresõként való nyilvántartása szünetel, ha az álláskeresõ)

„d) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való

jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén

a jogosultság megállapítását követõ naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának

napjától,

e) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatot teljesít, a szolgálatteljesítés idõtartama alatt.”

51. § (1) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a) pontja a következõ ah) alponttal egészül ki:

(Az adatbázis tartalmazza a közfoglalkoztatottak tekintetében a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében:)

„ah) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy által betölthetõ munkakörök leírását (FEOR kód),”

(2) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont b) pont ba) alpontja a következõ 4. ponttal egészül ki:

(Az adatbázis tartalmazza a közfoglalkoztatottak tekintetében a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok

körében a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy)

„4. rehabilitációs ellátásban részesül-e.”

(3) Az Flt. 57/B. § (4) bekezdése a következõ 4. ponttal egészül ki:

(A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:)

„4. Megváltozott munkaképességû munkavállaló, aki

a) rehabilitációs ellátásban részesül,

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális

járadékban részesült.”

(4) Az Flt. 57/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A (3) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti adatokat a települési önkormányzat jegyzõje rögzíti az adatbázisban.

A települési önkormányzat jegyzõje rögzítheti a (3) bekezdés 3. pont g) alpontja szerinti adatokat is.”

(5) Az Flt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami foglalkoztatási szerv az 57/B. § (1) bekezdésében meghatározott célok teljesülése érdekében folyamatos

elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a települési önkormányzat jegyzõje számára az 57/B. §

(6) bekezdésében meghatározott adatrögzítéshez és a (3) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez,

a rehabilitációs hatóság számára a (3a) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez, valamint az állami

felnõttképzési intézmény számára a (4) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez szükséges hozzáférést.”

(6) Az Flt. 57/C. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapításához szükséges

ellenõrzési feladatai ellátása érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a) és b) pontjában szereplõ

adataiba tekinthet be.”
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52. § (1) Az Flt. 59/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2011. augusztus 31-én folyósított, illetve szünetelõ álláskeresési járadékot és álláskeresési segélyt

a megállapítása idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani. Az álláskeresési járadék – a folyósítási idõ

lejártát megelõzõen létesített munkaviszony miatt – egy összegben történõ kifizetésére az álláskeresési járadék

megállapítása idején hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

(2) Az Flt. 59/C. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2011. december hónapra vonatkozóan kifizetett ellátások után a Tbj. 2011. december 31-én hatályos 22. §-a

alapján fizetendõ társadalombiztosítási járulékot a szolidaritási alaprészbõl kell megfizetni.”

53. § Az Flt.

a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és

a foglalkozás szabad megválasztásához. E jogok” szövegrész helyébe az „A munka és a foglalkozás szabad

megválasztásához való jog” szöveg,

b) 7. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában és 17. §-ában a „járadékban” szövegrész helyébe az „ellátásban” szöveg,

d) 24. §-át megelõzõen az „ÁLLÁSKERESÕK TÁMOGATÁSA” cím helyébe az „ÁLLÁSKERESÕK ELLÁTÁSA” cím szöveg,

e) 24. §-ában az „álláskeresési támogatásként” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátásként” szöveg,

f) 25. § (1) bekezdésének b) pontjában az „öt éven belül” szövegrész helyébe a „három éven belül” szöveg,

g) 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe

a „megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,

h) 25. § (4) bekezdésében a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „jogosultsági idõ”,

i) 27. § (1) bekezdésében az „öt év” szövegrész helyébe a „három év” szöveg,

j) 27. § (12) bekezdésében a „180 napot” szövegrész helyébe a „60 napot” szöveg,

k) 28. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe

a „megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,

l) 30. § (1) bekezdés b) pontjában a „90 napon át” szövegrész helyébe a „45 napon át” szöveg,

m) 30. § (3) bekezdésében az „öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe az „öregségi

nyugdíj, megváltozott munkaképességû személyek ellátása” szöveg,

n) 39. § (2) bekezdés a) pontjában az „álláskeresõk támogatásának” szövegrész helyébe az „álláskeresõk ellátásának”

szöveg,

o) 39. § (3) bekezdés a) pontjában az „álláskeresési támogatás” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátás” szöveg,

p) 54. § (9) bekezdés c) pontjában a „8 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,

q) 57/A. § (1) bekezdésében az „álláskeresési támogatással” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátással” szöveg,

r) 57/B. § (1) bekezdésében a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyekrõl” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyekrõl, rehabilitációs ellátásban részesülõ

személyekrõl” szöveg, az „állami foglalkoztatási szerv” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv,

a rehabilitációs hatóság” szöveg,

s) 57/C. § (4) bekezdésében az „a regionális képzõ központ” szövegrész helyébe az „az állami felnõttképzési

intézmény” szöveg,

t) 58. § (5) bekezdés d) pont 3. alpontjában a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

járadékban, rehabilitációs ellátásban” szöveg,

u) 58. § (9) bekezdés a) pontjában az „átmeneti járadékot,” szövegrész helyébe az „átmeneti járadékot, megváltozott

munkaképességû személyek ellátásait,” szöveg

lép.

54. § Hatályát veszti az Flt.

a) 3. § (5) bekezdésében az „– az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályaiban foglaltaknak megfelelõen –”

szövegrész,

b) 14. § (10) bekezdése,

c) 19. § (2) bekezdése és a §-t megelõzõ alcím,

d) 20. § (2) bekezdése,

e) 25. § (5) bekezdésében az „(ideértve a közfoglalkoztatást is)” szövegrész,

f) 26. § (6) bekezdése,
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g) 27. § (5) bekezdése,

h) 28. § (1) bekezdés i) pontja,

i) 31. §-a,

j) 39. § (6) bekezdése,

k) 41/A–42/B. §-a, valamint a 41/A. §-t megelõzõ fejezetcím,

l) 49. §-a,

m) 57/A. § (10) bekezdése,

n) 58. § (5) bekezdés m) pontjában a „; a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása

szempontjából a 42. §-ban meghatározott személy” szövegrész,

o) 58. § (8a) bekezdése,

p) 58. § (11) bekezdése.

14. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

55. § (1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kollektív szerzõdést a szerzõdõ felek együttesen kötelesek az állami foglalkoztatási szervnek a megkötést követõ

harminc napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton

teljesíteni (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétett

elektronikus adatlapon.”

(2) Az Mt. 41/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában elõírt bejelentési kötelezettség teljesítésével

egyidejûleg a több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdésnek a szerzõdést kötõ felek eredeti aláírásával

ellátott példányát az állami foglakoztatási szervnél letétbe kell helyezni.”

56. § Az Mt. 65. § (3) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(A munkáltató köteles döntése elõtt az üzemi tanáccsal véleményeztetni:)

„i) a családi élet és a munkatevékenység összehangolását érintõ munkáltatói intézkedések tervezetét.”

57. § Az Mt. 72. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A törvényes képviselõ hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvõképes személy olyan jognyilatkozatához,

amely a munkaszerzõdés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, vagy kötelezettségvállalásra irányul.

A cselekvõképtelen személy nevében törvényes képviselõje tesz jognyilatkozatot.”

58. § Az Mt. 87/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minõsül nyugdíjasnak, ha

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik

(öregségi nyugdíjra való jogosultság),

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon

nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt

összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy rokkantsági ellátásban részesül.

(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen

megállapították.”

59. § Az Mt. a 129/A. §-át követõen a következõ alcímmel és 129/B. §-sal egészül ki:

„A cselekvõképtelen munkavállalóra vonatkozó rendelkezések

129/B. § (1) A cselekvõképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi

állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.

(2) A munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meghatározni. A munkavállalóra

vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes munkaköri feladatok ellátására.
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(3) A munkavállaló munkavégzését folyamatosan és oly módon kell felügyelni, hogy az az egészséges és biztonságos

munkafeltételek megtartását biztosítsa.

(4) A cselekvõképtelen munkavállaló esetében a Harmadik Rész VIII. fejezetének szabályai nem alkalmazhatók,

egyebekben a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezések megfelelõen irányadók.”

60. § Az Mt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettõ,

b) két gyermeke után négy,

c) kettõnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára

pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.”

61. § (1) Az Mt. 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az anya egybefüggõ huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadság annak a nõnek is jár, aki

a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadságot – eltérõ megállapodás hiányában –

úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható idõpontja elé essen.”

(2) Az Mt. 138. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szülési szabadság tartamát – a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában

töltött idõnek kell tekinteni azzal, hogy a 84. § rendelkezéseit is megfelelõen alkalmazni kell.”

(3) Az Mt. 138. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási vagy munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös

méltánylást érdemlõ személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét idõtartamára.

A munkaidõ-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.”

62. § (1) Az Mt. 211. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 2011. augusztus 1-je után kezdõdõ és az azt követõen lejáró fizetés nélküli szabadságok megszûnésekor

a (6) bekezdés szerint köthetõ megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság elsõ hat hónapjára járó szabadságot

lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybevett fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés]

elsõ évére jár a munkavállaló részére szabadság.”

(2) Az Mt. 211. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A kikölcsönzés ideiglenességére vonatkozó rendelkezéseket a 2011. december 1-jét megelõzõen létesített

határozatlan idejû munkaviszonyokban történõ kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kikölcsönzés

idõtartamának számítása során kezdõ idõpontnak 2011. december 1-jét kell tekinteni.”

63. § Az Mt. a következõ 211/B. §-sal egészül ki:

„211/B. § Ha a munkaviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmondást, a munkáltató

jogutód nélküli megszûnését vagy a munkavállaló a rendkívüli felmondást a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak

megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését

megelõzõen közölte, a munkavállaló a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen, ezt követõ közlés

esetén a megszûnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”

64. § Az Mt. 212. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„h) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált

keret-megállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i

2010/18/EU tanácsi irányelv.”

65. § (1) Az Mt.

a) 1. § (1) bekezdésében, valamint 106/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 89. § (7) bekezdésében a „b)–h)” szövegrész helyébe a „b) és c)” szöveg,
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c) 89. § (8) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés g) pontjában, 91. §-ában a „rehabilitációs járadékban” szövegrész

helyébe a „rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban” szöveg,

d) 186. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott

munkaképességû személyek ellátása” szöveg,

e) 186. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaképesség-csökkenés” szövegrész helyébe a „munkaképesség

megváltozása, egészségkárosodás” szöveg,

f) 186. § (2) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe a „rokkantsági

nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának” szöveg,

g) a 193/D. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Mt. 89. § (6) bekezdésében az „a)–g) pontjai” szövegrész.

15. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

66. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(1) A 17. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 19. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselõ

nyugdíjasnak minõsül, ha

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik

(öregségi nyugdíjra való jogosultság),

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon

nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegû öregségi,

munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, vagy

d) a 17. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felmentését kéri.

(2) A köztisztviselõ akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen

megállapították.”

(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény a következõ 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § Ha a közszolgálati jogviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmentést vagy

a munkáltató jogutód nélküli megszûnését a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti

ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és

egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését megelõzõen közölte, a köztisztviselõ, ügykezelõ

a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen, ezt követõ közlés esetén a megszûnéskor hatályos

szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”

(3) Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a) 17. § (2) bekezdés e) pontja,

b) 17. § (8) bekezdése,

c) 19/A. § (4) bekezdése.

16. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

67. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(1) E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minõsül nyugdíjasnak, ha

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik

(öregségi nyugdíjra való jogosultság),

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon
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nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt

összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy rokkantsági ellátásban részesül, vagy

d) a felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.

(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen

megállapították.”

68. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következõ 93. §-sal egészül ki:

„93. § Ha a közalkalmazotti jogviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmentést,

a munkáltató jogutód nélküli megszûnését vagy a munkavállaló a rendkívüli lemondást a korhatár elõtti öregségi

nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény

hatálybalépését megelõzõen közölte, a közalkalmazott a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen,

ezt követõ közlés esetén a megszûnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”

69. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a) 37/B. § (3) bekezdése,

b) 78. § (4) bekezdésében az „ , illetve (3)” szövegrész.

17. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

70. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 91/A. §-a a következõ 23. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„23. nyugdíjszerû ellátás: a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék és mindaz

az ellátás, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik, vagy

amely ellátást a nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezések szerint kell emelni.”

71. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény

a) 50. §-ában az „a külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban” szövegrész

helyébe a „nyugdíjszerû ellátásban” szöveg,

b) 85. § (8) bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban”

szövegrész helyébe a „nyugdíjszerû ellátásban” szöveg

lép.

18. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

72. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/D. § (2) bekezdés c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Az önsegélyezõ pénztár az 50/B–50/C. §-ban meghatározott szolgáltatások közül a következõket az 50. § (1) bekezdésében

meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja:]

„c) az 50/B. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások közül

ca) a táppénz, baleseti táppénz, a baleseti járadék valamint a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai

kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;

cb) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka

összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;

cc) a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb

az ellátással megegyezõ mértékben;”
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19. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

73. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

a) 2. § g) pontjában az „a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának a) pontja” szövegrész

helyébe az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

törvény” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkantságát” szövegrész helyébe a „rokkantságát, egészségkárosodását”

szöveg

lép.

20. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

74. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § e) pontjában a „bányász dolgozók egészségkárosodási

járadéka” szövegrész helyébe a „bányászok egészségkárosodási járadéka, megváltozott munkaképességû személyek

ellátásai” szöveg lép.

21. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

75. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény 13/B. § (1) bekezdésében a „jogosultsági feltételeinek” szövegrész helyébe a „jogosultsági feltételeinek,

továbbá öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban,

átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/B. § (4) bekezdés b) pontjában a „, rokkantsági (baleseti rokkantsági)” szövegrész.

22. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

76. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont l) alpontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:

Nyugdíj:)

„l) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka;”

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

a) 3. § 15. pontjában az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény,” szövegrész helyébe

az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól

és egyes törvények módosításáról szóló törvény,” szöveg,

b) 1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában „az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi

nyugdíj” szövegrész helyébe „az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíj,

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai” szöveg,

c) 1. számú melléklet 6. pont 6.5. alpont d) pontjában a „rokkanttá nyilvánítása” szövegrész helyébe a „rokkanttá

nyilvánítása, egészségkárosodása, megváltozott munkaképessége” szöveg

lép.

23. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló

1996. évi XX. törvény módosítása

77. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 23. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:

(A TAJ számot a következõ szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)

„j) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata
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teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben.”

(2) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 3. § e) pontjában az „egészségbiztosítási szerv,” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,

rehabilitációs hatóság,” szöveg lép.

24. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény módosítása

78. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 58. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak a hivatásos állomány tagjára, ha

a) az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlanná vált, és a Munka Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával

nyugdíjasnak minõsül, vagy

b) az 56. § (7) bekezdése alapján a felmentését maga kérte.”

79. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény XVIII. Fejezete

„A kegyeleti gondoskodás” alcímet megelõzõen a következõ 207/A. §-sal egészül ki:

„207/A. § (1) A hõsi halott hozzátartozója a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 50 százalékának

megfelelõ összegû kiegészítõ hozzátartozói támogatásra jogosult.

(2) A kiegészítõ hozzátartozói támogatást a 208. § (1) bekezdése szerinti határozat alapján a 191. § szerinti

nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg, és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(3) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás forrását a központi költségvetés biztosítja.

(4) Más jogszabályok – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény – alkalmazása során az e törvényben

szabályozott eltérésekkel a kiegészítõ hozzátartozói támogatás hozzátartozói nyugellátásnak minõsül.”

80. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 341/B. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„341/B. § (1) Ha jogszabály alapján az ellátást nem kell megszüntetni vagy módosítani, az e törvény alapján 2011

decemberére folyósított hozzátartozói nyugellátásokat és baleseti járadékot 2012. január 1-jétõl hivatalból – a 2012.

januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – kell továbbfolyósítani. A továbbfolyósításról nem kell döntést

hozni.

(2) Az e törvény alapján megállapított hozzátartozói nyugellátásokra és baleseti járadékra 2012. január 1-jétõl

a társadalombiztosítási nyugellátásról, illetve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályok

rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezésre hivatkozva a 2011 decemberére folyósított hozzátartozói

nyugellátások és baleseti járadék összege nem csökkenthetõ.

(3) Az e törvény alapján 2011 decemberére hõsi halott után hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személy

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok és a 207/A. § rendelkezései alapján a nyugdíjmegállapító

szervtõl 2012. június 30-áig kérheti a hozzátartozói nyugellátás ismételt megállapítását és kiegészítõ hozzátartozói

támogatás megállapítását. A hozzátartozói nyugellátás összegét – 2012. január 1-jétõl kezdõdõen – abban az esetben

lehet ismételten megállapítani és egyúttal kiegészítõ hozzátartozói támogatást megállapítani, ha az így megállapított

hozzátartozói nyugellátás és kiegészítõ hozzátartozói támogatás együttes összege magasabb az (1) bekezdés szerint

folyósított összegnél.

(4) A hozzátartozói nyugellátás és baleseti járadék összegének módosítása során a 2011 decemberében folyósított

ellátás összegének alapjául szolgáló átlagkeresetet kell figyelembe venni, ha ez az ellátásban részesülõre kedvezõbb,

mint az általános szabályok alapján számított átlagkereset.”

81. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

a) 56. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „nyugellátásra” szövegrész helyébe a „nyugellátásra vagy

a megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,

b) 64. § (3) és (4) bekezdésében az „a rokkantságát” szövegrész helyébe a „rokkantságát, megváltozott

munkaképességû személyek ellátását” szöveg,
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c) 173. § (1) bekezdés b) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott

munkaképességû személyek ellátása” szöveg,

d) 173. § (3) bekezdés c) pontjában az „a rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe

az „a rokkantsági nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának”

szöveg,

e) 181. § (3) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdés szerinti nyugellátások esetében” szövegrész helyébe az „állomány

tagjának és hozzátartozóinak nyugellátására” szöveg

lép.

82. § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

a) 43. § (3) bekezdésében a „rokkantsági” szövegrész,

b) 181. § (1) és (2) bekezdése,

c) 185. §-a és az azt megelõzõ alcím,

d) 186. §-a és az azt megelõzõ alcím,

e) 187. és 188. §-a, valamint a 187. §-t megelõzõ alcím,

f) 190. §-a és az azt megelõzõ alcím,

g) 191. §-a és az azt megelõzõ alcím,

h) 192/A. §-át megelõzõ alcím,

i) 342. § (1) bekezdés k) pontja és (3) bekezdése.

25. A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak

jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

83. § Hatályát veszti a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

szóló 1996. évi XLV. törvény 49/A. §-a.

26. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

84. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2/A. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi hatóság az ellenõrzési tevékenységét e törvény szerinti szempontok alapján a munkaügyi hatóság

vezetõje által megállapított, és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos

lapjában évenként február 20-áig közzétett ellenõrzési irányelv alapján végzi.”

85. § (1) A Met. 6. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A felügyelõ az ellenõrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következõ intézkedésekkel élhet:)

„j) a további jogsértés megelõzésének érdekében – a b) pont alkalmazhatóságának hiányában – megállapítja

a munkáltató jogsértését.”

(2) A Met. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A munkaügyi hatóság, amennyiben tudomására jut, hogy a jogsértésre

a) társadalombiztosítási nyugellátásban részesülõ személy foglalkoztatásával összefüggésben került sor, a jogsértést

megállapító jogerõs döntését közli a nyugdíj-megállapító szervvel,

b) megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ személy foglalkoztatásával összefüggésben

került sor, a jogsértést megállapító jogerõs döntését közli a rehabilitációs hatósággal.”

86. § A Met. 7. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A kiszabott munkaügyi bírságot a központi költségvetés javára kell befizetni.”

87. § (1) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenõrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg,

hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya nélkül

foglalkoztat, kötelezni kell a központi költségvetésbe történõ befizetésre a (2)–(7) bekezdésben foglaltak szerint.”
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(2) A Met. 7/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A munkaügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggõ engedély, illetve EU Kék

Kártya nélküli foglalkoztatást megállapító, illetve befizetésre kötelezõ jogerõs határozatát közli az idegenrendészeti

hatósággal.”

88. § (1) A Met. 8/C. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hatósági nyilvántartás adatait a munkaügyi hatóság az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli.

Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítése a munkaügyi hatóság

által történik a jogsértést megállapító határozat jogerõsítésének napján, a közigazgatási határozat bírósági

felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról való tudomásszerzést követõ munkanapon.”

(2) A Met. 8/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A munkaügyi hatóság a 6/B. § (1) bekezdése szerinti határozat esetében a munkáltatóra vonatkozó adatokat

a határozat jogerõssé válását követõ napon hozza nyilvánosságra a honlapján történõ közzététel útján, és a határozat

jogerõre emelkedésének napjától számított két év elteltével törli. E határozatok esetében a (6) bekezdés nem

alkalmazható.”

89. § A Met.

a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 2/A. § (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóság

vezetõje” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „d), l)–n) és p) pontjaiban foglalt esetekben” szövegrész helyébe a „p) pontjában foglalt

esetben” szöveg,

d) 3. § (3) bekezdés a) pontjában az „f), h)–j) és l)–n) pontjaiban” szövegrész helyébe az „f) és h) pontjaiban” szöveg,

e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „d), g), i) és k), valamint o) pontjában” szövegrész helyébe a „g), i), k), o), valamint

s) pontjában” szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében az „a)–j), valamint l)–r) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i), valamint

o)–s) pontjaiban” szöveg,

g) 6. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,

h) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint a b), c), d), f), i), k), l), m) és n) pontjában” szövegrész helyébe a „valamint

b), c), f), i) és k) pontjában” szöveg,

i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában” szövegrész helyébe az „e), g), h), o), p), q) és

r) pontjában” szöveg,

j) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „(1) bekezdésének c), d), l), m), n) pontjában foglalt rendelkezések” szövegrész

helyébe az „(1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés” szöveg,

k) 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában” szövegrész helyébe a „valamint

e), g), h), o), p), q) és r) pontjában” szöveg

lép.

90. § (1) Hatályát veszti a Met.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontja,

b) a 3. § (1) bekezdés d), j), l), m) és n) pontja,

c) a 6. § (1) bekezdés d) és f) pontja,

d) a 6/A. § (3) bekezdése,

e) a 7. § (9) és (10) bekezdése,

f) 7. § (8) bekezdésében a „– a 6. § (1) bekezdés f) pontját kivéve –” szövegrész,

g) a 11. § (4) bekezdésében „a 6/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában továbbá elsõ jogsértésként a Módtv.

hatálybalépését követõen megállapított jogsértés vehetõ figyelembe”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Met. 8/C. § (8) bekezdése.
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27. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló

1997. évi XLVII. törvény módosítása

91. § (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

a) 3. § i) pontjában, 22/E. §-t megelõzõ alcímben, 22/E. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „szociális szakértõi szerv”

szövegrészek helyébe a „szociális szakértõi szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg,

b) 22/E. § (1) bekezdésében a „szakértõi tevékenységének” szövegrész helyébe a „tevékenységének, szakértõi

tevékenységének” szöveg

c) 22/E. § (2) bekezdésében a „szociális szakértõi szervnek” szövegrész helyébe a „szociális szakértõi szervnek,

rehabilitációs hatóságnak” szöveg,

d) 22/E. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés

szerinti tevékenység, szakértõi tevékenység” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi

XLVII. törvény 3. § i) pontjában a „tevékenységének ellátását segítõ” szövegrész és a 15/A. § (2) bekezdésében

a „tevékenységének ellátását segítõ” szövegrész.

28. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

92. § Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22. §

(3) bekezdésében az „és az igazságügyi alkalmazott rokkantsági nyugellátásra nem szerzett jogosultságot” szövegrész.

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

93. § (1) A Tbj. 4. § r) pontja a következõ 4. alponttal egészül ki:

(Igazgatási szerv)

„4. a 40. §, a 41. § (2) és (3) bekezdése és a 42–43/A. § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság.”

(2) A Tbj. 14. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Egészségbiztosítási ellátások:)

„d) megváltozott munkaképességû személyek ellátásai:

da) rokkantsági ellátás,

db) rehabilitációs ellátás;”

(3) A Tbj. 43. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból)

„i) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata

teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben a g) pont”

(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

(4) A Tbj. 44/A. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszûnésére vonatkozó bejelentést)

„g) a rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülõk esetében az ellátást folyósító szerv”

(a jogosultság kezdetét és megszûnését követõ 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbiztosítási szervnek.)

(5) A Tbj.

a) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási

járadékban” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû személyek ellátásában, bányászok

egészségkárosodási járadékában” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadékban, a 2012.

január 1-jét követõen hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban” szöveg, a „járadék összege”

szövegrész helyébe a „járadék, ellátás összege” szöveg,

c) 41. § (3) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási szerv, a rehabilitációs

hatóság” szöveg,
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d) 41. § (4) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási

szerv, a rehabilitációs hatóság” szöveg,

e) 43/A. § a) pontjában az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,

rehabilitációs hatóság” szöveg,

f) 44/A. § (5) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv szakvéleményével” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi

szerv, a rehabilitációs szakértõi szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményével, szakhatósági

állásfoglalásával” szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti a Tbj.

a) 4. § f) pont 1. alpontjában a „, rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,

b) 4. § f) pont 2. alpontjában a „, rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,

c) 14. § (3) bekezdés a) pontjának ab) és ac) alpontja,

d) 15. § (1) bekezdésében a „baleseti rokkantsági nyugdíjra,” szövegrész,

e) 16. § (1) bekezdés j) pontjában az „egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri,” szövegrész helyébe

az „egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél

kisebb mértékû,”

f) 18. § (3) és (6) bekezdése,

g) 26. § (1) bekezdésében a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint a” szöveg,

h) 42. § (1) bekezdés e) pontjában és 43. § (1) bekezdés b) pontjában az „a rokkantság fokára,” szöveg,

i) 44/A. § (4) bekezdésében az „átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányászati dolgozók

egészségkárosodási járadékában” szöveg.

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

94. § A Tny. 4. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„k) megváltozott munkaképességû: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és

egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.”

95. § A Tny. V. Fejezete az 1. Címet megelõzõen a következõ 44/D. §-sal egészül ki:

„44/D. § Ha az elhunyt jogszerzõ

a) öregségi nyugdíjban nem részesült, valamint

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és szolgálati ideje nem éri el a huszonöt évet,

a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeget a 12. § (1) bekezdésében

foglaltak helyett – a 61. § szerinti kivétellel – kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal,

hogy a kormányrendeletben a havi átlagkeresetnek az egyes szolgálati évekhez meghatározott százalékos mértékei

nem lehetnek alacsonyabbak az azonos szolgálati évekhez a 12. § (1) bekezdésében meghatározott százalékos

mértékeknél.”

96. § A Tny. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„46. § (1) Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és

aa) az iskolai tanulmányai megszûnését követõ 180 napon belül, vagy

ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követõen, de a 25 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 4 év,

c) a 25 éves életkor betöltését követõen, de a 30 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 6 év,

d) a 30 éves életkor betöltését követõen, de a 35 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 8 év,

e) a 35 éves életkor betöltését követõen, de a 45 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 10 év,

f) a 45 éves életkor betöltését követõen hunyt el, és legalább 15 év

szolgálati idõt szerzett.

(2) Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa az (1) bekezdés szerint szükséges szolgálati idõt nem szerezte

meg, de az alacsonyabb életkorhoz elõírt szolgálati idõt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt
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követõen szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. E harminc napba nem lehet

beszámítani a keresõképtelenség idejét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása során az özvegyi nyugdíjra történõ jogszerzés szempontjából szolgálati idõként

kell figyelembe venni

a) az elhunyt jogszerzõnek a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban

a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányi idejét a 41. §-ban foglaltak

szerint, de a tanulmányok idõpontjára tekintet nélkül,

b) azt az idõtartamot, ami alatt az elhunyt jogszerzõ rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy

rokkantsági ellátásban részesült.”

97. § A Tny. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 47. § (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszûnik, ha az özvegyi

nyugdíjas már nem megváltozott munkaképességû.”

98. § A Tny. 58. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A szülõi nyugdíj – a jogosultsági feltételek megléte esetén – legkorábban az (1), (2) és (5) bekezdésben említett

személy halála napjától jár. A szülõi nyugdíjat meg kell szüntetni, ha arra tekintettel állapították meg, hogy a szülõ

megváltozott munkaképességû, ez az állapota már nem áll fenn, és hatvanötödik életévét még nem töltötte be.

(4) Annak a szülõnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem megváltozott

munkaképességû, szülõi nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül

a) a hatvanötödik életévét betölti, vagy

b) megváltozott munkaképességûvé válik

és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.”

99. § A Tny. 61. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) A baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg a havi átlagkereset

hatvan százaléka, ha az elhunyt jogszerzõ egy év szolgálati idõvel sem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeg az elhunyt jogszerzõ szolgálati idejének minden éve után a havi átlagkereset egy

százalékával emelkedik, az átlagkeresetnél azonban több nem lehet.”

100. § A Tny. 70. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben megjelölt határidõ után akkor lehet az igényt érvényesíteni, ha egykorú okirat (baleseti

jegyzõkönyv, társadalombiztosítási vagy üzemi nyilvántartás, rendõrhatósági eljárás során készült irat, orvosi lelet,

boncolási jegyzõkönyv stb.) alapján kétséget kizáróan bizonyított, hogy üzemi baleset történt, továbbá a sérülés és

a halál között okozati összefüggés van.”

101. § A Tny. a következõ 102/D. §-sal egészül ki:

„102/D. § A 2012. január 1-jét megelõzõ idõre folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj visszafizetésére és

megtérítésére a 2011. december 31-én hatályos szabályokat 2011. december 31-ét követõen is alkalmazni kell.”

102. § A Tny.

a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében és a) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe

a „rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás” szöveg,

c) 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „gyermekgondozási díj folyósításának” szövegrész helyébe

a „gyermekgondozási díj, továbbá a rehabilitációs ellátás folyósításának” szöveg,

d) 39. § (1) bekezdésében az „ , a 20. §-ának, a 29. § (1) és (4) bekezdésének, valamint a 34. § (2) és (4) bekezdésének”

szövegrész helyébe az „és 20. §-ának” szöveg,

e) 43/A. § (2) bekezdésében a „ , 20., 29. és 34.” szövegrész helyébe az „és 20.” szöveg,

f) 47. § (2) bekezdés b) pontjában, 58. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott

munkaképességû” szöveg,
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g) 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „saját jogú” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátásban, rehabilitációs

ellátásban, saját jogú” szöveg,

h) 53. §-ának (5) bekezdésében az „a saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja” szövegrész

helyébe az „az öregségi nyugdíja, rokkantsági ellátása, rehabilitációs ellátása” szöveg,

i) 54. § (1) bekezdésében a „haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt

megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg” szövegrész helyébe a „megfelel

a 46. §-ban az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek” szöveg,

j) 55. § (1) bekezdésében a „megrokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességûvé válik” szöveg,

k) 56. § (2) bekezdés b) pontjában a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,

l) 58. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati

idõ megszerzése után vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg” szövegrész helyébe a „megfelel

a 46. §-ban az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek” szöveg,

m) 60. § (3) bekezdésében a „halt ugyan meg, de vélelmezhetõ, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági

nyugdíjra lett volna jogosult” szövegrész helyébe a „halt meg” szöveg,

n) 64. § (4) bekezdésében az „egészségkárosodáson alapuló ellátás esetén az egészségkárosodással” szövegrész

helyébe a „egészségi állapottól függõ ellátás esetén az egészségi állapottal” szöveg,

o) 64. § (8) bekezdésében az „Egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „Egészségi állapottól függõ”

szöveg,

p) 64. § (9) bekezdésében az „Egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „Egészségi állapottól függõ”

szöveg, a „munkaképesség-csökkenés, illetve az egészségkárosodás” szövegrész helyébe

a „munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetve egészségiállapot-romlás” szöveg,

q) 66. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátást, a rehabilitációs járadékra

való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek – az elõírt szolgálati idõ kivételével – megfelelõ

személy részére kivételes rehabilitációs járadékot” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû özvegy

és az árva részére kivételes nyugellátást” szöveg, 66. § (1) bekezdés b) pontjában a „meghatározott személyek”

szövegrész helyébe a „meghatározott személyek, a rehabilitációs járadékban részesülõ személy” szöveg,

r) 72. §-ában az „egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „egészségi állapottól függõ” szöveg,

a „komplex minõsítést végez” szövegrész helyébe a „megvizsgálja az egészségi állapotot” szöveg,

s) 75. §-ában az „egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „egészségi állapottól függõ” szöveg,

t) 87. § (1a) bekezdésében az „egészségkárosodások” szövegrész helyébe az „egészségkárosodások,

egészségiállapot-romlások” szöveg,

u) 89. § (10) bekezdés a) pontjában a „baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe a „baleseti hozzátartozói

nyugellátásra” szöveg,

v) 96. § (2) bekezdés e) pontjában az „egészségkárosodás” szövegrész helyébe az „egészségkárosodás, egészségi

állapot” szöveg,

w) 97. § (10) bekezdésében a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs ellátásban vagy

rehabilitációs járadékban” szöveg,

x) 101. § (5) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

y) 101. § (5) bekezdés c) pontjában az „az a)–b)” szövegrész helyébe az „a b)” szöveg

z) 101. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetési törvényében” szövegrész helyébe

a „központi költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg

lép.

103. § Hatályát veszti a Tny.

a) 1. § (1) bekezdésében a „ , megrokkanás, megrokkanással járó baleset” szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdése,

c) 2. § (5) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíját” szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja,

e) 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

f) 6. § (3) bekezdésének második mondata,

g) 15. §-a,

h) 21. § (2) és (3) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész,

i) III. Fejezete,
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j) 41. § (1) bekezdés b) pontja,

k) 44. § (2) bekezdése,

l) 44/B. §-ában az „ , illetve a rokkantsági” szövegrész,

m) 50. § (1) és (2) bekezdésében a „ , rokkantsági vagy baleseti rokkantsági” szövegrész,

n) 56. § (1) bekezdésében a „ , rokkantsági nyugdíjként, baleseti rokkantsági” szövegrész,

o) 60. § (2) bekezdése,

p) 70. § (1) és (2) bekezdése,

q) 79. §-át megelõzõ alcímben az „és a baleseti nyugellátások” szövegrész,

r) 88. § (1) bekezdésében az „egészségkárosodásáért, megrokkanásáért vagy” szövegrész,

s) 89. § (4) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,” szövegrész,

t) 97. § (7) és (8) bekezdése,

u) 101. § (1) bekezdés f) pontjában a „rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész,

v) 101. § (5) bekezdés a) pontja.

31. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

104. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény preambuluma helyébe a következõ

szöveg lép:

„A magánnyugdíjrendszer létrehozása és mûködése érdekében az Országgyûlés a magánnyugdíjról

és a magánnyugdíjpénztárakról a következõ törvényt alkotja:”

(2) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

a) 4. § (2) bekezdés j) pontjában a „továbbá ha a pénztártag munkaképesség-csökkenése eléri a rokkantsági nyugdíj

megállapításához szükséges mértéket vagy egészségkárosodása eléri a rokkantsági nyugdíj megállapításához

szükséges mértéket és nem rehabilitálható,” szövegrész,

b) 23. § (1) bekezdés d) pontja,

c) 24. § (6) bekezdésének utolsó mondata.

32. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

105. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A megváltozott munkaképességû személyek egészségbiztosítási ellátások körébe tartozó ellátásairól külön

törvény rendelkezik.”

(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

a) 40. § (2) bekezdés c) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék,

rehabilitációs ellátás” szöveg,

b) 42/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék,

rehabilitációs ellátás” szöveg,

c) 57. § (1) bekezdésében a „, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti meg” szövegrész

helyébe a „, de a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai nem illetik meg” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 55. § (4) bekezdésében

a „baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy” szövegrész.

33. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

106. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

a) 106. § felvezetõ szövegében a „társadalombiztosítási ellátások” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási, vagy

szociális ellátások” szöveg,

b) 106. § c) pontjában az „a rokkantság fokának” szövegrész helyébe az „az egészségi állapot, egészségkárosodás”

szöveg

lép.
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34. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény módosítása

107. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 61. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak az állomány tagjára, ha

a) a szolgálatra alkalmatlanná vált, és a Munka Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül,

b) az 59. § (2a) bekezdése alapján a felmentését maga kérte, vagy

c) a szolgálatra méltatlanná vált.”

108. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény„A kegyeleti gondoskodás” alcímet megelõzõen a következõ 236/A. §-sal egészül ki:

„236/A. § (1) A hõsi halott hozzátartozója a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 50 százalékának

megfelelõ összegû kiegészítõ hozzátartozói támogatásra jogosult.

(2) A kiegészítõ hozzátartozói támogatást a 237. § (2) bekezdése szerinti határozat alapján a 212. § szerinti

nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg, és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(3) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás forrását a központi költségvetés biztosítja.

(4) Más jogszabályok – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény – alkalmazása során az e törvényben

szabályozott eltérésekkel a kiegészítõ hozzátartozói támogatás hozzátartozói nyugellátásnak minõsül.”

109. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

286/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„286/B. § (1) Ha jogszabály alapján az ellátást nem kell megszüntetni vagy módosítani, az e törvény alapján 2011

decemberére folyósított hozzátartozói nyugellátásokat és baleseti járadékot 2012. január 1-jétõl hivatalból – a 2012.

januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – kell továbbfolyósítani. A továbbfolyósításról nem kell döntést

hozni.

(2) Az e törvény alapján megállapított hozzátartozói nyugellátásokra és baleseti járadékra 2012. január 1-jétõl

a társadalombiztosítási nyugellátásról, illetve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályok

rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezésre hivatkozva a 2011 decemberére folyósított hozzátartozói

nyugellátások és baleseti járadék összege nem csökkenthetõ.

(3) Az e törvény alapján 2011 decemberére hõsi halott után hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személy

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok és a 236/A. § rendelkezései alapján a nyugdíjmegállapító

szervtõl 2012. június 30-áig kérheti a hozzátartozói nyugellátás ismételt megállapítását és kiegészítõ hozzátartozói

támogatás megállapítását. A hozzátartozói nyugellátás összegét – 2012. január 1-jétõl kezdõdõen – abban az esetben

lehet ismételten megállapítani és egyúttal kiegészítõ hozzátartozói támogatást megállapítani, ha az így megállapított

hozzátartozói nyugellátás és kiegészítõ hozzátartozói támogatás együttes összege magasabb az (1) bekezdés szerint

folyósított összegnél.

(4) A hozzátartozói nyugellátás és baleseti járadék összegének módosítása során a 2011 decemberében folyósított

ellátás összegének alapjául szolgáló átlagkeresetet kell figyelembe venni, ha ez az ellátásban részesülõre kedvezõbb,

mint az általános szabályok alapján számított átlagkereset.”

110. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

a) 47. § (3) bekezdésében a „vagy annak jogosultsága esetén szolgálati nyugállományba helyezni” szövegrész

helyébe az „ennek hiányában rendelkezési állományba helyezni, vagy – ha az állomány tagja a Munka

Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül – felmenteni, illetve a jogosultság fennállása

esetén nyugállományba helyezni” szöveg,

b) 59. § (5) bekezdés c) pontjában a „nyugellátásra” szövegrész helyébe a „nyugellátásra vagy a megváltozott

munkaképességû személyek ellátására” szöveg,

c) 68. § (3) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjra” szövegrész helyébe a „nyugdíjra, vagy a megváltozott

munkaképességû személyek ellátására” szöveg,

d) 69. § (3) és (4) bekezdésében az „a rokkantságát” szövegrészek helyébe a „rokkantságát, megváltozott

munkaképességû személyek ellátását” szöveg,
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e) 194. § (1) bekezdés b) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott

munkaképességû személyek ellátása” szöveg,

f) 194. § (3) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe a „rokkantsági

nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának” szöveg,

g) 202. § (3) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdés szerinti nyugellátások esetében” szövegrész helyébe az „állomány

tagjának és hozzátartozóinak nyugellátására” szöveg,

h) 212. § (1) bekezdésében az „Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék” szövegrész helyébe

az „A baleseti járadék, – a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és

a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti, e törvény 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján

kiszámításra kerülõ – rögzített nyugdíj, valamint kormányrendeletben meghatározott esetben a szolgálati

járandóság” szöveg,

i) 230. § (1) bekezdésében a „hivatásos állományból nyugállományba helyezett, valamint a szerzõdéses

állományból rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezett” szöveg,

j) 287. § (2) bekezdés h) pontjában a „nyugellátásra, baleseti járadékra” szövegrész helyébe a „baleseti járadékra”

szöveg, az „összefüggésének” szövegrész helyébe az „összefüggésének és a rögzített nyugdíj” szöveg

lép.

111. § Hatályát veszti a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény

a) 47. § (2) bekezdésében a „rokkantsági” szövegrész,

b) 126. § (2) bekezdésének b) pontjában a „(rokkantsági, baleseti rokkantsági)” szövegrész,

c) 202. § (1) és (2) bekezdése,

d) 207. §-a és az azt megelõzõ alcím,

e) 208. §-a és az azt megelõzõ alcím,

f) 209–210/A. §-a és a 209. §-t megelõzõ alcím,

g) 211. §-a és az azt megelõzõ alcím,

h) 212. §-át és 215. §-át megelõzõ alcímek.

35. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

112. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja a következõ dd) alponttal egészül ki:

(Az adóigazolványt kiegészítõ kártya a következõ adatokat tartalmazza:

az érvényesség idõtartama,)

„dd) amely Rehabilitációs kártya esetén a kártya érvényességének kezdõ idõpontjától a kártya visszavonásáig terjedõ

idõszak.”

(2) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártya kiállításáig a kártya helyettesítése céljából igazolást állít ki, amely

tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatokat. Ahol jogszabály Rehabilitációs kártyát említ, azon a Rehabilitációs kártyát

helyettesítõ igazolást is érteni kell.”

(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés b) pontja a következõ bf) alponttal egészül ki:

[Az állami adóhatóság

elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek és a mezõgazdasági

õstermelõ által]

„bf) a 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásokból a rehabilitációs hatóság részére a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásának folyósítása mellett munkát végzõ magánszemélyek és foglalkoztatóik azonosító adatait,

valamint e magánszemélyek pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapjára (keresetére, jövedelmére) vonatkozó

adatokat a rehabilitációs hatóság által folyósított ellátások jogszerûségének vizsgálata céljából a bevallásra elõírt

határidõt követõ hónap utolsó napjáig,”

(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 52. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe

a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg,
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b) 52. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe

az „egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg

lép.

36. A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmûvészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi

CVI. törvény módosítása

113. § A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmûvészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „nyugellátásban részesül – ideértve az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi

nyugdíját is –” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,

átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül” szöveg,

b) 2. §-ában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati

járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában”

szöveg

lép.

37. A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

114. § (1) A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 56. § (1) bekezdése a következõ 9. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„9. nyugdíjszerû ellátás: a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék, továbbá

mindaz az ellátás, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik,

vagy amely ellátást a nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezések szerint kell emelni.”

(2) Hatályát veszti a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 40/B. § (2) bekezdésében a „rendszeres szociális”

szövegrész.

38. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve

a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas

foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

115. § A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását

követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi

CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya kiterjed]

„f) a 16/A. § (1) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességû személyre.”

116. § A Pftv. a 16. §-t követõen a következõ III/B. fejezettel egészül ki:

„III/B. Fejezet
A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása
16/A. § (1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességû személy jogosult, akinek a rehabilitációs

hatóság által végzett komplex minõsítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban

részesült vagy

b) rehabilitációs járadékban részesül.

(3) A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy

az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.

(4) A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás

megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való

jogosultság fennállásáról.
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(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyet a rehabilitációs hatóság kezelhet

a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával és megszûnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé

történõ adatszolgáltatás céljából.

(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének

a) kezdõ idõpontja az a nap, amikor a rehabilitációs hatóság (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása az állami

adóhatósághoz beérkezik,

b) záró idõpontja a kártya visszavonásának napja.

(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén gondoskodik

a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami

adóhatóság részére a jogosultság megszûnésérõl, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyezõ munkaadó

nevérõl, székhelyérõl, telephelyérõl.

(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a kártyát visszavonja.

A Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja.

(9) A Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos egyéb eljárási szabályokról az Art. rendelkezik.

16/B. § (1) A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkezõ megváltozott munkaképességû személy

foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási adót.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességû személy után egyszerre csak egy

munkaadó jogosult, és csak arra az idõszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, errõl értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót.

A munkaadó az értesítés átvételét követõ naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre.”

117. § A Pftv. 17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért,

a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint az egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelõs miniszterrel

egyetértésben rendeletben állapítsa meg a Rehabilitációs kártya felhasználásának és az ehhez kapcsolódó

kedvezmény érvényesítésének részletes szabályait.”

39. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

118. § A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 68. § (2) bekezdésében a „nyugdíjasát” szövegrész helyébe az „azt a volt munkavállalóját, aki legkésõbb

a munkaviszony megszûnését követõ naptól kezdõdõen nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati

járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában

részesül (a továbbiakban: nyugdíjas)” szöveg,

b) 68/H. § (4) bekezdés d) pontjában a „nyugdíjszerû társadalombiztosítási ellátás” szövegrész helyébe a „68. §

(2) bekezdése szerinti ellátás” szöveg

lép.

40. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

119. § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében a „19/A. § (1) bekezdésének j) és

k) pontja és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „19/A. § (1) bekezdés d) pontja” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a) 8. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 8. § (6) bekezdése.

41. A megváltozott munkaképességû személyek ellátórendszerének átalakításával kapcsolatos egyéb

rendelkezések

120. § (1) Hatályát veszti

a) a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény,

b) a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CLVII. törvény,

c) az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.
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(2) Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvény 60. §-a és az azt megelõzõ alcím.

(3) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 159. §-a.

(4) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és

egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 35. §-a.

(5) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény

a) 67. §-ának a Tny. 83/B. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „nyugellátásban” szövegrész helyett

a „korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban” szöveggel,

b) 71. §-ának a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 47. § (2) bekezdés f) pontját

megállapító rendelkezése az „illetve az átmeneti bányászjáradék” szövegrész helyett az „a balettmûvészeti

életjáradék, illetve az átmeneti bányászjáradék” szöveggel,

c) 97. §-ának az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi

XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „fedezetére” szövegrész helyett a „fedezetére,

a megszûnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre” szöveggel

lép hatályba.

42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

121. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18. §-a a következõ

l) ponttal egészül ki:

(A jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)

„l) a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtása esetén

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján szerzõdõként igénybe vevõ

fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,

lb) a lakáscélú kölcsönszerzõdés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához

szükséges adatot,

lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerzõdést bérbevevõ félként megkötõ személy természetes

személyazonosító adatait,

ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait.”

122. § Az Szt. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jegyzõ a szolgáltató részére – a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás

érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából – a 18. § a), c), f) pontjában, valamint a 18. § l) pont

la) alpontjában foglalt adatokat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon átadja.”

123. § Az Szt. 20/C. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások

finanszírozásának ellenõrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyezésre

és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.”

124. § Az Szt. 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jegyzõ a 18. § l) pont la) alpontjában foglaltak körében adatot kérhet a természetbeni szociális ellátás formájában

nyújtott lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján nyújtó

szolgáltatótól.”
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125. § (1) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)

„a) a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott feltételek szerint

aa) idõskorúak járadékát,

ab) foglalkoztatást helyettesítõ támogatást,

ac) rendszeres szociális segélyt,

ad) lakásfenntartási támogatást

ae) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;”

[állapít meg (a továbbiakban: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).]

(2) Az Szt. 25. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének változása esetén megfelelõen alkalmazni kell.”

126. § Az Szt. 33. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

A jegyzõ aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,)

„a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást

szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg

az 50%-os mértéket, vagy”

127. § Az Szt. 34. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki)

„i) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül.”

128. § (1) Az Szt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy

nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A jegyzõ a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhõ-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,

a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõrészletéhez, a közös költséghez, illetve

a tüzelõanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt

a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási

támogatás), vagy

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személynek.”

(2) Az Szt. 38. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb

feltételeként elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének

biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének

biztosítása körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje,

a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának,

valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek

teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek

– az elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmezõ vagy a jogosult

a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg

kell szüntetni.

(10) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyzõ a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy

a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan

a) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív

lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint

b) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a normatív lakásfenntartási

támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.”

129. § Az Szt. 42. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban

részesülõ személy

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 77



a) a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minõsülõ ellátásban,

b) korhatár elõtti ellátásban,

c) szolgálati járandóságban,

d) balettmûvészeti életjáradékban,

e) átmeneti bányászjáradékban,

f) rokkantsági ellátásban vagy

g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban

részesül, továbbá az ápolási díjat az a)–g) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének idõpontjában több

mint tíz éve folyósítják.”

130. § Az Szt. 44. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. Az ápolási díjban részesülõ személy – ide nem

értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – az ellátás után nyugdíjjárulék vagy

magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.”

131. § (1) Az Szt. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egyes szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában

is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható)

„a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás a (2) bekezdésben meghatározott

mértékben és feltételek fennállása esetén,”

(2) Az Szt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás

formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési

önkormányzat képviselõ-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás

természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni

juttatás formáit rendeletében szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított

összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.”

132. § Az Szt. 50. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Közgyógyellátásra jogosult)

„g) az, aki rokkantsági ellátásban;”

(részesül.)

133. § Az Szt. 57. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fõvárosi önkormányzat fenntartásában lévõ, illetve a fõvárosi önkormányzattal ellátási szerzõdést kötött nem

állami, egyházi fenntartó által nyújtott éjjeli menedékhely engedélyezett férõhelyszáma az ellátás iránti szükséglet

által különösen indokolt esetben meghaladhatja a százötven fõt.”

134. § Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót – esetében a 2011. december

31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012.

július 1-jétõl történõ befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési

önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

(2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó

olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhetõ,

vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha

az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást,

a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések

a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma

meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy

b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma

meghaladja az összlakosságszám felét.
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(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben – ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi

segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámát – a normatív hozzájárulás

a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történõ befogadás nélkül is jár, ha a változás a mûködési engedély

módosítását nem teszi szükségessé.”

135. § Az Szt. a következõ 68/B. §-sal egészül ki:

„68/B. § (1) Idõsek otthonában – a férõhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási

szükséglettel nem rendelkezõ személy is ellátható, ha az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy

írásban vállalja a 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékû személyi térítési díj

megfizetését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben

a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehetõ igénybe,

b) nem kell alkalmazni a 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, a 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. §

(6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat,

c) a 68. § (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhetõ el, ha szintén vállalja az (1) bekezdés

szerinti személyi térítési díj megfizetését,

d) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak a szolgáltatási önköltség megállapításának, illetve

évközbeni korrigálásának idõpontját kell tekinteni,

e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást õ

vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.

(3) Az ellátás megkezdésétõl számított egy éves idõtartamot követõen, ha az (1) bekezdés szerinti ellátott állapota

indokolja, az intézményvezetõ döntése alapján elvégezhetõ a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási

szükséglet

a) megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehetõ igénybe és térítési díját az V. Fejezet

III. címe szerint kell megállapítani,

b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.”

136. § Az Szt. 86. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén

a) kétezer fõnél több állandó lakos él, családsegítést,

b) háromezer fõnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idõsek nappali ellátását,

c) tízezer fõnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali

ellátást,

d) harmincezer fõnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést

nyújtó ellátást

köteles biztosítani.”

137. § Az Szt. 92/G. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki)

„c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.”

138. § Az Szt. 132. § (4) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)

„e) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

körében elõírt részletes szabályokat,

f) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás formájában

történõ nyújtásának eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit.”

139. § Az Szt. 140/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság (3) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálata során

a 36. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt követelmény teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a rendelkezésre

állási támogatásra jogosult személy által 2010. december 31-ét követõen, de a bérpótló juttatásra való jogosultsága

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 79



megállapítását megelõzõen, továbbá a bérpótló juttatásra való jogosultsága megállapítását követõen teljesített,

a 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységek együttes idõtartamát.”

140. § Az Szt. a következõ 140/L. §-sal egészül ki:

„140/L. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvénnyel megállapított 25. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában és 38. § (1) bekezdésében foglaltakat a 2012.

január 1-jét követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvénnyel megállapított 38. § (9) és (10) bekezdésének rendelkezései a normatív lakásfenntartási támogatás

megállapítására a 132. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelet

hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatóak.”

141. § Az Szt. a következõ 140/M. §-sal egészül ki:

„140/M. § A 127/A. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése

alóli mentesülésre akkor van lehetõség, ha 2012. január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény

létrehozására tekintettel a mûködési engedély, illetve annak módosítása jogerõre emelkedett.”

142. § (1) Az Szt.

a) 3. § (6) bekezdésében az „a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény” szövegrész helyébe

az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény”

szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,” szövegrész helyébe a „nemzeti

helytállásért elnevezésû pótlék, a közszolgálati járadék,” szöveg, valamint az „a rehabilitációs járadék,” szövegrész

helyébe az „a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai,” szöveg,

c) 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe

az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv,” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,

rehabilitációs hatóság,” szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés g) pontjában a „baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj” szövegrész helyébe

a „baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi

nyugdíj” szöveg,

f) 34. § (2) bekezdés a) pontjában az „a–g) pontja” szövegrész helyébe az „a)–g), valamint i) pontja” szöveg,

g) 42. § (1) bekezdés b) pontjában a „rendszeres pénzellátásban részesül” szövegrész helyébe a „rendszeres

pénzellátásban – ide nem értve az e) pont szerinti ellátást – részesül” szöveg,

h) 59. § (1) bekezdésében az „a települési” szövegrész helyébe az „az állam és a települési” szöveg,

i) 68. § (1) bekezdésében az „otthonában” szövegrész helyébe az „otthonában – a 68/B. § szerinti kivétellel –”

szöveg,

j) 92/B. § (1) bekezdés i) pontjában a „készít” szövegrész helyébe a „készít – figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére –”

szöveg,

k) 115. § (9) bekezdésében az „az elõzõ év adatai” szövegrész helyébe az „a tárgyévre tervezett adatok” szöveg,

l) 132. § (4) bekezdés c) pontjában az „eseteit, és” szövegrész helyébe az „eseteit” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Szt.

a) 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja,

b) 58/B. § (1) és (3) bekezdése,

c) 92/E. § (3) bekezdésében a „végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális

nyilvántartás)” szövegrész, valamint az „(a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás)” szövegrész,

d) 92/G. § (2) bekezdése,

e) 127/A. § (6) bekezdése.
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43. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

143. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a

a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint – természetben is nyújtható.”

144. § (1) A Gyvt. 24. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyámhivatal hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek értesítése alapján

a gyermektartásdíj folyósítását – legfeljebb hat hónapra – felfüggeszti, ha)

„b) a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve,

hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,

c) a kötelezett a kérelmezõ részére legalább két egymást követõ alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy

annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát

meghaladja,”

(2) A Gyvt. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyámhivatal a felfüggesztést követõ vizsgálat eredményeképpen, ha a felfüggesztés idõtartama alatt a jogosult

nem részesült a 22. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékû gyermektartásdíjban – a felfüggesztés lejárta

után – elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés idõtartamára esedékes megelõlegezett

gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történõ kifizetését vagy a megelõlegezést megszünteti.”

145. § A Gyvt. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor

a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak

szerint – a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról rendeletet alkot.”

146. § A Gyvt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését

a) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének határozata,

b) a települési önkormányzat jegyzõjének vagy a gyámhivatalnak a határozata,

c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az intézményvezetõ

intézkedése,

d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami fenntartó által meghatározott

körben az intézményvezetõ intézkedése,

e) a személyes gondoskodás iránti kérelemrõl dönteni jogosult személy intézkedése

alapozza meg.

(2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a határozatot közölni kell

a mûködtetõvel és az ellátást nyújtó intézmény vezetõjével is.

(3) Állami fenntartású intézmény esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésrõl az intézményvezetõ értesíti

a kérelmezõt, illetve törvényes képviselõjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezõt, illetve

törvényes képviselõjét írásban kell értesíteni.

(4) Ha a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje az intézmény vezetõjének (3) bekezdés szerinti döntését vitatja,

az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezetõ

az ellátás igénybevételérõl nem intézkedik, a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje az arról való tudomásszerzéstõl

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt.

(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének megkezdése elõtt és az utógondozói ellátás igénybevételének

megkezdésekor

a) állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetõje, illetve az intézményvezetõ,

b) egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy

a kérelmezõvel, illetve törvényes képviselõjével írásban megállapodást köt.

(6) Nem kell az (5) bekezdés szerint megállapodást kötni

a) gyermekjóléti szolgáltatás esetén,

b) – ha a fenntartó döntése alapján a szolgáltatás jellegére tekintettel az nem indokolt – alternatív napközbeni ellátás
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esetén.

(7) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza

a) az ellátás kezdetének idõpontját,

b) az intézményi ellátás idõtartamát (a határozott vagy határozatlan idõtartam megjelölését),

c) a gyermek, fiatal felnõtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját,

d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítésidíj-fizetési

kötelezettséggel jár,

e) az ellátás megszüntetésének módjait,

f) a gyermek és törvényes képviselõje, valamint a fiatal felnõtt személyazonosító adatait.

(8) Az intézményvezetõnek az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnõtt azonnali elhelyezésérõl kell gondoskodnia

a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelõ határozat alapján,

b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján,

c) az 57. § (2) bekezdése szerinti esetben.

(9) Ha az egyházi, nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal vagy állami szervvel kötött ellátási szerzõdés hatálya

alá tartozó esetben az ellátásra irányuló kérelmet elutasítja, a kérelmezõt, illetve törvényes képviselõjét írásban értesíti.

Ha a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc

napon belül az ellátási szerzõdést megkötõ helyi önkormányzathoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi

önkormányzat vagy állami szerv a kérelemrõl határozattal dönt.

(10) Ha a helyi önkormányzattal vagy állami szervvel ellátási szerzõdést kötött egyházi, nem állami fenntartó

az elhelyezést elrendelõ döntés ellen fellebbezést nyújt be, a helyi önkormányzatot vagy állami szervet írásban

értesíti.”

147. § A Gyvt. 41. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek

életkorának megfelelõen –

a) a bölcsõde, a hetes bölcsõde,

b) a családi napközi,

c) a családi gyermekfelügyelet,

d) a házi gyermekfelügyelet,

e) az alternatív napközbeni ellátás.”

148. § A Gyvt. 43. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A családi napközi esetében a 32. § (5) bekezdése szerint megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérõ

idõpontokban történõ igénybevétele esetén – túllépheti a családi napközi mûködési engedélyében meghatározott

férõhelyek számát. A szolgáltatást azonos idõben igénybe vevõ gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja

meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszámot.”

149. § A Gyvt. 43/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A családi gyermekfelügyelet esetében a 32. § (5) bekezdése szerint megkötött megállapodások száma

– a szolgáltatás eltérõ idõpontokban történõ igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet mûködési

engedélyében meghatározott férõhelyek számát. A szolgáltatást azonos idõben igénybe vevõ gyermekek száma

ebben az esetben sem haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszámot.”

150. § A Gyvt. a következõ 44/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Alternatív napközbeni ellátás

44/A. § Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,

a) a szülõ és a gyermek kapcsolatát erõsítõ, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidõs és

prevenciós szolgáltatás,

b) a csellengõ vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-,

illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés,

feltéve, ha a mûködtetõ rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi

feltételekkel.”
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151. § A Gyvt. 68/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68/A. § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont

ba) alpontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejûleg a települési önkormányzat jegyzõje elrendeli

a 16. életévét be nem töltött gyermek védelembe vételét.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje

a) a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl és

ezzel egyidejûleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott

családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történõ utalásáról,

b) a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító

szervnél az ellátás szüneteltetését.

(3) Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése esetén a felfüggesztés idõtartama alatt

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülõ gyermek után járó iskoláztatási támogatást

a családtámogatási folyószámlán kell gyûjteni,

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek után járó iskoláztatási támogatást a gyermek

számára természetbeni formában kell nyújtani.

(4) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének indokoltságát a külön jogszabályban foglalt

esetekben rendszeresen felül kell vizsgálni. Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak

száma a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti

idõtartamban eléri a tizet, a települési önkormányzat jegyzõje kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító

szervnél az ellátás szüneteltetését és rendelkezik a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás

családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetésérõl.”

152. § (1) A Gyvt. 139. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)

„e) hatósági döntéssel elhelyezett gyermek, illetve fiatal felnõtt esetén

ea) a határozatot hozó szerv nevét, a határozat számát, keltét, jogerõre emelkedésének napját,

eb) a hatósági döntés jellegét (ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel,

utógondozói ellátás elrendelése),

ec) a gyermek ellátási szükségletét,

ed) a gyermek gondozási helyét, a fiatal felnõtt ellátásának helyét, a gyermek hatósági döntéssel elrendelt

nevelõszülõi elhelyezése, illetve a fiatal felnõtt nevelõszülõnél nyújtott utógondozói ellátása esetén a nevelõszülõ

nevét és címét.”

(2) A Gyvt. 139. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és

gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.

(7) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyezésre

és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.”

153. § A Gyvt. 145. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a

a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nyújtó új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,

b) gyermekek napközbeni ellátása és gyermekek átmeneti gondozása esetében az új férõhelyeknek

a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási

rendszerbe történõ befogadása.

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férõhelyszámnak az minõsül,

amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a gyermekjóléti

szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.”

154. § A Gyvt. 145. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe

történõ befogadás nélkül is jár, ha a változás a mûködési engedély módosítását nem teszi szükségessé.”
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155. § A Gyvt. 146–151. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás

keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell

fizetni.

(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevõ nagykorú jogosult,

b) az ellátást igénybe vevõ gyermek esetén a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ vagy más törvényes képviselõ,

c) az ellátást igénybe vevõ gondnokolt esetében a törvényes képviselõ

(az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg.

147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás

nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti

(ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történõ megosztásával.

(2) A bölcsõde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,

nappali felügyeletére és a vele történõ foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. §

(3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják.

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált

térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

148. § (1) A kötelezett által fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ,

a szolgáltatást vezetõ vagy a mûködtetõ (a továbbiakban együtt: intézményvezetõ) konkrét összegben állapítja meg.

(2) A bölcsõdei ellátás esetében az intézményvezetõ a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsõdei ellátás

keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett – a fenntartó

döntésétõl függõen – a bölcsõdei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.

(3) Az intézményvezetõ a kötelezettet írásban értesíti a személyi térítési díj összegérõl

a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltatás, ellátás igénybevételét megelõzõen,

b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésõbb az ellátás igénybevételétõl számított

harminc napon belül.

(4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

(5) A személyi térítési díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint

csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés

szerinti értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(7) Ha a kötelezett a személyi térítési díj egyházi vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja,

a bíróságtól kérheti a személyi térítési díj megállapítását. A bíróság jogerõs határozatáig a korábban megállapított

személyi térítési díjat kell megfizetni.

(8) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett

jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget

tenni. A kötelezett nem kötelezhetõ a felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére.

(9) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.

(10) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését,

vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének

megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani

kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné

meg.

(11) A normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ fenntartó esetén a 147. §-t, a 148. § (4) bekezdését és a 150. §-t

nem kell alkalmazni.

149. § Térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)–(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben

intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.

150. § (1) A személyi térítési díj megállapításánál

84 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevõ fiatal felnõtt rendszeres havi jövedelmét,

b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy fõre

jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy fõre jutó jövedelem megállapításánál a 19. § (4) bekezdés

a)–e) pontjában felsorolt személyek jövedelmét kell figyelembe venni.

(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevõnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott

jövedelem

a) 50%-át családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén,

b) 20%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetén,

c) 25%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is

biztosítanak,

d) 50%-át átmeneti gondozás esetén,

e) 30%-át a fiatal felnõtt utógondozói ellátása esetén.

(4) A családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevõ szülõ és nagykorú testvér

számára is személyi térítési díjat kell megállapítani a (3) bekezdés d) pontjának figyelembevételével.

(5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem

rendelkezik.

(6) Bölcsõde esetében

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek,

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,

d) az átmeneti gondozásban lévõ, az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett,

az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj – a 151. § (5) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével – csak az étkezésért kérhetõ. A c) pont szerinti gyermekszámot a 151. §

(10) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

151. § (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

a) a bölcsõdében, hetes bölcsõdében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás

keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára

nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében

nyújtott étkeztetésre.

(2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön

is igényelhetõ.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó

napi összege.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezetõ a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános

forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt

normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ

aa) bölcsõdés,

ab) óvodás,

ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett,

aa)–ac) alpont szerinti életkorú

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
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b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után

az intézményi térítési díj 50%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj

50%-át,

kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetõ igénybe.

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó

rendelkezések szerint létrejött – tanulószerzõdése alapján már jogosult.

(8) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ – nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos

intézményben nevelkedõ – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem

vehetõ igénybe a normatív kedvezmény.

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül

étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között –

a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

(10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élõként kell figyelembe

venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerû oktatásban részt vevõ, illetve felsõoktatásban

nappali tagozaton tanuló, valamint

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermekeket.

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerû oktatásban való részvétele befejezéséig kell

biztosítani.”

156. § A Gyvt. a következõ 161/D–161/H. §-sal egészül ki:

„161/D. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított 24. § (3) bekezdés b) és c) pontjában és 24. § (4) bekezdésében

foglaltakat a 2011. december 31-ét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

161/E. § Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevõ települési önkormányzat

az általa nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési

díjakról szóló, 2012. január 1-jén hatályos rendeletét 2012. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási

megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl,

valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló szabályokat.

161/F. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított 146–151. §-át azok esetében, akik 2011. december 31-én gyermekek

napközbeni ellátásában, gyermekek átmeneti gondozásában vagy utógondozói ellátásban részesülnek, a személyi

térítési díj soron következõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni.

161/G. § A 145/A. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése

alóli mentesülésre akkor van lehetõség, ha 2012. január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény

létrehozására tekintettel a mûködési engedély, illetve annak módosítása jogerõre emelkedett.

161/H. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel módosított 68/A. §-át alkalmazni kell

a) azon ügyekben, amelyekben a közoktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, Cst. 15. §

(1) bekezdés a) pontja, ennek hiányában a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelzése 2012. január 31-ét követõen

érkezik meg a települési önkormányzat jegyzõjéhez, és

b) az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének 2012. január 31-ét követõ felülvizsgálata során.”

157. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„r) a védelembe vételhez kapcsolódóan a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására irányuló

eljárásra, valamint az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére, a felfüggesztés megszüntetésére és

az iskoláztatási támogatás szüneteltetése kezdeményezésére irányuló eljárásra, a felfüggesztés és a szüneteltetés
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felülvizsgálatára és a családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználására vonatkozó részletes

szabályokat,”

(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ y) és z) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„y) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 20/A. § szerinti támogatás természetbeni formában

történõ nyújtásának feltételeit és eljárási szabályait,

z) a gyermekétkeztetésre vonatkozó részletes szabályokat.”

158. § A Gyvt.

a) 37/A. § (3) bekezdésében a „feltételei” szövegrész helyébe a „feltételei, okai” szöveg,

b) 66. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó és

a fõvárosi önkormányzat” szöveg,

c) 66. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyei, fõvárosi és megyei jogú városi önkormányzat” szövegrész helyébe

a „megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szöveg,

d) 66. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, a fõvárosi” szöveg,

e) 139. § (3) bekezdés a) pontjában az „a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész helyébe az „alternatív

napközbeni ellátás” szöveg,

f) 145. § (3) bekezdésében a „nem állami fenntartású” szövegrész helyébe az „egyházi és nem állami fenntartású”

szöveg

lép.

159. § Hatályát veszti a Gyvt.

a) 30. § (1) bekezdése,

b) 31. § (3) bekezdése,

c) 40. § (4) bekezdése,

d) 41. § (4) bekezdése,

e) 47. § (1) és (2) bekezdése,

f) 69. § (4) bekezdése

g) 145/A. § (5) bekezdése.

44. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

160. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nevelési ellátásra jogosult)

„b) a gyermekotthon vezetõje a gyermekotthonban nevelt,

c) a szociális intézmény vezetõje az intézményben elhelyezett,”

(még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.)

161. § A Cst. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Iskoláztatási támogatásra jogosult)

„b) a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy

a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel

a tankötelezettség teljes idõtartamára.”

162. § A Cst. 12. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját

maga, illetve akinek a házastársa, élettársa)

„c) megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,”

163. § A Cst. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a tanköteles, továbbá a tankötelezettsége megszûnését követõen közoktatási intézményben tanulmányokat

folytató gyermek (személy) – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kötelezõ tanórai foglalkozások tekintetében
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igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzõje

gyámhatóságként eljárva

a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja

az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétõl

számított 15 napon belül –

ba) felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, ha a gyermek az a) pont szerinti végzés meghozataláig

a 16. életévét nem töltötte be, vagy

bb) kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését, ha a gyermek az a) pont

szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét betöltötte.”

164. § A Cst. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy – ide nem értve a nagyszülõt, az örökbefogadó szülõt a 20/B. § szerinti

esetben, továbbá a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – keresõ tevékenységet)

„d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után a b) pont szerinti korlátozás nélkül folytathat, azzal, hogy

az e pont szerinti feltételekkel keresõtevékenységet folytató személy az ikergyermekek számától függetlenül az egy

gyermek után járó összegû gyermekgondozási segélyre jogosult.”

165. § A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász

dolgozók egészségkárosodási járadékát” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátást, a bányászok egészségkárosodási

járadékát” szöveg lép.

166. § A Cst. 37. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 15. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás szüneteltetését

a gyámhatóságként eljáró jegyzõ jelzésének beérkezését követõ második hónap elsõ napjától kell elrendelni.”

167. § A Cst. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvénnyel módosított 15. § (1) bekezdését alkalmazni kell

a) azon ügyekben, amelyekben a közoktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, 15. §

(1) bekezdés a) pontja, ennek hiányában 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelzése 2012. január 31-ét követõen

érkezik meg a települési önkormányzat jegyzõjéhez, és

b) az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének 2012. január 31-ét követõ, Gyvt. szerinti felülvizsgálata

során.”

168. § Hatályát veszti a Cst. 12. § (3) bekezdés e) pontjában a „rendszeres szociális járadékban,” szövegrész.

45. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

1992. évi LXVI. törvény módosítása

169. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következõ

q) ponttal egészül ki:

(E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:)

„q) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata

teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben.”

46. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

170. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
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„(7) Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési

eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. A veszélyes munkaeszköz,

technológia próba- vagy kísérleti jelleggel történõ üzemeltetésére kizárólag a (3) bekezdés szerinti próba- vagy

kísérleti jelleggel történõ üzemeltetéstõl független elõzetes vizsgálatok lefolytatását követõen kerülhet sor. Az ilyen

jellegû üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.”

171. § Az Mvt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Olyan munkahelyen, ahol különbözõ munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejûleg

foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében

tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintõ

kockázatokról és a megelõzési intézkedésekrõl az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselõiket, illetõleg

a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári

Törvénykönyv szerinti fõvállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely

a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fõ felelõsséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelõs, akinek

az érdekében a munkavégzés folyik.”

172. § Az Mvt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági elõírások

nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá

a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges

személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelezõ elõírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön

jogszabály által elõírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthetõ.”

173. § Az Mvt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„46. § A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának,

a munkavégzésbõl és a munkakörnyezetbõl származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezõk

figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelõen – biztosítani kell a munkahelyi elsõsegélynyújtás

tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.”

174. § Az Mvt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

a) annak ellátásához megfelelõ élettani adottságokkal rendelkezik,

b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlõdését károsan nem befolyásolja,

c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,

d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak

szerint – alkalmasnak bizonyult.

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

175. § (1) Az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minõségileg, illetve szükség esetén

mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat, különös tekintettel

az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érõ terhelésekre, valamint

a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket

(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset,

egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi

határértékkel szabályozott kóroki tényezõ elõfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni

az expozíció mértékének meghatározásáról.

(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelõzõ intézkedések meghatározását – eltérõ

jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése elõtt, azt követõen indokolt esetben, de legalább

3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia,

munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggõ

változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi

tényezõk megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost
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légszennyezõk minõségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha

az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben

bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elõ, vagy

a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 56. §-ban meghatározottak

a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.”

(2) Az Mvt. 54. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelõssége legalább a következõk dokumentálása:)

„g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következõ idõpontja;”

(3) Az Mvt. 54. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles

a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelõzõen a munkavállalónak megadni;

b) rendszeresen meggyõzõdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,

a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;

c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggõ veszélyek figyelembevételével megfelelõ

munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;

d) új technológiák bevezetése elõtt kellõ idõben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi

képviselõikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;

e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos végzésével

kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és

közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;

f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelõen eljárni;

g) biztosítani a védõeszközök rendeltetésszerû használhatóságát, védõképességét, kielégítõ higiéniés állapotát,

szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását;

h) teljes felelõsséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme

érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos

javítására;

i) a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsített feladatok

ellátásáról az e törvényben meghatározott módon gondoskodni és az elõírt feladatok ellátására e törvényben

meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani.”

(4) Az Mvt. 54. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzése munkabiztonsági és ezzel egyidejûleg

munkaegészségügyi szaktevékenységnek minõsül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság területén

a külön jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.

(9) A munkáltató a kockázatértékelést követõen, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése

során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, mûszaki egyéni védelem módozatait, illetve

az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelõzési intézkedéseket.”

176. § Az Mvt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„58. § (1) A munkáltató az 57. § (1) bekezdésében elõírt kötelezettségén túl, a külön jogszabályban meghatározottak

szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedõen a 21. § (3) bekezdésében – ide nem értve a munkaeszközöket –,

a 23. § (2) bekezdésében, a 40. § (1) bekezdésében, a 42. §-ban, a 44. § (1) bekezdésében, a 46. §-ban, a 49. §

(1) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdés b) és d)–g) pontjaiban, (2) bekezdésében, (7) bekezdés b) pontjában és

az 56. §-ban elõírt feladatainak ellátásához foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által mûködtetett vagy a munkáltatóval

kötött szerzõdés alapján külsõ szolgáltató útján.

(2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelõsségének érintetlenül hagyásával közremûködik

az egészséget nem veszélyeztetõ munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelõzésében,

a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsített, külön jogszabályok által elõírt feladatok ellátásában.

(3) A munkáltatónak biztosítania kell, hogy munkavállalói és azok munkavédelmi képviselõi a munkakörülményeikkel

kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást

a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.

(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedõ szakmai irányítását a munkavédelmi

hatóság – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv közremûködésével – látja el, ebben a körben

90 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. A szakmai irányítás

magában foglalja a helyes gyakorlat módjának meghatározását és annak érvényre juttatását.”

177. § Az Mvt. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy

mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset

kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos

munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavédelmi hatóság

a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmezõ személyt

a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.

(2) Ha az érintett munkavállaló egészségi állapotának romlása a munkavégzéssel vagy a munkavégzés,

munkafolyamat során elõforduló kóroki tényezõkkel hozható összefüggésbe, és a foglalkozási megbetegedést a 64. §

(2) bekezdésében meghatározott szerv, illetve személy nem jelentette be, a munkavállaló a területileg illetékes

munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját a foglalkozási

betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló jogszabályban meghatározott

szervhez elõzetes vizsgálat és bejelentés céljából továbbítja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárásban a sérült, vagy ha a sérült meghalt, vagy egészségi állapota miatt

jogainak érvényesítésére nem képes, a hozzátartozója ügyfélnek minõsül. A kérelemben a hozzátartozói minõséget

valószínûsíteni kell.”

178. § (1) Az Mvt. 79. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ

tevékenysége keretében)

„a) elõzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabály-koncepciók és egyéb elõírások, intézkedések tervezeteit,

a beszámolókat, jelentéseket és az idõszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló

csoportok eltérõ véleményét az elõterjesztéseken fel kell tüntetni;”

(2) Az Mvt. 79. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ

tevékenysége keretében)

„c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást vagy véleményt alakít ki a tárgyaló csoportok által elõterjesztett

munkavédelmi kérdésekrõl;”

(3) Az Mvt. 79. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ

tevékenysége keretében)

„g) dönt a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem

veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos

kérdésekben.”

179. § Az Mvt. a következõ 81/A. §-sal egészül ki:

„81/A. § (1) A munkavédelmi hatóság az ellenõrzési tevékenységét a munkavédelmi hatóság vezetõje által közzétett

ellenõrzési irányelv alapján végzi. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

hivatalos lapjában évenként február 20-áig kell közzétenni.

(2) Az ellenõrzési irányelv tartalmazza

a) az adott év kiemelt ellenõrzési, vizsgálati céljait,

b) az a) pontban foglaltakkal összhangban a kiemelten ellátandó feladatokat és azok teljesítménymutatóit,

c) az ellenõrizendõ fõbb tevékenységi köröket, szakmákat vagy ágazatokat.”

180. § (1) Az Mvt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos

munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy

egészségét súlyosan veszélyeztetõ munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási

kötelezettség megvalósításáért felelõs személlyel vagy szervezettel szemben.”
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(2) Az Mvt. 82. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelõ javaslata alapján a munkavédelmi hatóság

szabja ki. A munkavédelmi hatóság a bírságot

a) a veszélyeztetés mértékének,

b) a veszélyeztetettek számának,

c) a veszélyeztetés idõtartamának, ismétlõdõ jellegének,

d) a megsértett jogszabályi elõírások számának,

e) a veszélyeztetés várható következményeinek,

f) a sérülés és az egészségkárosodás mértékének,

g) a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget elmulasztó személy

vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók számának és éves nettó árbevételének vagy mérlegfõösszegének,

h) a határértékkel jellemzett kóroki tényezõkre megadott határérték túllépése mértékének, valamint

i) a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezetõ egyéb mulasztás személyi és tárgyi

körülményeinek

mérlegelésével szabja ki.”

181. § Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges okból és mértékben megismerheti és

kezelheti az érintett munkavállalók – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és

védelmérõl szóló törvényben meghatározott – egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás

lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót,

illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

182. § (1) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)

„b) a kémiai biztonsággal összefüggõ feladatok végrehajtására, kivéve a munkájuk során veszélyes anyagokkal és

veszélyes keverékekkel kapcsolatos expozícióban foglalkoztatott munkavállalók egészsége és biztonsága védelmét

biztosító feladatokra, elõírások ellenõrzésére,”

(2) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)

„e) a Magyar Honvédségre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a honvédelemért felelõs miniszter

vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságokra, a rendvédelmi szervekre és az önkormányzati tûzoltóságra.”

183. § (1) Az Mvt. 87. § 9. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában

egyszerûsített foglalkoztatás keretében történõ munkavégzést –, a közfoglalkoztatási, a közszolgálati,

a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati

jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegû

jogviszonyban, a szakképzõ iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése

során, továbbá a tanulószerzõdés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási

jogviszonyban (elõzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat, a szabálysértési határozat alapján

a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzati

tûzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló

törvény szerinti közérdekû önkéntes tevékenység, és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy

jóváhagyott) társadalmi munka.”

(2) Az Mvt. 87. §-a a következõ 9/B. ponttal egészül ki:

„9/B. Természetes személy munkáltató háztartásában történõ munkavégzés: kizárólag a maga és háztartásában vele

együtt élõ személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló

munkaviszony.”

(3) Az Mvt. 87. §-a a következõ 14–15. ponttal egészül ki:

„14. Munkáltatói érdekképviseleten a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti országos

munkáltatói érdekképviseleteket, illetve érdekképviseleti szövetségeket kell érteni.
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15. Munkavállalói érdekképviseleten a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti

munkavállalói érdekképviseleteket, illetve érdekképviseleti szövetségeket kell érteni.”

184. § (1) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, illetõleg az e törvény 86. §-ának (2) bekezdésében említett Magyar

Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó

gazdasági társaságok, a rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzati tûzoltóságok tekintetében a munkavédelmi

hatósági feladatokat ellátó szerveket rendeletben jelölje ki;”

(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

„a) a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére, illetõleg a rendvédelmi szervek, az önkormányzati tûzoltóságok

tekintetében a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre

vonatkozóan – az egyes szervek specifikumait figyelembe véve – ezen törvényben meghatározottaktól eltérõ

munkavédelmi követelményeket, eljárási szabályokat, tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá

a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és

minõsítésére vonatkozó szabályokat ágazati rendeletben határozza meg;”

(3) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy

a) rendeletben határozza meg)

„af) az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági követelményeinek;”

(részletes szabályait;)

185. § Az Mvt.

a) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép: „Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzõk egészségének, munkavégzõ

képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelõzve ezzel

a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggõ megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és

a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:”,

b) 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „országos programját” szövegrész helyébe a „nemzeti politikáját” szöveg,

d) 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „országos programjának” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájának” szöveg,

e) 15. § b) pontjában az „országos programjával” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájával” szöveg,

f) 18. § (3) bekezdésében a „gyártói megfelelõségi” szövegrész helyébe az „EK-megfelelõségi” szöveg,

g) 79. § (1) bekezdés b) pontjában az „országos programjának” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájának” szöveg,

h) 83/A. § (4) bekezdésében a „jogszabály alapján foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó és a munkavédelmi

hatóság tevékenységében közremûködõ, kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe

a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi” szöveg,

i) 87. § 3. pontjában a „Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során bármely

munkáltatónál következett be.” szövegrész helyébe a „Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely

a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során bármely munkáltatónál

következett be.” szöveg

lép.

186. § Hatályát veszti az Mvt. 19. § (2) bekezdése, valamint az Mvt. 84. § (4) bekezdésében a „súlyos” szövegrész.

47. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

187. § (1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 35. § e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják)

„e) a munkavédelmi hatóság;”
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(2) A Szabstv. 140. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (l) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség, a bányafelügyelet, valamint

a munkavédelmi hatóság hatáskörébe tartozik.”

48. A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

188. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény

a) preambulumában az „az Alkotmányban biztosított” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény

13. § szerint létrejött” szövegrész helyébe a „lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek”

szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”

szöveg,

f) 4/A. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”

szöveg, az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szerv” szöveg,

g) 4/A. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”

szöveg,

h) 7. §-t megelõzõ alcímében, és a 7. §-ában az „állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szövegrész helyébe

az „állami szakképzési és felnõttképzési szerv” szöveg,

i) 12. § (5) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézethez” szövegrész helyébe az „az állami

szakképzési és felnõttképzési szervhez” szöveg,

j) a 19. § (3) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézethez” szövegrész helyébe az „az állami

szakképzési és felnõttképzési szervhez” szöveg,

k) Mellékletének 1. pont a) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

49. Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

189. § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4. §-a a következõ

(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egyszerûsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján személyi alapbérként, illetve

teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelõen – legalább a kötelezõ legkisebb munkabér 85%-a,

garantált bérminimum esetén 87%-a jár.”

(2) Az Efo tv. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

(3) Az Efo tv.

a) 8. § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg”

szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

b) 11. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg”

szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

50. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény módosítása

190. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

szóló 2011. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontját, valamint 37. §
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(2) bekezdésének a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontját módosító rendelkezése az „egyházi jogi személy” szövegrész helyett

az „egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó)” szöveggel lép hatályba.

51. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

191. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthetõ, amely

a) e törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által elõírt állami feladat vagy

b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben elõírt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy

c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elõírt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy

d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegõrzési, szociális, nevelési, oktatási,

kulturális, kulturális örökség megóvása, mûemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és

ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott

sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom

számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek

kielégítését szolgáló feladat vagy

e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elõsegítõ feladat

ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elõ

közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszonyt.”

(2) A Kftv. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Közfoglalkoztató lehet:

a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkezõ társulása,

b) költségvetési szerv,

c) egyház,

d) közhasznú jogállású szervezet,

e) civil szervezet,

f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam,

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

g) vízitársulat,

h) erdõgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében

ha) az erdõ külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása

érdekében végzett feladatok ellátására,

hb) a természeti károkat szenvedett erdõterületek rehabilitációjára,

hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,

hd) határjelek és környezetének karbantartására,

he) tûzpászták készítését és tûzmegelõzést szolgáló feladatok ellátására,

hf) kommunális hulladék gyûjtésére és elszállítására,

hg) az erdõterület kommunális szennyezõdéstõl való tisztítására

kerül sor,

i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet,

j) a vasúti pályahálózat-mûködtetõ szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek

növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény

állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.”

(3) A Kftv. 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki)

„b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresõ, vagy

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti

rehabilitációs ellátásban részesül.”
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(4) A Kftv. 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér összege megegyezik a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével

a közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén

a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy)

„a) a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára

a közfoglalkoztatást közvetlenül megelõzõen folyósított álláskeresési járadék, rehabilitációs ellátás, illetve

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összegét, és”

(5) A Kftv. 2. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 193/P. §-ában foglaltakon túlmenõen:)

„i) az Mt. 100. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatott nem kérheti a jogviszonyba történõ

visszahelyezését,”

192. § A Kftv. 24. §-ának az Szt. 58/A. § (2a) bekezdését megállapító rendelkezése a „befogadást.” szövegrész helyett

a „befogadást, valamint 2012. július 1-jétõl a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás – ide nem értve az egyházi

fenntartású házi segítségnyújtást – esetében a 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti

létszám.” szöveggel lép hatályba.

193. § Nem lép hatályba a Kftv. 58. § (2) bekezdés d) pontja.

52. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló

2009. évi LXXIV. törvény módosítása

194. § Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi

LXXIV. törvény (a továbbiakban ÁPBtv.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ÁPB-ben megkötött kollektív szerzõdésnek a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek

gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét érintõ szabályainak hatályát – az ÁPB

két oldala együttes kérelmének megfelelõen a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi

XCIII. törvény szerinti országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek

képviselõi, valamint az illetékes ágazati miniszter véleményének kikérése után – a miniszter az ágazatba

fõtevékenység alapján besorolt munkáltatókra kiterjesztheti. Ha a kollektív szerzõdést nem az ÁPB-ben kötötték,

a kiterjesztésre – a szerzõdést kötõ szervezetek együttes kérelme esetén – e törvény szabályainak megfelelõ

alkalmazásával kerülhet sor.”

195. § (1) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (továbbiakban: NGTT) részt vevõ országos munkáltatói és

munkavállalói érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti szövetségekhez való tartozás;”

(2) Az ÁPBtv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az ÁPB-ben részt venni kívánó érdekképviselet a 6–8. § szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés vagy a 12. §

(1) bekezdésében foglalt jogosultságok megállapítására vonatkozó ÁRMB eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet,

a kollektív szerzõdést kötõ érdekképviseletek a szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó kérelmet, továbbá a kapcsolódó

adatszolgáltatást elektronikus úton nyújtja be, illetve teljesíti, az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétett

elektronikus adatlap felhasználásával.”

(3) Az ÁPBtv. 24. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az állami foglalkoztatási szerv közremûködik az ÁRMB határozatát megalapozó adatok feldolgozásában. Ebben

az esetben az állami foglalkoztatási szerv erre kijelölt szervezeti egységének munkatársa, akinek a munkaköri leírása

az adatkezelési feladatot tartalmazza, az adatokat kezelheti.”

196. § Az ÁPBtv. 1. számú melléklete 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti

szövetségekhez való tartozás

Az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti szövetségekhez való

tartozás arányában összesen 10 pont osztható fel.
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Azok a munkavállalói érdekképviseletek, amelyek tagjai valamely, az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ országos

szövetségnek, egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.”

197. § Az ÁPBtv. 2. számú melléklete 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Az NGTT gazdaságot képviselõk oldalán belül az országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti

szövetségekhez (a továbbiakban: NGTT munkáltatói oldal) való tartozás

Az NGTT tagság alapján összesen 10 pont osztható fel. Azok a munkáltatói érdekképviseletek, amelyek tagjai valamely,

az NGTT munkáltatói oldalán résztvevõ országos szövetségnek, vagy maguk tagjai az NGTT-nek, egyenlõ arányban

részesednek a felosztható pontszámból.”

53. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése

198. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 8. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„8. § (1) Az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra

jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot

aa) gyermekotthon vezetõjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,

ab) szociális intézmény vezetõjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,

ac) javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt

vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre)

tekintettel

kapja;

b) a várandós nõ és a vele közös háztartásban élõ házastársa;

c) a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);

d) a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély

a c)–d) pont szerinti esetben azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozói közül

egy – a döntésük szerinti – minõsül jogosultnak.””

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 296. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„296. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdés 23. pontja a következõk szerint módosul, valamint a 31. § (2) bekezdése

a következõ új 29–31. ponttal egészül ki:

[(2) A munkáltató, a kifizetõ (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemély munkáltatót is), illetõleg

az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól

függetlenül, havonként, a tárgyhót követõ hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy

társadalombiztosítási kötelezettséget eredményezõ, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal

összefüggõ valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem adóról –, járulékról és az alábbi adatokról:]

„23. a külön jogszabály szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával

rendelkezõ személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevõ személy után a kedvezmény figyelembevétele

nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapjáról és összegérõl, továbbá a külön jogszabály szerint meghatározott

szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapjáról és összegérõl, valamint a külön jogszabály

szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérõ munkavállaló és az õ gyermekgondozási szabadságának

idõtartalma alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követõen a vele

azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatása után a foglalkoztató

által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegérõl,”

„29. a magánnyugdíjpénztári tagság tényérõl,

30. a szociális hozzájárulási adó alapjáról és összegérõl,

31. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény (a 23. pontban meghatározott kedvezmények

kivételével) esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó

alapjáról és összegérõl, továbbá a külön jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett

kedvezmény jogcímérõl, alapjáról és összegérõl,””
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(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 463. §-ának

(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A külön törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ vagy a Rehabilitációs kártya után

járó adókedvezmény más, e törvényben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthetõ. A legfeljebb két

jogcímen érvényesíthetõ együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendõ adó összegét.

Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott

hónapra fizetendõ adó összegét, a különbözetre az adózás rendjérõl szóló törvénynek a költségvetési támogatásra

vonatkozó szabályait kell értelemszerûen alkalmazni.”

54. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

199. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Jöt.) 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke

a) a cigarettára 11 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 30 százaléka, de legalább 21 100 forint

ezer darabonként,

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 10 150 forint

kilogrammonként,

d) az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 10 150 forint

kilogrammonként.”

(2) A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke

a) a cigarettára 11 900 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 22 300 forint

ezer darabonként,

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 11 150 forint

kilogrammonként,

d) az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 11 150 forint

kilogrammonként.”

200. § A Jöt. a következõ új 128/A. §-sal egészül ki:

„128/A. § A 2012. május 1-jét megelõzõen gyártott és az adójegy-felhasználó által átvett, a sorszámot vonalkód

formájában – a 99. § (3) bekezdés d) pontjától eltérõen – nem tartalmazó adójegy – figyelemmel a 98/A. §

(1) bekezdésében foglaltakra – 2012. június 30-ig felhasználható.”

55. Hatályba nem lépésrõl szóló rendelkezések

201. § Nem lép hatályba

1. a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

29. § (8) bekezdésének e) pontja,

2. az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény 10–11. §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. al-

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

a következõket rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás

lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. június 30-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt

kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül –

legfeljebb 2012. június 30-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket

a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

A Kormány

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) be-

kezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 30. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. §, a 26–29. §, valamint a 30. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalko-

tói hatáskörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Kijelölés

1. § (1) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban

a rehabilitációs hatóságnak a megállapítással, megszüntetéssel, visszafizetéssel, megtérítéssel kapcsolatos

– a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)10. § (2), (3) és (5) bekezdése, 13. § (2), (3) és (5) bekezdése, 14. §-a, 17. § (1) és

(2) bekezdése, 20. §-a, 21. § (1) bekezdése, 30. §-a, 32. § (2) bekezdése, 33. § (4) és (7) bekezdése szerinti – feladatai

ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet jelöli ki.

(2) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban

a rehabilitációs hatóságnak a komplex minõsítéssel kapcsolatos – az Mmtv. 2. § (1) bekezdése, 3. §-a, 10. §

(4) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 15. §-a, 16. §-a, 19. §-a, 21. § (1) bekezdése, 26. §-a, 33. § (6) bekezdése és 38. §
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(2) bekezdése szerinti – feladatai ellátására szakhatóságként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt

(a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

(3) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos – az Mmtv. 6. § (2) és

(3) bekezdése, 8. §-a, 17. § (3) bekezdése, 21. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése szerinti – feladatai ellátására

a munkaügyi központot jelöli ki.

(4) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásának

folyósításával, szüneteltetésével és meghosszabbításával kapcsolatos – az Mmtv. 7. § (4) és (5) bekezdése, 18. §

(1) bekezdése, 21. § (1) bekezdése, 31. §-a, 32. § (1) és (4) bekezdése, 33. § (1) és (2) bekezdése, valamint 34. § (1) és

(3) bekezdése szerinti – feladatai ellátására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki. Az állami adóhatóság az Mmvt.

21. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé teljesíti.

(5) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapításával, a Rehabilitációs

kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos – a pályakezdõ fiatalok, az ötven év

feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk

foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

16/A–16/B. §-ában meghatározott – feladatai ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet jelöli ki.

2. Hatásköri, illetékességi szabályok

2. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapításával, megszüntetésével, visszafizetésével,

megtérítésével kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmezõ lakó- vagy

tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ fokon.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a Központi

Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon

a) ha a kérelmezõ utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

b) ha a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy

a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények figyelembevételével kell eljárni vagy

c) a külföldön élõ, tartózkodó kérelmezõ esetén.

3. § A komplex minõsítéssel kapcsolatos feladatokat elsõ fokon a Hivatal regionális igazgatóságainak kirendeltségei,

másodfokon a Hivatal regionális igazgatóságai szakhatóságként látják el.

4. § A rehabilitációs ellátásra jogosult személy számára a rehabilitációs szolgáltatásokat a munkaügyi központnak

a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) biztosítja.

3. Az eljáró szervek együttmûködése

5. § (1) Az Mmtv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi

Hivatal és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) az együttmûködés, valamint az

adatok kölcsönös átadásának a rendjét megállapodásban határozza meg.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapításához és a folyósítás tartama alatt a jogosultsági

feltételek vizsgálatához szükséges adatok átadásának módját az ONYF, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár megállapodásban határozza meg.

4. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása

6. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása – az Mmtv. 32. (1) bekezdésében és 33. §

(1) bekezdésében foglalt kivétellel – kérelemre történik.

(2) Az ONYF által rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és elektronikus ûrlapot az ONYF, valamint

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

(3) Az adatlap és az elektronikus ûrlap tartalmazza a kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatait,

b) társadalombiztosítási azonosító jelét és

c) adóazonosító jelét, amennyiben a kérelmezõ Rehabilitációs kártyát igényel.
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(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a keresõtevékenység megszûnése esetén a megszûnés idõpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,

b) a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplõ jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratot,

c) a kérelmezõ jövedelemérõl szóló igazolást,

d) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy az Mmtv. szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres

pénzellátás) nem részesül,

e) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a Rehabilitációs kártya kiállítását

igényli-e és

f) a kérelmezõ egészségi állapotával kapcsolatos, a 11. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat.

7. § Ha kétség merül fel a 6. § (4) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetõen, a 2. § szerinti

nyugdíjmegállapító szerv (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás

folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmezõ részesül-e rendszeres pénzellátásban.

8. § A kérelem elbírálásához a nyugdíjmegállapító szerv megkeresi a Hivatalt, amely szakértõi bizottsága komplex

minõsítést végez, és szakhatósági állásfoglalást ad az Mmtv. 15. §-ában foglaltakról.

9. § A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának összege

a szükséges adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem határozható meg,

a nyugdíjmegállapító szerv végzésében a megváltozott munkaképességû személyek ellátása Mmtv.-ben

meghatározott legkisebb összegének megfelelõ elõleget állapít meg. A megváltozott munkaképességû személyek

ellátása megállapítását követõen a folyósított elõleg összegét a visszamenõlegesen járó ellátás összegébe be kell

számítani.

10. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása esetén a döntésében

felhívja

a) az ellátásban részesülõ személyt az értesítési kötelezettség teljesítésére, egyben tájékoztatja az értesítési

kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeirõl és

b) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személyt az együttmûködési kötelezettség – ennek keretében a 16. §

(1) bekezdése szerinti kötelezettség – teljesítésére, egyben tájékoztatja az együttmûködési kötelezettség

megszegésének jogkövetkezményeirõl.

(2) A rokkantsági ellátásban részesülõ személy az Mmtv. 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt értesítési és igazolási

kötelezettségét a nyugdíjmegállapító szerv felé teljesíti.

(3) A nyugdíjmegállapító szerv a rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a döntését egyidejûleg közli a kirendeltséggel

is. A nyugdíjmegállapító szerv haladéktalanul értesíti a kirendeltséget a döntésnek a rehabilitációs ellátásban

részesülõ személlyel történõ közlésének idõpontjáról, valamint annak jogerõre emelkedésérõl.

5. A komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárási szabályok

11. § (1) A Hivatal komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárása során a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint

eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Komplex minõsítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a Hivatal rendelkezésére

bocsátja a komplex minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen

a) a kérelmezõ egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó

háziorvosi, kezelõorvosi véleményt,

b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggõ egészségügyi dokumentációt,

c) ha a kérelmezõ foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges,

a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját a kérelmezõ munkaköri feladatairól,

a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy a kérelmezõ egészségi állapota

alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot.

(3) Komplex minõsítés esetén a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ 60 nap.
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12. § (1) A Hivatal szakértõi bizottsága a komplex minõsítés során legalább négy tagból áll.

(2) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértõ,

b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértõ,

c) legalább egy tagja szociális szakértõ.

(3) A Hivatal megkeresésére a szakértõi bizottság székhelye szerinti munkaügyi központ vezetõje kijelöli

a szakértelemmel rendelkezõ foglalkozási rehabilitációs szakértõt.

(4) A (3) bekezdés szerinti szakértõ hiányában a Hivatal foglalkozási rehabilitációs szakértõként a Foglalkozási

Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt vehet igénybe.

(5) A Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormánytisztviselõi jogállású szakértõt is igénybe vehet. Ebben

az esetben a Hivatal szociális szakértõként az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt

vehet igénybe.

13. § A komplex minõsítés során a Hivatal – belföldi jogsegély keretében – a települési önkormányzat jegyzõjétõl

tájékoztatást kérhet a kérelmezõ szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról,

körülményekrõl.

6. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak folyósítása, szüneteltetése

és meghosszabbítása

14. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az azonosítás célját szolgáló

folyósítási törzsszám alatt havonta folyósítja a döntés vele való közlését követõ tíz munkanapon belül. A megváltozott

munkaképességû személyek ellátásainak folyósítására az öregségi nyugdíj folyósítására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejûleg értesítést küld a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személynek az ellátás tárgyév január hónapban járó összegérõl és

az elõzõ évben kiutalt ellátás összegérõl.

15. § (1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenységérõl, továbbá az Mmtv. 7. § (3) bekezdése szerinti

keresõképtelenség, a táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése idõtartamáról a kirendeltség haladéktalanul

értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rehabilitációs pénzbeli ellátás

folyósítását szünetelteti. A szüneteltetésrõl rendelkezõ határozatban a keresõtevékenység vagy a keresõképtelenség

tartamára kiutalt rehabilitációs pénzbeli ellátás visszafizetését is elõírja, – amennyiben ennek a feltételei fennállnak –

intézkedik a tartozásnak a folyósításra kerülõ rehabilitációs pénzbeli ellátásba történõ beszámításáról.

(3) A rehabilitációs ellátásra jogosult személy keresõképtelenségének idõtartamát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

nyilvántartja, és az ellátás idõtartamának leteltét megelõzõen a meghosszabbításról határozatban intézkedik.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a meghosszabbításról szóló döntését közli a kirendeltséggel is.

(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetésérõl és újbóli folyósításáról a Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság határozattal dönt.

(5) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetését követõ újbóli folyósítás esetén az ellátást az idõközi

emelésekkel növelt összegben kell folyósítani.

7. A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy együttmûködési kötelezettsége

16. § (1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a határozat közlésétõl számított 5 munkanapon belül felkeresi a

kirendeltséget az együttmûködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében. A határidõ

elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjeszthetõ.

(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy az Mmtv. 17. § (3) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségét

a kirendeltség felé teljesíti. A keresõtevékenységrõl szóló értesítéssel egyidejûleg a rehabilitációs ellátásban részesülõ

személy közli a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét, telephelyét.
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(3) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy 3 munkanapon belül értesíti a kirendeltséget az Mmtv. 7. § (3) bekezdése

szerinti keresõképtelenségérõl, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül.

(4) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy 30 napi egybefüggõ keresõképtelensége esetén a kirendeltség

kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél.

8. A rehabilitációs terv

17. § (1) A kirendeltség legkésõbb a rehabilitációs ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedésérõl szóló értesítést

követõ 30 napon belül elkészíti és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel ismerteti a rehabilitációs tervre tett

javaslatát.

(2) A kirendeltség a rehabilitációs tervet a komplex minõsítés során kiadott szakhatósági állásfoglalás részét képezõ

rehabilitációs javaslatnak megfelelõen, a (3) bekezdés szerinti konzultációt és az adott térség munkaerõ-piaci

feltételeit is figyelembe véve készíti el.

(3) A rehabilitációs terv elkészítése során a kirendeltség a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel együttmûködik,

ennek keretében személyes konzultációt folytat a rehabilitációt érintõ lényeges kérdésekrõl. A konzultáció során a

kirendeltség a rehabilitációs ellátásban részesülõ személyt tájékoztatja az irányadó jogszabályi rendelkezésekrõl, az õt

megilletõ jogokról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl, továbbá a kötelezettségek elmulasztásának

jogkövetkezményeirõl.

(4) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs terv elkészítése során együttmûködik a kirendeltséggel,

és részt vesz a szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon.

(5) A kirendeltség szükség esetén a rehabilitációs terv kidolgozásába a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy

kérésére – annak beleegyezése esetén – hozzátartozóját is bevonhatja.

(6) Amennyiben a rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában akkreditált munkáltató is közremûködik, a rehabilitációs terv

kidolgozásába az akkreditált munkáltató képviselõjét is be kell vonni.

(7) A kirendeltség szükség esetén a rehabilitációs terv kidolgozásába más szervet, szakértõt (képzõ intézmény, akkreditált

munkáltató, mûszaki tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi orvos, pszichológiai, szociális

szakértõ) is bevonhat.

(8) A rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók a kirendeltség megkeresésére a rehabilitációs terv elkészítésében

szükség szerint közremûködnek.

18. § (1) A rehabilitációs terv tartalmazza

a) a rehabilitáció – foglalkozást, munkakört (munkaköröket) megjelölõ – irányát,

b) a rehabilitációs szükségleteket,

c) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, ezek idõtartamát,

idõbeli sorrendjét,

d) a rehabilitációval összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és idõtartamát,

e) a kirendeltség foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggõ kötelezettségeit, ezek

teljesítésének határidejét,

f) az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok

figyelemmel kísérésének a formáit,

g) a sikeres rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedéseket,

h) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggõ

kötelezettségeit, ezek teljesítésének módját, határidejét és

i) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a kirendeltségnél történõ jelentkezései gyakoriságát,

a kapcsolattartás módját.

(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs tervet aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy

a rehabilitációs tervben foglaltakat megismerte és vállalja az együttmûködési kötelezettség teljesítését.

(3) A kirendeltség a rehabilitációs tervben azokat a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat tünteti fel, amelyek

a rehabilitáció irányaként megjelölt foglalkozás, munkakör betöltéséhez szükségesek. A kirendeltség a rehabilitációs

tervben az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatásokat a rehabilitációs javaslat szerinti rehabilitációs

szükségletek alapul vételével tünteti fel.
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(4) A rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról a kirendeltség és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy

a rehabilitációs tervben megjelölt idõközönként értékelõ megbeszélést folytat, szükség esetén a megbeszélés alapján

elõkészíti a rehabilitációs terv módosítását.

9. A rehabilitációs szolgáltatások

19. § (1) A rehabilitációs szolgáltatások az e rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, rehabilitációs célú foglalkozási,

orvosi és szociális szolgáltatások.

(2) A foglalkozási és szociális rehabilitációs szükségleteket és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatásokat az

1. melléklet tartalmazza. Az orvosi rehabilitációs szolgáltatások az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 100. §

(4) és (5) bekezdésében foglalt szolgáltatások, figyelembe véve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásait meghatározó

törvény által elõírt, az orvosi rehabilitáció keretében nyújtható szolgáltatásokat.

(3) A kirendeltség a rehabilitációs tervben foglaltak végrehajtása érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülõ

személynek rehabilitációs mentort (a továbbiakban: mentor) jelölhet ki.

(4) Kötelezõ a mentor kijelölése abban az esetben, ha

a) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy azt kéri és a rehabilitációs terv orvosi, illetve szociális rehabilitációs

szolgáltatások szükségességét is megjelöli, vagy

b) a rehabilitációs terv elõkészítése keretében történõ konzultáció során ennek szükségessége megállapításra

került.

(5) A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell

a) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történõ

információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez történõ

segítségnyújtást, személyes közremûködést és szükség esetén együttmûködést a rehabilitációs szolgáltatást

nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel,

b) a rehabilitációs tervben foglaltak szerint rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs ellátásban részesülõ

személlyel, amely során figyelemmel kell kísérni a mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben

foglaltak megvalósulását és közre kell mûködni az akadályok elhárításában,

c) tájékoztatási kötelezettség teljesítését a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását

ellehetetlenítõ körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs terv módosítása vált szükségessé,

d) közremûködést a rehabilitációs terv módosításában.

(6) A mentori szolgáltatást nyújtó a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról és az (5) bekezdésben foglalt

intézkedésekrõl rehabilitációs naplót vezet, és tevékenységérõl havonta beszámol a kirendeltségnek.

10. A felülvizsgálat

20. § (1) Az Mmtv. 19. §-ában meghatározott esetben a nyugdíjmegállapító szerv a felülvizsgálat lefolytatásához megkeresi

a Hivatalt a komplex minõsítés elvégzése céljából.

(2) A kirendeltség a felülvizsgálat elvégzése céljából haladéktalanul értesíti a nyugdíjmegállapító szervet az Mmtv. 10. §

(2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott körülmények fennállásáról.

11. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megszüntetése

21. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megszüntetésérõl a nyugdíjmegállapító szerv határozattal

intézkedik.

(2) A kirendeltség a rehabilitációs ellátás megszüntetése céljából haladéktalanul értesíti a nyugdíjmegállapító szervet az

Mmtv. 10. § (2) bekezdés c) és f) pontjában meghatározottak fennállásáról, vagy ha egyéb megszüntetési ok jut a

tudomására.

(3) A nyugdíjmegállapító szerv a rehabilitációs ellátásnak az ellátás idõtartama leteltét megelõzõ megszüntetésérõl szóló

döntésérõl a határozat jogerõre emelkedését követõen értesíti a kirendeltséget.

22. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halálának hónapját követõen belföldi

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére
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történõ visszafizetésére a pénzforgalmi szolgáltatót a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kötelezi, feltéve, hogy a fizetési

számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult, és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet.

Amennyiben a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy ismert, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

a követelését – fizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával – akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap

nélkül kiutalt ellátást az elhunyt személy fizetési számlájáról még nem vették fel.

12. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

24. § Azon személy esetében, akinek rendszeres szociális járadékra való jogosultságát a 2008. január 1-jét megelõzõen

hatályos rendelkezések szerint állapították meg, vagy aki a rendszeres szociális járadék iránti igényét 2007. december

31-éig benyújtotta, a hozzátartozója után folyósított növelést a 2007. december 31-én hatályos rendelkezések szerint

kell felülvizsgálni és folyósítani.

13. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fõigazgató)

„c) gondoskodik az egységes szakértõi, szakhatósági tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal szakmai

tevékenységét, olyan tényrõl vagy körülményrõl történõ tudomásszerzés esetén, amely valószínûsíti, hogy a korábbi

komplex minõsítés során megállapított körülmény a megállapítás idõpontjában nem állt fenn, felülvizsgálatot

kezdeményez,”

(2) Az Nr. 4. § c) pontja a következõ ce) alponttal egészül ki:

(A Kormány

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként)

„ce) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel”

(összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt

jelöli ki.)

(3) Az Nr. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,

e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)

„a) a megváltozott munkaképességû személyek ellátása,”

(megállapításához.)

(4) Az Nr. 7. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,

e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)

„j) a bányászok egészségkárosodási járadéka,”

(megállapításához.)

(5) Az Nr. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációval összefüggõ oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és

informatikai feladatokat lát el.”

(6) Az Nr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására

irányuló eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség jár el.”

(7) Az Nr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakértõi bizottság – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább két tagból áll. A szakértõi bizottság

elnöke és elõadó szakértõje a kormánytisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint kétévente vagyonnyilatkozatot tesz.”

(8) Az Nr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„(2) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – komplex minõsítést végez, amely során szakhatósági

állásfoglalást ad a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról.

(3) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – az érintett személy kérelmére komplex minõsítést végez, és

hatósági bizonyítványt állít ki a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról.”

(9) Az Nr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A szakértõi bizottság az egészségi állapotot, az egészségkárosodás mértékét, a fogyatékosságot, valamint

a rehabilitálhatóságot a jogszabályokban foglaltaknak és a szakmai szabályoknak megfelelõen véleményezi.”

(10) Az Nr.

a) 4. § c) pont cc) alpontjában az „és” szövegrész helyébe a „ , ” szöveg,

b) 4. § c) pont cd) alpontjában a „Névjegyzékével” szövegrész helyébe a „Névjegyzékével és” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés h) pontjában az „egészségkárosodás” szövegrész helyébe az „egészségkárosodás, egészségi

állapot” szöveg,

d) 12. § záró szövegrészében a „fõigazgatósága” szövegrész helyébe a „fõigazgatója” szöveg

lép.

(11) Hatályát veszti az Nr.

a) 7. § (1) bekezdés d) és f) pontja,

b) 15. § (6) bekezdése és

c) 17. § (1) és (2) bekezdése.

14. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Br.) a „Vegyes rendelkezések” alcímét megelõzõen a következõ alcímmel, valamint 5/F–5/N. §-sal

egészül ki:

„Bányászok egészségkárosodási járadéka

5/F. § A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek

egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,

a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,

b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,

jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,

c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és

d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására

tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

5/G. § (1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § d) pontja szerinti ellátásnak a járadék

megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének háromszorosa.

(2) Akinek a járadékra és özvegyi nyugdíjra – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – való jogosultságát

egyaránt megállapították, azt a járadék 50%-kal csökkentett összegben illeti meg.

(3) Ha az özvegyi nyugdíj – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – és a járadék 50%-kal csökkentett összege

együttesen nem éri el a járadék teljes összegét, a jogosultat a járadék olyan összegben illeti meg, hogy az az özvegyi

nyugdíj – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – összegével együtt elérje a járadék õt megilletõ teljes

összegét.

(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazásakor a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek

és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó államból származó özvegyi nyugdíjnak

megfelelõ ellátást is figyelembe kell venni.

5/H. § (1) A járadék iránti igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megtérítésére, a jogalap nélkül felvett ellátás

visszafizetésére, megtérítésére, a járadékból történõ levonásra, a járadék folyósítására, a járadékkal kapcsolatos eljárás

költség- és illetékmentességére – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a társadalombiztosítási nyugellátásra

vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

106 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



(2) A járadék iránti kérelmet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (a továbbiakban:

nyugdíjbiztosítási igazgatóság) az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani

annak a keresõtevékenységnek a megszûnésétõl számított 24 hónapon belül, amelynek idõtartama alatt

a keresetkiegészítést, átmeneti keresetkiegészítést számára folyósították. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidõbe nem számít bele

a) a keresõtevékenység megszûnését követõen járó táppénz, baleseti táppénz folyósításának idõtartama, valamint

b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti pénzbeli ellátás

folyósításának idõtartama.

(4) A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja az Egészségbiztosítási Alap rokkantsági, rehabilitációs ellátások

elõirányzatának terhére.

5/I. § A járadék a jogosultsági feltételek bekövetkeztének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától

esedékes.

5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés, átmeneti

keresetkiegészítés megállapítása során felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági

állásfoglalással rendelkezik, a szakvélemény hatálya alatt az egészségkárosodást nem kell vizsgálni.

5/K. § (1) A járadékra jogosult tizenöt napon belül köteles értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot a jogosultsági

feltételekben bekövetkezett változásról, valamint arról, ha keresõtevékenységet folytat.

(2) A bányászok egészségkárosodási járadékának a keresõ tevékenységgel összefüggõ szüneteltetésére

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit

megfelelõen alkalmazni kell.

5/L. § (1) A járadékra való jogosultság feltételeként meghatározott mértékû egészségkárosodás fennállását

a határozatban meghatározott idõpontban kell felülvizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a határozat alapján

a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthetõ.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a rendszeres felülvizsgálaton kívül a járadékra jogosultat

– a jogkövetkezményekrõl való tájékoztatás mellett – felülvizsgálat céljából történõ személyes megjelenésre

kötelezheti akkor, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínûsíti, hogy a korábban

megállapított egészségkárosodás a megállapítás idõpontjában nem állt fenn vagy az a megállapítottnál kisebb

mértékû volt, vagy az egészségkárosodás mértéke a járadék folyósítása alatt kisebb mértékûvé vált (rendkívüli

felülvizsgálat).

5/M. § (1) A járadékra való jogosultság megszûnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosult

a) meghalt,

b) a járadék folyósításának megszüntetését kéri,

c) három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggõen külföldön tartózkodik,

d) egészségkárosodásának mértéke nem éri el az e rendeletben meghatározott mértéket,

e) saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról

szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból

származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét,

f) részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg,

g) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor

vagy

h) neki felróható okból nem mûködik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

(2) A járadékot az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a nyugellátás, illetve a rendszeres pénzellátás

megállapításának napját megelõzõ naptól kell megszüntetni.

(3) A járadékot az (1) bekezdés b)–d), valamint g) és h) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását

követõ hónap elsõ napjától kell megszüntetni.

5/N. § (1) A járadékra való jogosultság az 5/M. § (1) bekezdés b)–h) pontja szerinti megszüntetés után

– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – újból megállapítható, ha az 5/F. §-ban meghatározott

jogosultsági feltételek ismételten fennállnak.

(2) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére az 5/M. § (1) bekezdés g) és h) pontja alapján került sor,

a járadékra való jogosultság legkorábban a megszüntetést követõ 13. hónap elsõ napjától állapítható meg újból.

(3) A jogosultat a járadék újbóli megállapítása esetén az idõközbeni emelések, kiegészítések is megilletik.
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(4) A járadékra való jogosultság újbóli megállapítása esetén a járadék megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

irányadók azzal, hogy az 5/H. § (2) bekezdésében foglalt idõkorlátra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

(5) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére az 5/M. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, az 5/M. §

(3) bekezdése szerinti idõponttól visszaszámított 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság

esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított járadék jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül.”

27. § (1) A Br. 7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„d) egészségkárosodás alatt az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy

veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezõtlen változásait,”

(kell érteni.)

(2) A Br. 7. §-a a következõ f)–g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„f) rendszeres pénzellátás alatt a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott rendszeres pénzellátást, valamint

a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást,

g) saját jogú nyugellátás alatt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és

(4) bekezdésében meghatározott ellátásokat, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi

rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények alapján más államokban megállapított saját jogú

nyugellátásokat”

(kell érteni.)

28. § A Br. a következõ 8/A–8/B. §-sal egészül ki:

„8/A. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról szóló

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv, 11. cikk (1) bekezdés d) pontja és 21. cikk (1) bekezdése,

b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való

jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,

a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 24. cikk.

8/B. § A 2011. december 31-én folyamatban lévõ, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékával kapcsolatos

ügyekben, valamint a 2011. december 31-ig megállapított bányász dolgozók egészségkárosodási járadékával

kapcsolatos ügyekben e rendelet alapján kell eljárni.”

29. § A Br.

a) 5/B. § (4) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 5/B. § (5) bekezdésében az „az orvosszakértõi szervet” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

c) 5/C. § (1) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv” szövegrész helyébe az „a Hivatal, illetve jogelõdje” szöveg,

d) 5/C. § (3) bekezdésében az „az orvosszakértõi szervet” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

e) 5/E. § (2) bekezdés e) pontjában és (4) bekezdésében a „bányász dolgozók” szövegrész helyébe a „bányászok”

szöveg

lép.

15. Hatályát vesztõ rendelkezések

30. § Hatályát veszti

a) a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet és

b) az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 309/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A komplex rehabilitációval összefüggésben felmerülõ foglalkozási és szociális rehabilitációs szükségletek

és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatások

1. Foglalkozási rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások

Foglalkozási rehabilitációs szükségletek

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások1

Elõzetes szakmai
alkalmassági

vizsgálat2

Munkavállalást
és megtartást

támogató
szolgáltatások3

Pályaterv
kialakítását és

megvalósítását
támogató

szolgáltatások4

Életvezetést
támogató

szolgáltatások5

Komplex
támogató

szolgáltatások6

Eredeti munkakörben történõ
rehabilitáció elõsegítése

+

Korábban gyakorolt foglalkozásban
történõ rehabilitáció elõsegítése

+

Szakképzettségnek megfelelõ nem
gyakorolt foglalkozásban történõ
rehabilitáció elõsegítése

+ + +

Új képzettséget, betanítást igénylõ
foglalkozásban történõ rehabilitáció
elõsegítése

+ + +

A fentiekben nem felsorolt, egyéb
munkakörben történõ foglalkoztatás
elõsegítése

+ +

1 A + jel azt mutatja, hogy az adott sorban írt szükséglet kielégítéséhez általában az adott oszlopba írt csoportba tartozó szolgáltatások szükségesek. Az

egyéni élethelyzetek mérlegelése alapján a bejelölt szolgáltatások bõvíthetõek vagy szûkíthetõek.
2 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló rendelet alapján.
3 Munkavállalást és megtartást támogató szolgáltatások: munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkavállalást és megtartást támogató

szolgáltatások, munkavállalói készségek, képességek felmérése, munkavállalásra felkészítõ és munkavégzést támogató önsegítõ csoportok létrehozása

és mûködtetése, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaközvetítés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történõ beilleszkedés segítése,

munkahelymegtartás segítése, vállalkozóvá válást elõsegítõ tanácsadás.
4 Pályaterv kialakítását és megvalósítását támogató szolgáltatások: pályatanácsadás, tanulási képességek és készségek vizsgálata, képzésre történõ

felkészítés, képzésben részesülõk benntartásának segítése, lemorzsolódás elkerülése.
5 Életvezetést támogató szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítõ tréning.
6 Komplex támogató szolgáltatások: rehabilitációs tanácsadás, munkaerõ-piaci és foglalkozási információk nyújtása, szociális információnyújtás,

rehabilitációs mentori szolgáltatás, esetmenedzser.

2. Szociális rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások

Szociális rehabilitációs szükségletek

A szükséglet kielégítését segítõ szociális szolgáltatás típusa1

Házi segítség-
nyújtás2

Család-
segítés3

Támogató
szolgáltatás4

Közösségi
ellátások5

Nappali
ellátás6

Átmeneti
szállás7

Fizikai biztonság (étel, ruházat,
átmeneti szállás esetén ezen felül
hajlék, egészség) biztosítása

+ + +

Önellátási képesség (önálló életvitel és
életvezetés) javítása

+ + + +

Érzelmi kapcsolatok erõsítése,
konfliktusok kezelése

+ + +

Közlekedési nehézségek megoldása +
Közösségi kapcsolatok kialakítása,
erõsítése

+ + + +

1 A + jel azt mutatja, hogy az adott sorban írt szükséglet kielégítéséhez az adott oszlopban írt szolgáltatás általában szükséges. Az egyéni élethelyzetek

mérlegelése alapján a bejelölt szolgáltatások bõvíthetõek vagy szûkíthetõek.
2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján.
3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján.
4 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. §-a alapján.
5 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján.
6 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján.
7 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 80. §-a és 84. §-a alapján.
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A Kormány 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 17. és 18. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendeletet

a) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §

s) pont sa) alpontja szerinti állami fenntartó,

b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás, illetve külön jogszabályban meghatározott költségvetési támogatás

igénybevételével biztosítja

ba) a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó,

bb) a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpontja szerinti nem állami fenntartó

által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,

átmeneti gondozásáért, a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a Gyvt.

151. § szerinti gyermekétkeztetésért fizetendõ térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) fenntartásában mûködõ javítóintézetek által nyújtott utógondozói ellátásért

fizetendõ térítési díjra,

b) a gyermekétkeztetés kivételével az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelés keretében

biztosított szolgáltatásokra.

2. Általános szabályok

2. § (1) A Gyvt. 147. §-ában foglaltak szerinti, szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként

számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén

a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg.

(2) A minisztérium fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat a miniszter állapítja meg.

(3) A megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó) fenntartásában mûködõ intézmény

esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenntartó állapítja meg.

(4) Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat

a fenntartó vezetõ testülete vagy a képviseletre jogosult személy állapítja meg.

(5) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény esetén

– ha ott ellátás nyújtására is sor kerül – székhelyenként, valamint telephelyenként külön-külön is meghatározható.

3. § (1) A települési, fõvárosi kerületi és fõvárosi önkormányzat, valamint ellátási szerzõdést kötött egyházi és nem állami

fenntartó által fenntartott intézmény intézményi térítési díjának összegérõl a jegyzõ, a fõvárosi kerületi jegyzõ és

a fõjegyzõ az intézmény ellátási területén élõ lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat mûködési

területére terjed ki, az intézmény fenntartója az intézményi térítési díjról értesíti a megyei, fõvárosi önkormányzat

fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az

intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének a minisztérium hivatalos lapjában való

közzétételérõl. Intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében

a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyzõ teljesíti.
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(4) A minisztérium által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában

közleményként közzéteszi.

(5) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell

tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az

ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.

4. § (1) A Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti kötelezett az ellátásért a Gyvt.-ben, az e rendeletben, valamint a helyi

önkormányzat rendeletében foglaltak vagy a megyei fenntartó által meghatározottak szerint köteles a személyi

térítési díjat megfizetni.

(2) A Gyvt. 148. § (10) bekezdése szerinti esetben a kötelezett az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vagy

a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének

megfizetését egy év idõtartamra vállalhatja, amely idõtartam meghosszabbítható.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti idõtartam meghosszabbítására nem kerül sor, a személyi térítési díj megállapítására

vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat – a bölcsõde és a családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásai

kivételével –

a) házi gyermekfelügyelet esetében gondozási órára,

b) az a) pontban nem említett napközbeni ellátások esetében ellátási napra,

c) az átmeneti gondozás és az utógondozói ellátás esetében ellátási napra és hónapra

vetítve kell megállapítani.

(2) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása következtében

szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelõ módon kerekítve kell meghatározni.

6. § (1) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követõ 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezetõ

térítésidíj-elõleg fizetését kérheti.

(2) A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti elõleg, illetve az elõleg

fizetésének idõszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék.

7. § (1) Ha a fenntartó eltérõen nem rendelkezik, a személyi térítési díjat

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi idõtartamra elõre,

b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi idõtartamra elõre,

c) az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag

kell megfizetni.

(2) Ha a bölcsõdei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása vagy az

utógondozói ellátás igénybevétele nem a hónap elsõ napján kezdõdik (tört havi ellátás), akkor az adott hónapra

fizetendõ személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.

8. § (1) A Gyvt. 148. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetõ az ellátást igénybe vevõ személy térítésidíj-fizetési

kötelezettségét – a gyermekétkeztetés és a Gyvt. 148. § (10) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1. melléklet szerint

dokumentálja.

(2) A bölcsõde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása és az utógondozói

ellátás esetében az ellátási napokon az ellátást igénybe vevõk jelen- vagy távollétét az intézményvezetõ a 2. melléklet

szerint dokumentálja. Az igénybe vevõ azon az ellátási napon minõsül távollévõnek, amelyen nem tartózkodik az

intézményben, illetve nem veszi igénybe a szolgáltatást (ellátást).

3. Gyermekek napközbeni ellátása

9. § (1) Bölcsõde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az

élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének

különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget

kell figyelembe venni.
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(2) Ha a bölcsõdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj

összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.

(3) A bölcsõdei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérõ döntése hiányában – akkor is teljes hónapra kell

megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

(4) A bölcsõde alapellátáson túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékû térítés

kérhetõ.

10. § (1) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó

szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét.

(2) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet személyi térítési díját a 9. § (3) bekezdés szerint kell megállapítani.

(3) A családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásaiért a 9. § (4) bekezdésben foglalt mértékû térítés kérhetõ.

(4) Ha a családi napközit a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint a gyermek a csak

a hét bizonyos napjain veszi igénybe, jelen- vagy távollétét a 2. mellékletben kizárólag ezeken a napokon kell

dokumentálni.

11. § Ha a fenntartó az alternatív napközbeni ellátás igénybevételét térítési díj fizetéséhez köti, az adott hónapra fizetendõ

személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.

12. § (1) A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra tervezett

költségek alapján megállapított óradíj. Az óradíj nem haladhatja meg az adott évben a házi gyermekfelügyeletre

tervezett éves kiadásoknak egy munkaórára és egy gondozóra jutó összegét. Az évi munkaórák száma a munkanapok

és a napi teljes munkaidõ szorzata.

(2) Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülõ társadalmi gondozók száma vehetõ figyelembe.

(3) A házi gyermekfelügyelet keretében végzett tevékenységet a 3. melléklet szerinti gondozási naplóban kell

dokumentálni.

(4) A gondozási naplóban ellátásra fordított idõként kell feltüntetni a lakásban töltött idõn kívül a gyermekkel egyéb

helyen eltöltött, illetve a gyermek érdekében végzett tevékenységre fordított idõt is.

13. § (1) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az

intézmény vezetõjénél be kell jelenteni. Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata

kedvezõbben nem rendelkezik, a bejelentést követõ naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül

a gyermekétkeztetésért fizetendõ térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának elõre történõ megfizetése esetén, ha az adott hónapra fizetendõ térítési

díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következõ fizetés alkalmával be kell számítani,

vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendõ személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendõ

összeg különbözetét visszamenõleg kell megfizetni.

(3) Helyettes szülõnél, nevelõszülõnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek

esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat

a helyettes szülõ, a nevelõszülõ, a gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg.

(4) Családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított

gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat, ha a családok átmeneti otthona

a) teljes körû ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona,

b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülõ

fizeti meg.

(5) Az intézményvezetõ a gyermekétkeztetés igénybevételét a 4. melléklet szerint dokumentálja.

4. Gyermekek átmeneti gondozása

14. § (1) Az átmeneti gondozás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és

a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének az egy napra jutó összegét.

(2) Átmeneti gondozás esetén a havi intézményi térítési díj – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül –

a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.
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(3) Átmeneti gondozás esetén a személyi térítési díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha az ellátást a hónap

nem minden napján vették igénybe.

(4) Ha az átmeneti gondozást biztosító intézménybõl az ellátott az intézmény vezetõjének engedélye alapján távozik,

vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.

(5) Ha az ellátást az igénybe vevõ a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell

szorozni a (4) bekezdésben foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal, a jelenléti

napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott

hónapra fizetendõ térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy

kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát,

amelyeken a jogviszony nem állt fenn.

5. Utógondozói ellátás

15. § (1) Utógondozói ellátás esetén az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség

és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének az egy napra jutó összegét.

(2) Utógondozói ellátás esetén a havi intézményi térítési díj – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül –

a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.

(3) Az utógondozói ellátás egy napra jutó személyi térítési díját az intézményvezetõ a fiatal felnõtt rendszeres havi nettó

jövedelmének figyelembevételével állapítja meg.

(4) Utógondozói ellátás esetén a személyi térítési díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha az ellátást a hónap

nem minden napján vették igénybe.

(5) Ha az utógondozói ellátásban részesülõ elõre bejelenti, hogy – különösen a tanulmányaival, munkájával, személyes

kapcsolatainak ápolásával összefüggésben – az intézménybõl távozik, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét

idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.

(6) Az utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnõtt a Gyvt. 150. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározottnál magasabb

összegû személyi térítési díj megfizetésére akkor sem kötelezhetõ, ha az ellátást gyermekével együtt veszi igénybe.

(7) Ha az utógondozói ellátást a fiatal felnõtt a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg

kell szorozni az (5) bekezdésben foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal, a jelenléti

napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott

hónapra fizetendõ személyi térítési díj. A jelenléti napok számát a 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell

megállapítani.

6. A térítési díj befizetése és ellenõrzése

16. § (1) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési önkormányzat, a megyei fenntartó vagy

a megállapodás másként nem rendelkezik –

a) bölcsõde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig,

b) házi gyermekfelügyelet, átmeneti gondozás és utógondozói ellátás esetén a tárgyhónapot követõ hónap

10. napjáig

kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

(2) Az intézmény vezetõje ellenõrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett

a befizetést elmulasztotta, az intézményvezetõ 15 napos határidõ megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt

írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidõ eredménytelenül telt el, az intézmény vezetõje

a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetõje negyedévenként tájékoztatja a fenntartót

a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

7. Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre

17. § A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti

jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetõnek.
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18. § (1) Bölcsõdei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés c) pontja szerinti térítésidíj-fizetési mentesség és

gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához be

kell szerezni a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Gyvt. 151. §

(10) bekezdésben meghatározott gyermekek számát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetõjének a változást követõ 15 napon

belül írásban be kell jelenteni.

(3) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a (2) bekezdés szerinti bejelentést követõ

hónap elsõ napjától kell megfizetni.

(4) Ha a bölcsõdei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) és d) pontjában, valamint gyermekétkeztetés

esetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállását hatósági döntés alapozza meg, azt be kell

mutatni az intézménynek.

(5) Bölcsõdei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151. §

(5) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállását tartós betegség esetén szakorvosi igazolással, fogyatékosság esetén

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

8. Záró rendelkezések

19. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A TÉRÍTÉSIDÍJ-FIZETÉS DOKUMENTÁLÁSA A ..... ÉVBEN

Az ellátásra jogosult neve: ..................................................................................................................................................................................

Beutaló határozat száma, kelte: ...................................... Az ellátás kezdete: ........................................................................................

Bölcsõde esetében Az intézményi térítési díj A személyi térítési díj

havi összege napi összege dátum havi összege napi összege dátum

Étkeztetés

Gondozás

Bölcsõde kivételével
gyermekek napközbeni
ellátása, gyermekek
átmeneti gondozása,
utógondozói ellátás esetén

Az intézményi térítési díj A személyi térítési díj

havi összege napi összege dátum havi összege napi összege dátum
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A fizetésre kötelezett neve Címe Összeg

Hónap Havi jövedelme Havi térítési díj
A befizetés Túlfizetés vagy

hátralék
Megjegyzés

Kelte naplószáma összege

Hátralék

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Hátralék

Ellenõrizte: ..............................................
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3. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

GONDOZÁSI NAPLÓ

Sorszám Dátum Az ellátott neve

Az ellátás

A tevékenység leírása Ráfordított idõ
A törvényes képviselõ

aláírása

HAVI ZÁRÁS

Az ellátásra jogosultak száma a hónap folyamán

Az ellátással kapcsolatos látogatások száma

Az ellátásra fordított összes idõ fél órára kerekítve

.......................................................................... ..........................................................................
a gondozó aláírása az ellátást nyújtó szervezet

vezetõjének aláírása

Dátum: ...........................................................
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4. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK DOKUMENTÁLÁSA

Év, hónap: ................................

Sor-

szám
Név Napok

Havi

étke-

zési

na-

pok

Elõre

befi-

zetett

na-

pok

Napi

térí-

tésidíj

Havi

elõ-

leg

Elõzõhavi Havi

ösz-

szes

befi-

zetés

Tárgyhavi

Meg-

jegyzéstúlfi-

zetés

hátra-

lék

túlfi-

zetés

hátra-

lék1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Összesen
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5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az ellátást igénybe vevõre vonatkozó személyes adatok*:

Név: .............................................................................................................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: .................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................

Apja neve: .................................................................................................................................................................................................................

Lakóhelye: .................................................................................................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................................................................................

Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (10) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési

díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj

különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-e (a rovat kitöltése nem minõsül tényleges vállalásnak):

� igen – ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,

� nem

Az ellátást kérelmezõ fiatal felnõttre és családok átmeneti otthona esetén a szolgáltatást igénybe vevõ szülõre,

nagykorú testvérre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, szellemi és más önálló
tevékenységbõl származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, bérbeadás)
Összes jövedelem

Kiskorú igénybe vevõ esetén a családban élõkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .............. fõ**

Munka-
viszonyból

és más
foglalkoztatási
jogviszonyból

származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,

õstermelõi,
szellemi és más

önálló tevékeny-
ségbõl származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási

támogatások

Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és
egyéb

nyugdíjszerû
rendszeres

szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem

Az ellátást igénybe vevõ
kiskorú
A közeli
hozzátarto-
zók neve,
születési
ideje

Rokoni
kapcsolat

1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:
(szükség esetén a táblázat sorai bõvíthetõk)

* Családok átmeneti otthona esetén, ha a szolgáltatást a gyermek a szülõjével (szüleivel), nagykorú testvérével együtt veszi igénybe, a szülõ, nagykorú

testvér személyi adatai – a sorok számának értelemszerû növelésével – ugyanazon az adatlapon felvehetõk.

** A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek tekintetében a reá nézve igényelt ellátás személyi térítési

díjának megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. gyermektartásdíj, árvaellátás, családi pótlék) kell a jövedelemszámítás

szempontjából figyelembe venni [Csjt. 104. § (1) bek.], kivéve ha a bíróság a gyámot kötelezte a gyermek eltartására.
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Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj

megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejûleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben

szereplõ adatoknak az eljárás során történõ felhasználásához.

Dátum: ................................................

................................................................
az ellátást igénybe vevõ

(törvényes képviselõ) aláírása

Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

A jövedelemvizsgálat vonatkozásában közös háztartásban élõ közeli hozzátartozóként a szülõt, a szülõ házastársát

vagy élettársat, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló

keresettel nem rendelkezõ, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató

gyermeket, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartós beteg, illetõleg a fogyatékos gyermeket kell figyelembe venni.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó

– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes

jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról

szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt

terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául

szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek

minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi

õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,

annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá

a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának

megfelelõ összeggel.

A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

összegben kell feltüntetni.

Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott

átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ

gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az

anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj

megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok

személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján

biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az

energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, az egyszerûsített

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes

személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási

munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (háztartási munka) a havi

ellenértéke.
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A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevõ esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az

árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire

tekintettel azt folyósítják.

A jövedelemszámításnál irányadó idõszakot a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 131. § (1)–(2) bekezdése alapján kell meghatározni.

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,

– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelõzõ tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi

szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és

szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet

tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt

kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,

valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres

szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,

álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági

nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,

átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai

rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális

gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni

értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó

jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bõvíthetõk, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvõképességet korlátozó

gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges.

A Kormány 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és o) pontjában, valamint

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és p) pontjában kapott fel-

hatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 1. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása során)

„i) szolgáltatás: a szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység.”
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2. § (1) Nyr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az országos nyilvántartás része

a) az Szt. 88/A. § (5) bekezdése, illetve a Gyvt. 137. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás (a továbbiakban együtt:

intézményi nyilvántartás),

b) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési rendszer, valamint

c) a szolgáltatások igénybe vevõinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott

adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban együtt: igénybevevõi nyilvántartás).”

(2) Az Nyr. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az országos nyilvántartás adatainak módosítását a rendszer naplózza.”

3. § Az Nyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal

a) az intézményi nyilvántartás és az országos jelentési rendszer adatait egyedi azonosításra alkalmas módon,

b) az igénybevevõi nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmatlan módon,

statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.”

4. § Az Nyr. a „Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 13/B–13/H. §-sal

egészül ki:

„Igénybevevõi nyilvántartás

13/B. § (1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt

kivételekkel – arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott idõpontban

normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl

szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.

(2) Nem terjed ki az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre, amely

kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt, vagy kizárólag ilyen

szolgáltatás után részesül normatív állami hozzájárulásban, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások

finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti engedélyesek által nyújtott valamennyi szolgáltatásra

kiterjed az Szt. 20/C. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.

13/C. § (1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatásért a fenntartó felel.

(2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult)

teljesítik.

(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon – ügyfélkapu

belépési jogosultsággal rendelkezõ személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselõ). Az egyéni vállalkozó fenntartó

és a fenntartó szervezet képviselõje saját magát is kijelölheti e-képviselõnek.

(4) Az e-képviselõ a Hivatalnál vagy megyei kirendeltségénél – nyilvántartásba vétel céljából – személyesen mutatja

be a (3) bekezdés szerinti kijelölõ okiratot és igazolja az ügyfélkapu felé megadott személyazonosító adatait.

A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselõ nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy

megbízása megszûnt.

(5) Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselõ a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételét követõen – az

engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkezõ személyt vagy

személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelõ

felkészítésérõl az e-képviselõ gondoskodik.

(6) Az adatszolgáltató munkatárs az igénybevevõi nyilvántartás rendszerében jelölhetõ ki. A kijelöléshez meg kell

adni az adatszolgáltató munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni

azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatszolgáltató munkatárs adatszolgáltatásra jogosult. Az

e-képviselõ köteles az igénybevevõi nyilvántartás rendszerében bejelenteni, ha az adatszolgáltató munkatárs

nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése az igénybevevõi nyilvántartás

rendszerében vonható vissza.

13/D. § Az adatszolgáltatás az igénybe vevõk Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítésébõl és

a 13/F. § szerinti napi jelentésbõl áll.

13/E. § (1) Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat
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a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésõbb az igénybevétel elsõ napját követõ munkanap

24 óráig,

b) gyermekvédelmi szakellátás esetén az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel,

illetve az utógondozói ellátás elrendelésérõl szóló hatósági határozatban az ellátás kezdõ idõpontjaként megjelölt

napot, ennek hiányában a határozat keltének napját követõ munkanap 24 óráig, de legkésõbb a határozat

engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig

rögzíti az igénybevevõi nyilvántartásban.

(2) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatok már az Szt. 94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti

megállapodás megkötésétõl kezdõdõen rögzíthetõk.

(3) Ha az igénybe vevõ Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) nem rendelkezik vagy a TAJ nem

ismert, az igénybevevõi nyilvántartás az igénybe vevõnek – a TAJ rögzítéséig – ideiglenes azonosítót képez.

(4) Ha az adott engedélyes által az igénybe vevõnek nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének

kezdõ idõpontja vagy a szolgáltatás megszûnésének várható idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult

a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésõbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel

elsõ napját követõ munkanap 24 óráig,

b) gyermekvédelmi szakellátás esetén a tudomásszerzést követõ munkanap 24 óráig

módosítja.

(5) A szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõpontja visszamenõlegesen csak késõbbi idõpontra módosítható.

A (4) bekezdés szerinti egyéb adatok visszamenõlegesen nem módosíthatók.

(6) Ha az igénybevevõi nyilvántartásban rögzített adat – a TAJ és a (4) bekezdés szerinti adatok kivételével –

megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követõ munkanap 24 óráig módosítja.

Az e bekezdés szerinti adatok visszamenõlegesen akkor módosíthatók, ha a módosítás ideiglenes hatályú

elhelyezéssel, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétellel, illetve utógondozói ellátással kapcsolatos hatósági döntés

miatt szükséges.

(7) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszûnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszûnést követõ munkanap

24 óráig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele hatósági határozat alapján szûnik meg,

a határozatban megállapított idõpontot kell megjelölni a megszûnés idõpontjaként.

(8) Ha az igénybe vevõnek szolgáltatást nyújtó engedélyes az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerinti gondozási

hely, utógondozói ellátási hely módosítása miatt megváltozik,

a) a korábbi engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozását megelõzõ

nappal a (7) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel megszûnését,

b) az új engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozásának napjával

az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybe vevõ Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait.

(9) A (8) bekezdés alkalmazása során

a) az áthelyezés idõpontjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás módosításában meghatározott idõpontot,

b) a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozása idõpontjának az errõl szóló határozatban megállapított

idõpontot, ennek hiányában a határozat keltének napját

kell tekinteni.

13/F. § (1) Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevõi nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 13/E. §

szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (napi jelentés).

(2) A napi jelentési kötelezettséget az adott napot követõ munkanap 24 óráig kell teljesíteni.

(3) Ha az igénybe vevõ nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult

a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,

b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,

az érintett a napi jelentésben nem tüntethetõ fel igénybe vevõként.

(4) Az ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, de javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási

intézetben ellátott a napi jelentésben nem tüntethetõ fel.
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(5) A napi jelentésben az igénybevételrõl szolgáltatott adat egyszer, a napi jelentés szerinti igénybevétel hónapját

követõ hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenõrzés). Önellenõrzés keretében új ellátott

rögzítésére nincs lehetõség, a napi igénybevétel tényén túl adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint

lehet. Az önellenõrzés során meg kell jelölni

a) az igénybevételi napot,

b) a hibás adatot,

c) a helyes adatot és

d) a hiba okát.

13/G. § (1) A Hivatal az igénybevevõi nyilvántartásban rögzített

a) természetes személyazonosító és lakcímadatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatalának nyilvántartásából,

b) TAJ-t az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából

való adatigénylés útján ellenõrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Hivatal rendelkezésére – kéri meg.

(2) Ha a szociális és gyámhivatal vagy a Magyar Államkincstár valamely szerve az igénybevevõi nyilvántartásban olyan

adatot észlel, amely a mûködési engedélyben foglaltakkal vagy a hatósági ellenõrzés megállapításaival ellentétes,

soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenõrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az

ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv, illetve az ellenõrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.

(3) A Hivatal a tudomására jutott hibás adatot a tudomására jutástól számított három munkanapon belül – az

adatszolgáltatásra jogosultnak az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül történõ egyidejû tájékoztatása

mellett – kijavítja vagy törli. A javítás nem terjedhet ki a napi jelentésben igénybe vevõként fel nem tüntetett személy

igénybe vevõként történõ feltüntetésére.

13/H. § (1) A Hivatal folyamatosan ellenõrzi, hogy az igénybe vevõ adott napon nem kerül-e egyidejûleg több olyan

szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek

a) esetében a normatív állami hozzájárulás egyidejû igénybevételét a központi költségvetésrõl szóló törvény kizárja,

vagy

b) egyidejû nyújtása a jogszabályok alapján kizárt.

(2) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jogosulatlan adatrögzítést a Hivatal megállapítja, a Hivatal – az ügyben

érintett ügyintézõje nevének és elérhetõségének egyidejû közlése mellett – az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén

keresztül felhívja az érintett adatszolgáltatásra jogosultakat a napi jelentés adatainak módosítására, szükség esetén

a szolgáltatás megszüntetésére.

(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenõrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott

szolgáltatás megszüntetésével a jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követõ három munkanapon belül nem

szüntetik meg, a Hivatal a késõbb rögzített napi jelentésbõl az érintett igénybe vevõt hivatalból törli. A törlésrõl

a Hivatal értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát és az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül

az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

5. § Az Nyr. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § (1) A 2012. január 1-jén mûködési engedéllyel rendelkezõ fenntartók e-képviselõje 2012. január 31-éig köteles

kérni – szükség esetén ügyfélkapu-regisztrációt követõen – a 13/C. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt.

(2) Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplõ igénybe vevõk Szt., illetve

Gyvt. szerinti adatait az igénybevevõi nyilvántartásban.

(3) A napi jelentési kötelezettség 2012. március 1-jétõl minden engedélyes számára kötelezõ azzal, hogy a napi

jelentés során tett adatszolgáltatásnak 2012. június 30-áig jogkövetkezménye nincs. Az adatszolgáltatást érintõ hibás,

hiányos adatokat azok javítása, pótlása érdekében az engedélyes 2012. június 15-éig jelzi a Hivatalnak.”

6. § Az Nyr.

a) 3. § (4) bekezdésében a „szociális szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek”

szövegrész helyébe a „szolgáltatás” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „adószámok” szövegrész helyébe az „igénybevevõi nyilvántartás adatainak” szöveg,

c) 5. számú mellékletének 1.3.10. pontjában az „a személyi térítési díj átlagos összege” szövegrész helyébe az

„az intézményi térítési díj összege” szöveg

lép.
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7. § Hatályát veszti az Nyr.

a) 5. számú mellékletének 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.5., 1.3.8., 1.3.9., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4.,

1.4.5., 1.4.10., 1.4.13., 1.7., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.8.1., 1.8.2., 1.9.1., 1.9.2., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.5.,

2.1.1.6., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.3.1., 2.1.3.3., 2.1.4.1., 2.1.4.3., 2.1.5.1., 2.1.5.3., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.6., 2.2.2.1.,

2.2.2.2., 2.2.2.5., 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3., 2.2.3.6., 2.2.4.1., 2.2.4.2., 2.2.4.5., 2.3.1.1., 2.3.1.3., 2.3.2.1., 2.3.2.3., 2.3.3.1.,

2.3.3.3., 2.3.4.1., 2.3.4.3., 2.3.5., 2.3.5.1, 2.3.5.2., 2.3.6.1., 2.3.6.3., 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.1.3., 2.4.1.6., 2.4.2.1., 2.4.2.3.,

2.4.3.1., 2.4.3.2., 2.4.3.3., 2.4.3.6., 2.4.4.1., 2.4.4.2. és 2.4.4.5. pontja.

b) 5. számú mellékletének 2.2.1.4., 2.2.2.3., 2.2.3.4., 2.2.4.3., 2.4.1.4., 2.4.3.4. és 2.4.4.3. pontjában az „utógondozásban

részesülõ” szövegrész.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), l) és

v) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában,

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és w) pontjá-

ban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1)

bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és w) pontjá-

ban, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és v) pontjában, vala-

mint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)

pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tr.) 2/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Szt. 68/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy a szolgáltatási

önköltséggel azonos mértékû személyi térítési díj megfizetését határozatlan idõre vagy határozott idejû

megállapodás esetén legalább egy év idõtartamra vállalja.”

2. § A Tr. 19. §-ában a „117/B. §” szövegrész helyébe a „68/B. §-a és 117/B. §-a” szöveg lép.
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2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. § (2) és

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon

a) – a b)–d) pontban foglalt kivétellel – a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a

telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal;

b) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén – a c) és

d) pontban foglalt kivétellel – a mûködtetõ székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal;

c) egyházi, nem állami fenntartású, ellátási szerzõdés alapján mûködtetett nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen

biztosított utógondozói ellátás esetén

ca) a cb) alpontban nem említett esetben az ellátásra kötelezett települési önkormányzat, illetve megyei fenntartó

székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,

cb) Pest megyei fenntartó esetén a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal,

ha a fenntartó a nevelõszülõi hálózat mûködtetésére, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátásra egy ellátásra

kötelezett települési önkormányzattal, megyei fenntartóval kötött ellátási szerzõdést, vagy több ellátásra kötelezett

települési önkormányzattal, megyei fenntartóval kötött ellátási szerzõdést, de azok egy szociális és gyámhivatal

illetékességi területén vannak;

d) Pest megyei fenntartó nevelõszülõi hálózata, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátása, területi

gyermekvédelmi szakszolgáltatása és a fõvárosban vagy Pest megyében található gyermekotthona, utógondozó

otthona (telephelye) esetén a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal

jár el.

(3) Helyettes szülõi hálózatra, nevelõszülõi hálózatra és külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátásra külön

mûködési engedélyt kell kiadni.”

(2) A Gymr. 3. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Többféle gyermekjóléti és a (3) bekezdésben nem említett gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ

szolgáltató (intézmény) számára egy mûködési engedélyt kell kiadni.

(4a) Telephellyel rendelkezõ szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre

– a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – külön kell mûködési engedélyt kiadni, és e rendeletnek

a szolgáltatóra (intézményre) vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre

megfelelõen alkalmazni kell.”

4. § (1) A Gymr. 4. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]

„d) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve

férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

(2) A Gymr. 4. § (6) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]

„i) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve

férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

(3) A Gymr. 4. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha a fenntartó a Gyvt. 145. § (2) bekezdése szerinti, a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét

figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadását (a továbbiakban: befogadás) kéri, és a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal elõzetes szakhatósági hozzájárulását nem csatolja, azon szolgáltató, intézmény,

hálózat, illetve férõhelyszám esetében, amellyel az ellátásra köteles helyi önkormányzat feladatellátási

kötelezettségének tesz eleget, illetve amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban

részesül, a kérelemhez csatolni kell a jegyzõ feladatellátást igazoló nyilatkozatát, illetve a pályázat elnyerését igazoló

dokumentumot.”
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(4) A Gymr. 4. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

„e) az (1) bekezdés e) pontja, illetve a (3) bekezdés h) pontja szerinti iratot – ideértve azt az esetet, ha a fenntartó

az (5) bekezdés d) pontja vagy a (6) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata alapján normatív állami hozzájárulást kíván

igényelni –, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes szakhatósági hozzájárulásban a hozzájárulás megadásához

megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ szerv megkeresi a (9) bekezdés szerinti szakhatóságokat,

hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha intézményi formában végzett szolgáltatótevékenység

engedélyezése esetén a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását

megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az

építésügyi hatóságot, hogy a használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot,”

(5) A Gymr. 4. § (9) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„e) abban az esetben, ha a fenntartó a szolgáltatót, intézményt, hálózatot, férõhelyet normatív állami hozzájárulással

kívánja mûködtetni, a befogadás kérdésében az elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a

másodfokú eljárásban a minisztert”

(szakhatóságként jelöli ki.)

5. § A Gymr. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A mûködési engedélyben fel kell tüntetni a Gyvt. 145. § (2) bekezdés a) pontja szerinti új szolgáltatónak,

intézménynek, hálózatnak a befogadására, valamint a Gyvt. 145. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátások esetén

a férõhelyszámon belül a befogadott férõhelyek számára vonatkozó adatot.”

6. § (1) A Gymr. 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fenntartóváltozások (3) bekezdés b) pontja szerinti éves számának meghatározásánál a jogszabály erejénél

fogva történõ fenntartóváltozást figyelmen kívül kell hagyni.”

(2) A Gymr. 8. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:)

„f) a 4. § (9) bekezdés e) pontja szerinti szakhatóság, ha a mûködési engedély módosításának célja befogadás.”

7. § A Gymr. 19. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal

összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történõ módosítása alapján

a) a 2012. január 1-jén folyamatban levõ mûködési engedélyezési eljárásokban a normatív állami hozzájárulással

történõ mûködtetésre vonatkozó, finanszírozási rendszerbe történõ befogadással kapcsolatos nyilatkozatot

– amennyiben szükséges – 2012. január 31-éig, illetve azt követõen a hiánypótlási szabályok szerint kell benyújtani,

b) azon szolgáltatás, intézmény, hálózat, férõhelyszám esetében, amely a Gyvt. 145. § (2a) bekezdése szerint nem

minõsül új szolgáltatásnak, intézménynek, hálózatnak, férõhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történõ

befogadottság tényét a mûködési engedélyben a mûködési engedély soron következõ módosítása során kell

hivatalból bejegyezni.

(6) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal

összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdésében foglalt

illetékességi szabályokat a 2012. január 1-jén folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

(7) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal

összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3), (4) és (4a) bekezdésében

foglaltakat a mûködési engedély egyéb okból történõ soron következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés

alkalmával kell alkalmazni.”

8. § A Gymr. 19. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 7. § (2) bekezdése alapján meghosszabbított ideiglenes mûködési engedély hatálya a fenntartó kérelmére

– kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb 2014. december 31-éig meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is

benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési engedély hatálya 2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a

kérelméhez csatolja a határozatlan idejû mûködési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére
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vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó

megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”

9. § A Gymr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A Gymr.

a) 2. § b) pontjában és 2. § d) pont db) alpontjában az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész

helyébe az „az alternatív napközbeni ellátás (Gyvt. 44/A. §)” szöveg,

b) 2. § c) pont cb) alpontjában a „41–44. §” szövegrész helyébe a „41–44/A. §” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés h) pontjában és 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti

ellátások” szövegrész helyébe az „alternatív napközbeni ellátás” szöveg,

d) 4. § (8) bekezdésében, 4. § (9) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Gyvt. 41. §-ának

(4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész helyébe az „az alternatív napközbeni ellátás” szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás” szövegrész helyébe az „az alternatív

napközbeni ellátás” szöveg,

f) 8. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában, 8. § (5) bekezdés a) pontjában, 8/A. § (1) bekezdés a) pontjában az

„a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás” szövegrész helyébe az „alternatív napközbeni ellátás” szöveg,

g) 14/A. § (1) bekezdésében az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátásnak” szövegrész helyébe az

„az alternatív napközbeni ellátásnak” szöveg

lép.

3. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók

normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„m) befogadás: az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadás.”

12. § Az Nr. 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fenntartó)

„a) feladatnormatívát olyan szolgáltató, illetve szolgáltatás után igényelhet, amelyre a tárgyévben jogerõs mûködési

engedéllyel rendelkezik és az Szt. 58/A. § (2)–(2a) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)–(2a) bekezdése alapján új

szociális, gyermekjóléti szolgáltató, intézmény, hálózat, új ellátotti létszám, illetve új férõhely esetén – külön

jogszabályban meghatározott kivételekkel – befogadást nyert;”

(amennyiben az igénybevétel egyéb feltételeinek megfelel.)

13. § Az Nr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az igazgatóság a normatívát – ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy a kérelemben más nem szerepel –

nem új fenntartó esetén tárgyév január 1-jétõl, új fenntartó esetén a befogadás mûködési engedélybe történõ

bejegyzése jogerõre emelkedésének idõpontjától állapítja meg.”

14. § Az Nr.

a) 1. § l) pontjában a „költségvetés” szövegrész helyébe a „központi költségvetés” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. § (6) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész

helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a „feltételeinek” szövegrész helyébe a „feltételeinek – ideértve a befogadást –” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrészek helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

e) 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „az a)–b)” szövegrész helyébe az „a b)” szöveg

lép.
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15. § Hatályát veszti az Nr.

a) 14. § (6)–(9) bekezdése,

b) 15/A. §-a.

4. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

„i) 2.7. pontja szerinti iratot – ideértve azt az esetet is, ha a fenntartó az 1. számú melléklet 9. pontja szerinti nyilatkozata

alapján normatív állami hozzájárulást kíván igényelni – nem csatolta, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes szakhatósági

hozzájárulásban a hozzájárulás megadásához megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ szerv

megkeresi a (3) bekezdés szerinti szakhatóságokat, hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha a kérelem

szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül

használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az építésügyi hatóságot, hogy a

használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot.”

(2) Az Szmr. 5. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A Kormány a mûködési engedély kiadására irányuló eljárásban)

„f) abban az esetben, ha a fenntartó a szolgáltatót, intézményt, ellátotti számot, férõhelyszámot normatív állami

hozzájárulással kívánja mûködtetni, az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, szociális szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadás (a továbbiakban: befogadás) kérdésében

az elsõ fokú eljárásban a Hivatalt, másodfokú eljárásban a minisztert”

(szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóságok ügyintézési határideje harminc nap. Külsõ férõhelyek engedélyezése során

szakhatósági állásfoglalást nem kell beszerezni.)

17. § (1) Az Szmr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A mûködési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt – a (2) bekezdés a) pont af) alpontjában foglaltak

kivételével – naptári évenként egyszer kérelmezhetõ. A fenntartóváltozások éves számának meghatározásánál a

jogszabály erejénél fogva történõ fenntartóváltozást figyelmen kívül kell hagyni. A kérelmet a korábbi és az új

fenntartónak együttesen kell benyújtania. A mûködési engedély módosítása a (2) bekezdés a) pontjában nem említett

egyéb esetben naptári negyedévenként egyszer kérelmezhetõ.”

(2) Az Szmr. 7. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:)

„f) az 5. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti szakhatóság, ha a mûködési engedély módosításának célja befogadás,

ide nem értve az emelt szintû férõhelyek számának módosítását és a 16. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetet.”

18. § Az Szmr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az idõszakos férõhelybõvítés során az eljárásban nem vesz részt

a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság, ha az idõszakos férõhelyeken elhelyezetteknek meleg étkeztetést

nem nyújtanak,

b) az 5. § (3) bekezdés f) pontja szerinti szakhatóság.”

19. § Az Szmr. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal

összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történõ módosítása alapján

a) a 2012. január 1-jén folyamatban levõ mûködési engedélyezési eljárásokban a normatív állami hozzájárulással

történõ mûködtetésre vonatkozó, finanszírozási rendszerbe történõ befogadással kapcsolatos nyilatkozatot

– amennyiben szükséges – 2012. január 31-éig, illetve azt követõen a hiánypótlási szabályok szerint kell benyújtani,

b) a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti

létszáma esetében a mûködési engedély befogadás céljából történõ módosítása iránti kérelmet 2012. április 1-jéig kell

benyújtani,
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c) azon szolgáltatás, ellátotti szám, férõhelyszám esetében, amely az Szt. 58/A. § (2)–(2a) bekezdése szerint nem

minõsül új szolgáltatásnak, ellátotti számnak, férõhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történõ befogadottság

tényét a mûködési engedélyben a mûködési engedély soron következõ módosítása során kell hivatalból bejegyezni.”

20. § Az Szmr. a következõ 22/D. §-sal egészül ki:

„22/D. § Az ideiglenes mûködési engedély hatálya a fenntartó kérelmére – kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb

2014. december 31-éig meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési

engedély hatálya 2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejû

mûködési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós

forrás (TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”

21. § Az Szmr. 1–3. számú melléklete a 2–4. melléklet szerint módosul.

22. § Az Szmr. 3. § (2) bekezdésében a „telephelye” szövegrész helyébe a „telephelye engedélyezése, ellenõrzése esetén

telephelye” szöveg lép.

5. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 4. §-a a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti,

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának

ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ hatóságként a Hivatalt,

f) az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 145. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét

figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás)

szakhatóságként a Hivatalt”

(jelöli ki.)

24. § A Hr. 5. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal – nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja)

„c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett

nyilvántartással,”

(kapcsolatos feladatokat.)

25. § A Hr. 7. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e

feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)

„m) a befogadás”

(megállapításához.)

26. § A Hr. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A befogadással kapcsolatos szakhatósági feladatot elsõ fokon a Hivatal fõigazgatósága, másodfokon a miniszter

látja el.”

27. § A Hr. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § (1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, elõzetes szakhatósági hozzájárulását

a) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével

meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás),
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b) a nem állami fenntartású – ide nem értve az egyházi fenntartót – házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási

szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámának 2012. július 1-jétõl történõ befogadása esetében az Szt. 58/A. §

(2b)–(2c) szerinti önkormányzati hozzájárulás

alapján adja ki.

(2) A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint

szükség szerint a kapacitásokban év közben bekövetkezõ változást.

(3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal minden hónap 5. napjáig közzéteszi a honlapján.

A befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetõség. A mûködést

engedélyezõ szerv – amennyiben a kérelemhez elõzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak – a kérelmek

benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot.

(4) A Hivatal az eljárás megindulásának idõpontjától és a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja

a feladatellátási kötelezettségének eleget tevõ önkormányzati fenntartót és megyei intézményfenntartó központot,

valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó

európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül.

(5) A Hivatal által a befogadás során kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a befogadott

a) szolgáltató, intézmény, hálózat megnevezését és ellátási területét,

b) ellátotti számot, illetve férõhelyszámot.”

28. § A Hr.

a) 4. § d) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Szt.)” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „során” szövegrész helyébe a „során – a (8) bekezdés szerinti eltéréssel –”

szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a, 9–19. §-a és 21–28. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Gymr. 1. számú melléklete a következõ 9. ponttal egészül ki:

„9. a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve

férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

2. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Szmr. 1. számú melléklete a következõ 9. ponttal egészül ki.

„9. a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a szolgáltatót, intézményt, ellátotti, illetve férõhelyszámot normatív állami

hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

3. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Szmr. 2. számú melléklet 2. pontja a következõ 2.8. alponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
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„2.8. ha a fenntartó befogadást kér, és a Hivatal elõzetes szakhatósági hozzájárulását nem csatolja, a nem állami

fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszáma esetében

csatolni kell az Szt. 58/A. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti nyilatkozatot, illetve azon szolgáltató, ellátotti szám,

férõhelyszám esetében, amellyel az ellátásra köteles helyi önkormányzat, megyei fenntartó feladatellátási

kötelezettségének tesz eleget, illetve amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban

részesül, a jegyzõ vagy a megyei fenntartó vezetõje feladatellátást igazoló nyilatkozatát, illetve a pályázat elnyerését

igazoló dokumentumot.”

4. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Szmr. 3. számú melléklet 3. pontja a következõ 3.11. alponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatás adatai:)

„3.11. falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a szolgáltatás befogadására, házi

segítségnyújtás esetében az ellátható személyek számán belül a befogadott létszámra, nappali és bentlakásos

intézményi ellátás esetén a férõhelyszámon belül a befogadott férõhelyek számára vonatkozó adatok.”

A Kormány 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggõ
módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím és a 10–12. mellékletek tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) be-

kezdés d) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében, valamint az Alkot-

mány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 20. § és a 21. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

módosítása

1. § (1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Er.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta

elõleg illeti meg. A tárgyév december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.”

(2) Az Er. 1. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tárgyév második munkanapjáig a Kincstár a települési önkormányzat részére külön igénylés nélkül, elõlegként

folyósítja az (1) bekezdés szerinti ellátások tárgyévet megelõzõ év december havi kifizetése után járó térítés szerinti

összeget. A folyósított összeg felhasználásáról az önkormányzat a tárgyévi elsõ igénylés keretében értesíti az

Igazgatóságot.

(2b) Az az önkormányzat, amely a tárgyévet megelõzõ év december hónapjában az (1) bekezdés szerinti ellátásra

igénylést nem nyújtott be, de a tárgyév folyamán erre az ellátásra igénylést nyújt be, elsõ alkalommal a tárgyhavi

térítés kétszeresét igényelheti.”
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2. § (1) Az Er. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium – az (5) bekezdésben foglaltak szerinti

eltéréssel – minden hónap 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár az 1–5. és a 7. számú melléklet szerint igényelt

támogatásokat a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt

támogatásokat a fõvárosi önkormányzat részére utalja át.”

(2) Az Er. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium december 31-éig rendelkezik arról, hogy

a Kincstár az 1. § (2a) bekezdése szerinti összegeket a települési önkormányzatok részére a tárgyév második

munkanapjáig utalja át.”

3. § Az Er. a következõ 8/C. §-sal egészül ki:

„8/C. § (1) Az Szt. 2011. december 31-én hatályos 26/A. § (4) bekezdése szerint levont elõleg összegét azon az

adatlapon kell figyelembe venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az elõleg levonása megtörtént.

(2) Ha az Szt. 2011. december 31-én hatályos 26/A. § (6) bekezdése alapján került sor az elõleg visszafizetésére, a

visszafizetett összeget annak az adatlapnak a tárgyhóban történt visszafizetés megjelölésére szolgáló rovatában kell

számításba venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az elõleg kifizetésre került.”

4. § Az Er.

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 8. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 9. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 10. számú melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

5. § Az Er.

a) 1. § (1) bekezdésében a „központi költségvetésben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló

törvényben” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a ”központi költségvetési törvényben” szövegrész helyébe a „központi

költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „december 31-éig” szövegrész helyébe a „december 22-éig” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Er.

a) 2. § (8) bekezdése,

b) 3. § (3) és (4) bekezdése.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha

a) az idõskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendõ közeli hozzátartozó nélküli

személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének

emelkedése miatt,
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b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott alapösszeg módosulása

miatt

változik, és az ellátásban részesülõ személynek egyéb jövedelme nincs.”

8. § A Pr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: szakértõi bizottság) a munkaképesség-csökkenés, az

egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági

állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenése,

a legalább 50%-os mértékû egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minõsítés alapján

megállapított mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértõi bizottságot.”

9. § A Pr. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell)

„d) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében – ha a települési önkormányzat errõl az Szt. 33. §

(7) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekrõl,

továbbá az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/A. §-a szerinti

együttmûködési kötelezettség tartalmi elemeirõl, valamint arról, hogy az együttmûködésre kötelezett személy a

határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt

szervet,”

10. § (1) A Pr. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2012. január 1-jétõl

– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 42 326 Ft.”

(2) A Pr. 17/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti

legmagasabb összege 19 526 Ft.”

11. § A Pr. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon

kell benyújtani.

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához

a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlõ

igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlõ igazolása, valamint

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására,

igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá – a 21. § (6) bekezdése szerinti,

társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselõ 12/A. melléklet szerinti nyilatkozata

szükséges.”

12. § A Pr. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell – ha a

települési önkormányzat errõl az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének

biztosítására vonatkozó kötelezettségekrõl.”

13. § A Pr. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a

szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely

lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(2) A jegyzõ a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján, természetbeni szociális ellátás

formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a
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szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követõ hónaptól kezdõdõen minden hónap 5. napjáig –

elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatást a 14. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevõ személy nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az

épületnek, lépcsõháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,

f) a támogatásra való jogosultság kezdõ és végsõ idõpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülõ összegét, azon

hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt idõtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végsõ idõpontját.

(4) Amennyiben a támogatás jogosultja a (6) bekezdés szerinti társasházi fogyasztó, az adatszolgáltatás során

a (3) bekezdés e) pontja tekintetében a társasház szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot kell megadni.

(5) A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi

szerzõdés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában)

havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással

való csökkentése révén érvényesíti.

(6) Ha a jogosult közös mérõvel rendelkezõ, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban lakik,

a szolgáltató a támogatást a társasház részére kiállított számlában (részszámlában) külön soron, a társasházban lakó

jogosultakra összesen jutó támogatást összevontan kezelve érvényesíti. A szolgáltatónak továbbá a társasház részére

kiállított számlán vagy annak mellékletében a támogatással érintett lakás(ok) pontos címét – házszám, épület,

lépcsõház, emelet, ajtó jelöléssel – és az adott számlán rájuk tekintettel jóváírt összeget tételesen fel kell tüntetnie.

A szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a

közös képviselõ állapítja meg. Amennyiben a közös képviselõ a társasház részére kiállított számlában érvényesített

támogatást a fogyasztó részére nem állapítja meg, a jegyzõ erre határozatban kötelezi.

(7) A szolgáltató a támogatást elsõ ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történõ

beérkezését és feldolgozását követõ elsõ számlában érvényesíti.

(8) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követõen

fennmaradó különbözeti összeg a következõ számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a

következõ számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(9) A (8) bekezdés szerinti különbözeti összeget a (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös

képviselõ érvényesíti.

(10) A 22. §-ban szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén a (2)–(9)

bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

14. § A Pr. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülõ személy lakcíme a

támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset

hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további

folyósítását meg kell szüntetni.

(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján, természetbeni szociális ellátás

formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében

bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi

szolgáltatónak, míg a változást követõ hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
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(3) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában

kerül biztosításra és a támogatás folyósításának idõtartama alatt támogatásban részesülõ személy lakcíme a

támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó

közti – a 21. § (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselõ és a fogyasztó közti –

elszámolást követõen fennmaradó összeget a szolgáltató, illetve a közös képviselõ a fogyasztónak 15 napon belül

kifizeti.”

15. § A Pr. a következõ 60. §-sal egészül ki:

„60. § Az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggõ módosításáról

szóló 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (2) bekezdésben, valamint (5)–(7) bekezdésben

foglaltakat a 2012. március hónapjában folyósításra kerülõ – ide értve a rendelet hatálybalépésekor már fennálló

jogosultság alapján folyósított – normatív lakásfenntartási támogatások tekintetében kell elõször alkalmazni.”

16. § A Pr.

a) a 10. melléklet szerinti 12. számú melléklettel,

b) a 11. melléklet szerinti 12/A. számú melléklettel,

c) a 12. melléklet szerinti 14. számú melléklettel

egészül ki.

17. § A Pr.

a) 15. § (5) bekezdés a) pontjában a „saját jogú rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás,

rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított

hozzátartozói nyugellátás” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés c) pontjában a „35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (7) bekezdése” szöveg,

c) 17. § (3) és (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási

és Közfoglalkoztatási Adatbázisban” szöveg,

d) 35. § (6) bekezdésében a „TAJ-számának” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelének” szöveg,

e) 1. számú melléklet II. pontjának címében a „közeli hozzátartozójának” szövegrész helyébe a „közeli

hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának” szöveg, utolsó

mondatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 1. számú melléklet II. pont II. alcím a) és b) pontjában a „szerzés ideje” szövegrész helyébe a „szerzés ideje, valamint

a gyártás éve” szöveg,

g) 1. számú melléklet II. pont II. alcím b) pontjában az „autóbusz” szövegrész helyébe az „autóbusz, motorkerékpár,

vízi- vagy egyéb jármû” szöveg,

h) 2. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” rész 2. pontjában az „a rokkantsági nyugdíjat, a

mezõgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti

nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot,” szövegrész helyébe az „az özvegyi

nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezõgazdasági járadékot, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati

járandóságot, a balettmûvészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást,

a rehabilitációs ellátást” szöveg, valamint az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe az

„a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,

i) 3. számú melléklet 5.2.4. alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része” szövegrész

helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét meghaladó részét” szöveg,

j) 3. számú mellékletének 5.2.7.4. pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj,

árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék” szövegrész

helyébe az „özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár elõtti ellátás,

szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,

rehabilitációs ellátás” szöveg, valamint a „házastárs után járó jövedelempótlék” szövegrész helyébe a „házastárs

után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék” szöveg,
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k) 3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontjában a „rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók

egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti

rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék”

szöveg,

l) 4. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” részében a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe

a „korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék”

szöveg, a „baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás” szövegrész helyébe a „hozzátartozói

baleseti nyugellátások” szöveg, az „az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok

egészségkárosodási járadéka” szövegrész helyébe az „a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás” szöveg,

valamint a „nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék” szövegrész helyébe a „nemzeti helytállásért elnevezésû

pótlék, a közszolgálati járadék” szöveg,

m) 9. számú melléklet II. cím a) pontjában az „I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás”

szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás” szöveg, a „rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész

helyébe a „rokkantsági ellátás” szöveg,

n) 9. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” részében az „az öregségi nyugdíj legkisebb

összegét” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,

o) 9. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” rész 4. pontjában az „öregségi, rokkantsági,

baleseti rokkantsági” szövegrész helyébe az „öregségi”, a „rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász

dolgozók egészségkárosodási járadéka” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság,

balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás” szöveg,

a „házastárs után járó jövedelempótlék” szövegrész helyébe a „házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati

járadék” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a Pr. 23. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy c)” szövegrész.

3. Egyéb módosuló jogszabályok

19. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 46. §-ában a „2011. december 31-éig”

szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

20. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés

b) pontjában a „2011. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

21. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

14. § (4) bekezdésében a „2011. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3–18. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
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Adatlap 

a kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 
........... év ........................ tárgyhónap 

 
1.  Megye megnevezése: ................................................................................................................................................... 
2.  Önkormányzat megnevezése: ................................................................................................................................... 
3.  KSH kódja: ......................................................................................................................................................................... 
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító) 
4.  A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma: 
a) bentlakásos intézményben lakók száma:   ........................... fő 
b) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:   ........................... fő 
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:   ........................... fő 
[az a) pontban kell feltüntetni a bentlakásos intézményben lakó egyedülálló jogosultakat] 
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak száma:   ........................... fő 
Összesen:   ........................... fő 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:   ........................... fő 
5.  A tárgyhónapra történt kifizetés: 
a) bentlakásos intézményben lakók részére:   ........................... Ft 
b) 75. életévét betöltött egyedülállók részére   ........................... Ft 
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:   ........................... Ft 
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak részére:   ........................... Ft 
Összesen:   ........................... Ft 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személyek részére kifizetett összeg:   ........................... Ft 
6.  A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: 
a) az intézményben lakók részére történő kifizetés:   ........................... Ft 
[megegyezik az 5/a) pontban feltüntetett összeggel] 
b) egyéb esetekben:   ........................... Ft 
[az 5/b); 5/c) és 5/d) pontok együttes összegének 90%-a] 
Összesen:   ........................... Ft 
7.  Az igényelt előleg összege: 
a) a tárgyhónapra járó térítés:   ........................... Ft 
[a 6. pont „összesen”-jével egyezik meg] 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):   ........................... Ft 
[tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő 
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a 
megelőző év december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; 
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem 
került sor, a 7/a pontban szereplő összeget kell beírni] 
c) az előleg összege:   ........................... Ft 
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint: 
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) 
pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét, 
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont 
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét. 
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor 
kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 
8.  A tárgyhónapban történt visszafizetés:   ......................... Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a  
tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege] 
9.  Az igényelt előleg nettó összege:   .......................... Ft 
[7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] 
Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap 
 

P. H. 
 …................…… …...............…… 
 a jegyző aláírása a polgármester aláírása” 



2. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
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Adatlap 

a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 

 
1. Megye megnevezése: ...................................................................................................................................................................................... 
2. Önkormányzat megnevezése:…………………………………………………………………………………………... 
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………..……. 
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő
e) a tárgyhónapban az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres 
szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma: ......................... fő
 
Támogatásban részesülők száma összesen [az a),b),c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő
 
5. A tárgyhónapra történt kifizetés: 
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: ......................... Ft
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%-
ának az együttes összege]: ......................... Ft
7. Az igényelt előleg összege: 
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg] ......................... Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete  
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év 
december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első 
igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a pontban szereplő 
összeget kell beírni]: .......................... Ft
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! Amennyiben a tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került 
sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

.......................... Ft

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és 
az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az 
együttes összege]: ........................ Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: .......................... Ft
 
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

 
P. H. 

  
........................................................ 

a jegyző aláírása 
........................................................ 

a polgármester aláírása” 
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Adatlap 

a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 
......... év ........... tárgyhónap 

 
1. Megye megnevezése: ........................................................................................................ 
2. Önkormányzat megnevezése: ......................................................................................... 
3. KSH kódja: ............................................................................................................................... 
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító) 
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma: 
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők száma: ............. fő 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma: ............ fő 
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők számára: ............ Ft 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosultak részére kifizetett összeg: ............ Ft 
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............ Ft 
7. Az igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............ Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............ Ft 
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december 
hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén 
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a pontban szereplőösszeget kell beírni] 
c) az előleg összege: ............ Ft 
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:  
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont 
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,  
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont 
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.  
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, 
igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]  
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............ Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,  
a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]  
9. Az igényelt előleg nettó összege: ............ Ft 
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] 
 
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap 
 

P. H. 
 
 ….................…… …........................…… 
 a jegyző aláírása a polgármester aláírása” 
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Adatlap 

a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez 
......... év ........... tárgyhónap 

 
1. Megye megnevezése: ......................................................................................................... 
2. Önkormányzat megnevezése: ......................................................................................... 
3. KSH kódja: ............................................................................................................................... 
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító) 
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma: 
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerinti összegű támogatásban részesülők száma: ............ fő 
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerinti összegű támogatásban részesülők száma: ............ fő 
Összesen: ............ fő 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma: ............ fő 
5. A tárgyhónapra kifizetett ápolási díj összege:  
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg: ............ Ft 
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerint kifizetett összeg: ............ Ft 
[a 4/a) és 4/b) pontokban szereplő személyek részére kifizetett támogatás  
nyugdíjjárulékkal együttes összege]  
Összesen: ............ Ft 
6. A tárgyhónapra kifizetett nyugdíjbiztosítási járulék összege:  
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg után: ........... Ft 
b) az Szt. 44. § (1) bekezdése b) pont szerint kifizetett összeg után: ........... Ft 
Összesen: [a 4/a) illetőleg a 4/b) pontokban szereplő személyek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási 
járulék összege] ........... Ft 
7. A tárgyhónapra történt kifizetés összesen: [az 5. és 6. pont „összesen”-jének összege] ............ Ft 
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személyekre tekintettel kifizetett összeg: ............ Ft 
8. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [a 7. pont összegének 75%-a] ............ Ft 
9. Az igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 8. pont összegével egyezik meg] ............ Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............ Ft 
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 9/a) pont és az előző havi 9/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben; tárgyévi első igénylés esetén a 9/a) pont és a megelőző év december 
hónapjában a 9/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén 
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 9/a pontban szereplő összeget kell beírni]  
c) az előleg összege: ............ Ft 
[a 9/a) és a 9/b) pontok összege az alábbiak szerint:  
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor  
a 9/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 9/b) pont összegét,  
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor  
a  9/a) pont összegéből ki kell vonni a 9/b) pont összegét.  
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, 
igényléskor a 9/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]  
10. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............ Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot 
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]  
11. Az igényelt előleg nettó összege: ............ Ft 
[a 9/c) pont összegét csökkenteni kell a 10. pont összegével]  
12. Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti, a tárgyhónapot megelőző hónapban kifizetett szakértői  
díjak összege: [a kifizetett összeg 100%-a visszaigényelhető] ............ Ft 
13. Az igényelt előleg nettó összege és a kifizetett szakértői díj együttes összege: ............ Ft 
[11. és 12. pont összege]  
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap 
 

P. H. 
 ……............… …....................…… 
 a jegyző aláírása a polgármester aláírása” 
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Adatlap 

az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető 
támogatás igényléséhez 
......... év ........... tárgyhónap 

 
1. Megye megnevezése: ......................................................................................................... 
2. Önkormányzat megnevezése: .......................................................................................... 
3. KSH kódja: ................................................................................................................................ 
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító) 
4. A tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma összesen: ............. fő 
ebből  
a) egyösszegű támogatásban részesülők száma: ............. fő 
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma: ............. fő 
5. A tárgyhónapra adósságcsökkentési támogatásra történt kifizetés:  ............. Ft 
ebből  
a) egyösszegű támogatásban részesülőknek kifizetett összeg:  ............. Ft 
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülőknek kifizetett összeg: ............. Ft 
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............. Ft 
7. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............. Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............. Ft 
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december 
hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén 
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni] 
c) az előleg összesen: ............. Ft 
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:  
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont 
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét, 
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont 
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.  
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, 
igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]  
8. Tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásra történt visszafizetés: …......... Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot 
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]  
9. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg nettó összege:  ............. Ft 
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]  
10. A tárgyhónapban az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartási támogatásban 
részesülők száma:  ............. fő 
11. A tárgyhónapra lakásfenntartási támogatásra történt kifizetés:  ............. Ft 
12. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 11. pont összegének 90%-a] ............. Ft 
13. Lakásfenntartási támogatásra igényelhető előleg összege: ............. Ft 
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 12. pont összegével egyezik meg] ............. Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............. Ft 
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 13/a) pont és az előző havi 13/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 13/a) pont és a megelőző év december 
hónapjában a 13/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén 
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 13/a) pontban szereplő összeget kell beírni]  
c) az előleg összesen: ............ Ft 
[a 13/a) és a 13/b) pontok összege az alábbiak szerint: 
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor  
 a 13/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 13/b) pont összegét, 
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor  
 a 13/a) pont összegéből ki kell vonni a 13/b) pont összegét. 
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, a 
13/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 
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14. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatásra történt visszafizetés: ............. Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot 
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege] 
15. A lakásfenntartási támogatásra igényelt előleg nettó összege:  ............ Ft 
[a 13/c) pont összegét csökkenteni kell a 14. pont összegével]  
16. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerint az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelésének a tárgyhónapot 
megelőző hónapban az önkormányzat által kifizetett költsége: ............ Ft 
17. A kifizetés után járó térítés (a 16. pontban szereplő összeg 90%-a): ............ Ft 
18. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma, akik esetében a 16. pont szerint 
történt a kifizetés:  ............ fő 
19. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............ Ft 
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot 
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege] 
20. Az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelési költségének megtérítése:  
[a 17. pont összegét csökkenteni kell a 19. pont összegével] ............ Ft 
21. Az igényelt előleg és térítés összesen: (a 9. és a 15., továbbá a 20. pontban szereplő összegek 
együttesen) ............ Ft 
 
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap 
 

P. H. 
 
 …...............…… ….................................…… 
 a jegyző aláírása a polgármester aláírása” 
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Adatlap 

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 
 

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 
 
1. Megye megnevezése: .................................................................................................................................................. 
2. Önkormányzat 
megnevezése:………………………………………………………………………………………….. 
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű 
településazonosító]:…………………………………………. 
4. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma: ........................ fő 
b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma:  ........................ fő 
5. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft 
6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]: ........................ Ft 
7. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]: ........................ Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete  
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő 
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a 
megelőző év december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; 
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem 
került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]: .......................... Ft 
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) 
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem 
került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

.......................... Ft 

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett 
összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt 
térítésnek az együttes összege]: ........................ Ft 
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont 
összegével]: ........................ Ft 
  
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 
 

P. H. 
 

........................................................ 
a jegyző aláírása 

........................................................ 
a polgármester aláírása” 
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Adatlap 

a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás 
igényléséhez 

 
........... év ........................ tárgyhónap 

 
1. Fővárosi önkormányzat: ........................................................................................ 
2. KSH kódja: .................................................................................................................. 
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító) 
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma: 
a) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:  ............................ fő 
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:  ............................ fő 
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak száma: ............................ fő 
Összesen: ............................ fő 
4. A tárgyhónapra történt kifizetés: 
a) 75. életévét betöltött egyedülállók részére:  ............................. Ft 
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:  ............................ Ft 
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak részére:  ............................ Ft 
Összesen: ............................ Ft 
5. Az igényelt előleg összege: 
a) tárgyhavi kifizetés összesen:  ............................ Ft 
[a 4. pont „összesen”-jével egyezik meg] 
b) tárgyhavi kifizetés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül) ............................ Ft 
[a tárgyévi első igénylés kivételével az 5/a) pont és az előző havi 5/c) pontban szereplő 
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 5/a) pont és a 
megelőző év december hónapjában az 5/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben 
tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, az 5/a) 
pontban szereplő összeget kell beírni] 
c) az előleg összege: ............................ Ft 
[az 5/a) és 5/b) pontok összege az alábbiak szerint: 
– ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az 5/a) pont 
összegéhez hozzá kell adni az 5/b) pont összegét; 
– ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az előző havi előleg összege, akkor az 5/a) pont 
összegéből ki kell vonni az 5/b) pont összegét. 
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor 
kifizetésre, igényléskor az 5/a) pont összegének kétszeresét kell beírni] 
 
 
Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap 
 

P. H. 
 
 …...............................…… …............................…… 
 a főjegyző aláírása a főpolgármester aláírása” 
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Adatlap 

a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető 
támogatás igényléséhez 

 
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 

 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:……………………………………………. 
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő 
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben 
nem részesülő jogosultak száma: .......................... fő 
  
Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő 
  
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft 
  
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .......................... Ft 
  
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek együttes 
összege]: .......................... Ft 
6. Az igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: .......................... Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete: 
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) pont és a megelőző év 
december hónapjában a 6/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első 
igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) pontban szereplő 
összeget kell beírni] 

.......................... Ft 

c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor 
kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

.......................... Ft 

  
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 
 

P. H. 
 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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Adatlap 

a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe 
vehető támogatás igényléséhez 

 
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 

 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ……………………………………………. 
3. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma: ........................ fő
 b) A tárgyhónapban az Szt. 36.§ (1) bekezdésben foglalt szünetelési okok miatt 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma: ........................ fő
4. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]: ........................ Ft
6. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege: 
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: ........................ Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete:  
[tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő 
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) alpont és a 
megelőző év december hónapjában a 6/a alpontban szereplő összeg különbözete; 
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került 
sor, a 6/a alpontban szereplő összeget kell beírni]: 

........................ Ft

c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került 
sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

.......................... Ft

  
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 
 
P. H. 
 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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KÉRELEM  
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:.............................................................................................................................................................................................................. 
Születési neve: ........................................................................................................................................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................. 
Születés helye, ideje: ............................................................................................................................................................................... 
Lakóhely: ���� irányítószám ....................................................................................................................................... település 
........................................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
Tartózkodási hely: ���� irányítószám ..................................................................................................................... település 
....................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ��� ��� ��� 
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................................................... 
E-mail cím (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………..... 
 
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő 
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

Név Születési helye, ideje Anyja neve 
      
      
      
      
      

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 
között van olyan személy: 
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő 
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő 
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

A. B. C.   
  

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5.  Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             
 7.  Összes jövedelem             
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III. Lakásviszonyok 
 
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2 

 
A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………..…………….. 
 
IV. Nyilatkozatok 
 
1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e 
felszerelésre: 
 

             igen   -   nem         (a megfelelő rész aláhúzandó)       
 
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… 
 
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a 
készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék 
feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III.27.) Korm. rend. 22. § (1) 
bekezdés]} 
 
2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………....……………………………………………………………… 

 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

 .......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása” 

 
                                  
  *  Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 
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Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás 
megállapításához 

 
Alulírott ...................................................... (név, megnevezés) ..................................... (cím, székhely), mint közös 
képviselő, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. §-a (2) bekezdésének  
c) pontjában foglaltak alapján igazolom, hogy ............................................................................................................. (név) 
.......................................................................................................................................................................................................... (lakcím) 
� közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ……………...szolgáltatást igénybe vevő személy, vagy 
� a ………………...............…szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója 
(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni), 
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles. 
 
 
Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel: 
1. A szolgáltató megnevezése: ………………………………….....……………………..................................…….... 
2. Fogyasztó/ügyfél azonosító: ……………………………………………..…………...................................………. 
3.1) Fogyasztási hely azonosító: ………………………………………………................................………………… 
VAGY 
3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ………………..............................………….………… 
 
 
Kelt: ..........................................., .................................... 
 

............................................................. 
aláírás” 
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A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás folyósításához szükséges adatszolgáltatás formai követelményei 

 
A jegyző az adatokat táblázat formájában, *.xls, vagy *.csv kiterjesztésű állományként, az adatok 21. § (3) bekezdés pontjai sorrendjének követésével küldi meg a szolgáltató 
számára. Az elektronikus adatállomány elnevezésének alsó vonalakkal elválasztva tartalmazza az önkormányzat és a szolgáltató megnevezését, az adatküldés dátumát, 
valamint az analitika kifejezést. Példa az állomány nevére: Önkormányzat neve_Szolgáltató neve_Adatszolgáltatás dátuma_analitika.xls (vagy .csv) 
 

A támogatott 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

A támogatásra jogosult lakcíme A támogatás 

A határozatot 
hozó szerv 
megnevezése*1 

A határozat 
száma* 

Neve* 
Születési 

ideje* 
Irányító-

szám* 
Helyiség* 

Közterület 
neve* 

Köz-
terület 

jellege* 
Házszám* Épület 

Lépcső-
ház 

Emelet Ajtó 

Fogyasztó 
azonosító*2 

Fogyasztási 
hely 

azonosító*3 

Kezdő 
időpontja* 

Végső 
időpontja* 

Havi 
összege* 

Eseti 
összege4 

Az eseti 
összeggel 

érintett 
hónapok5 

Tárgyhavi 
utalás 

összesen* 

Rendkívüli 
megszűntetés 

dátuma6 

Aba 
Önkormányzata 

1234-1/2011-VI. Minta 
Márta 

1967.05.16 8127 Aba Százszorszép utca 123. 2. B. 4. 15. AB123456789 123-AB-321 2012.01.01 2013.01.01 2 500 Ft 5 000 Ft 2012.01-
2012.02. 

5 000 Ft   

Aba 
Önkormányzata 

4321-1/2011-VI. 
Példa 
Péter 
Pál 

1948.09.28 8127 Aba Rózsák tere 5.         987654 4567A/12345 2012.03.01 2013.03.01 5 600 Ft    5 600 Ft 2012.10.11 

Utalás 
mindösszesen7  10 600 Ft  

* Kitöltése kötelező 

1 A határozatot hozó szerv megnevezése esetében elegendő a település (fővárosi kerület), továbbá az „Önkormányzata” kifejezés (pl: Aba Önkormányzata, Budapest XI. kerület 
Önkormányzata). 
2 A fogyasztó azonosító a szolgáltató által a fogyasztó személyének, vagy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló jogviszony egyértelmű beazonosítására vonatkozó adat, 
amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton). (pl.: Fogyasztó azonosító, Ügyfélazonosító, Ügyfélszám, Ügyfélkód, Fizetőazonosító, Vevőkód, 
Szerződésszám, Szerződéses folyószámla azonosító). 
3A fogyasztási hely a fogyasztó által részben vagy egészben lakás céljára használt ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés(ek), továbbá mérőhely(ek) van(nak), vagy a szolgáltatás 
igénybevételének helye, vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházi fogyasztói közösségek esetében az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói 
berendezése, továbbá a mérőhely van. Ebben a mezőben a fogyasztási hely azonosításához szükséges információt kell megadni, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított 
számlán (számlakivonaton), vagy leolvasható a fogyasztói berendezésről, vagy a mérőkészülékről. (Pl.: Fogyasztási hely azonosító, POD = Mérési pont azonosító, Felhasználási 
hely azonosító, Hővételezési hely azonosító, Mérőkészülék gyári száma). 
4Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tárgyhavi utalás összege eltér az „A támogatás havi összege” oszlopban feltüntetett adattól. Értékének meg kell egyeznie „A 
támogatás havi összegének” és „Az eseti összeggel érintett hónapok” számának szorzatával (pl: az 1. ügyfél esetében „A támogatás havi összege”: 2 500 Ft, „Az eseti összeggel 
érintett hónapok” pedig: 2012.01-2012.02, azaz 2 hónap, vagyis „A támogatás eseti összege”: 2 500 x 2 = 5 000 Ft).  
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5Amennyiben „A támogatás eseti összege” mező kitöltésre került, abban az esetben itt kell megadni azt az időtartamot (év, hónaptól év hónapig bontásban), amelyre 
vonatkozóan a támogatás eseti összege folyósításra került. 
6 Amennyiben a támogatásra való jogosultság a „A támogatás kezdő és végső időpontja” oszlopokban feltüntetett időtartamon belül megszűnt, úgy itt kell feltűntetni a 
támogatás tényleges megszűnésének időpontját (év, hónap, nap bontásban). 
7 Az „Utalás mindösszesen” sorban a szolgáltató számára az adott hónapban átutalandó összeget kell feltűntetni, amelynek meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének”, 
illetve – ahol kitöltött - „A támogatás eseti összegének” összeadott értékével. Amennyiben az adott ügyfél esetében „A támogatás eseti összege” nem került kitöltésre, úgy ott 
„A támogatás havi összegét” kell figyelembe venni. (pl: az 1. ügyfélnél „A támogatás eseti összege”: 5 000 Ft + a 2. ügyfélnél „A támogatás havi összege”: 5 600 Ft, vagyis az 
„Utalás mindösszesen”: 5 000 Ft + 5 600 Ft = 10 600 Ft).”  
 
 
 
 



A Kormány 332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Cstr.) 11. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Cst.

a) 7. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése alkalmazásában gyermekotthonban nevelt gyermek a gyermekotthonban

ideiglenes hatállyal elhelyezettként, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekként ellátott,

b) 8. § (1) bekezdése alkalmazásában javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ és

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek a javítóintézetben vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ,

ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett

gyermek.”

2. § A Cstr. 22/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22/A. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §-a alapján választott

családtámogatási ellátás iránti kérelmet – a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel

együtt – a 4/B. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes szervhez kell benyújtani.

(2) A családtámogatási ellátást a kérelmezõ által megjelölt idõponttól kell megállapítani, feltéve, hogy a kérelmezõ

a jogosultság feltételeivel már ekkor rendelkezik. A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás

folyósításának megszüntetését követõ naptól kell folyósítani.

(3) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás

megállapítására jogosult szervet. A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetésérõl szóló határozatát

megküldi a választott ellátást folyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott

újabb ellátás visszamenõlegesen járó összegét csökkenteni kell.

(4) A választott családtámogatási ellátás havi összegét csökkenteni kell az újabb ellátásra való jogosultság kezdõ

napjától a korábban megállapított ellátás folyósítása megszüntetésének napjáig kifizetett ellátás nettó összegével,

addig, amíg a már felvett ellátás meg nem térül. A családtámogatási ellátás megszüntetésekor még meg nem térült

egészségbiztosítási pénzbeli ellátás összegérõl a folyósító szerv öt napon belül értesíti az egészségbiztosítási szervet,

amely intézkedik a meg nem térült tartozás behajtásáról.

(5) Ha a megszüntetni kért vagy a választott ellátás folyósítására más szerv rendelkezik hatáskörrel, az ellátás

megszüntetésére vonatkozó kérelmet a választott ellátásra irányuló kérelem elbírálásával egyidejûleg öt napon belül

a hatáskörrel rendelkezõ, illetékes szervhez kell továbbítani.”

3. § A Cstr. a következõ 28. §-sal egészül ki:

„28. § (1) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztése iránti eljárást azért

szünteti meg, mert a család külföldre távozott, errõl a tényrõl az eljárást megszüntetõ végzésének megküldésével

értesíti a kincstárt.

(2) Amennyiben a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi jelzõrendszer valamely tagja feladatának ellátása során

értesül arról, hogy a nem tanköteles gyermeket nevelõ család külföldre távozott, errõl a tényrõl tájékoztatja a jegyzõt.

A jegyzõ a külföldre távozás tényérõl értesíti a kincstárt.”

4. § A Cstr. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Cstr.

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti járadék” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátás, szolgálati

járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességû személyek

ellátása” szöveg,

b) 24. § (2a) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 26. § (3) bekezdésében az „az Igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a Központnak” szöveg,
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d) 1. számú melléklet 1.3. pontjában a „bejegyzett élettársának, élettársának” szövegrész helyébe a „bejegyzett

élettársának, élettársának, törvényes képviselõjének” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Cstr.

a) 4/B. § (4) bekezdés k) pontja,

b) 27/E. § (3) bekezdése,

c) 2. számú melléklete III. pontjában az „a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve” szövegrész,

d) 3. számú melléklete III. pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasként, illetve” szövegrész,

e) 5. számú melléklete I. pontjában az „adóazonosító jele” szövegrész.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma intézményi elhelyezés esetén

1. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok, azaz

1.1. a jogosultság jogcíme;

1.2. a kérelmezõ

1.2.1. neve

1.2.2. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

1.3. a gyermeket ellátó intézmény

1.3.1. típusa

1.3.2. neve

1.3.3. címe

1.3.4. vezetõjének neve;

1.4. a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékban részesülõ

1.4.1. neve

1.4.2. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

1.5. a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékot folyósító szerv

megnevezése és címe;

1.6. a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;

1.7. a fizetési, illetve letéti számlaszám(ok).

2. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok, a jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok, azaz

2.1. azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlékot megállapítását kéri

2.1.1. a neve

2.1.2. az anyja neve

2.1.3. a Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.1.4. az intézményben tartózkodás kezdõ idõpontja;

2.2. nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül

történõ – bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség

elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

2.2. nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;

2.3. a kérelmezõ aláíróhelye.”
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A Kormány 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint az elõadó-mû-

vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés

c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l)

és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés

a) pont 2. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotói hatáskörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség

1. § (1) A korhatár elõtti ellátás, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos

hatósági ügyekben – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes

nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ fokon.

(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon – a (3) és a (4) bekezdésben foglalt

kivételekkel –

a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és

b) a korhatár elõtti ellátás, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával

kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

ba) a kérelmezõ utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a korhatár elõtti ellátást, a balettmûvészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy

szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy

bc) a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

(3) A miniszteri rendeletben kijelölt szerv jár el elsõ fokon – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – szolgálati járandóság

megállapítása esetén, ha a kérelmezõ, jogosult utolsó szolgálati viszonya a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn.

(4) A büntetõeljárásban részt vevõk és az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjában részt vevõ kérelmezõ

esetén a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

(a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el elsõ fokon.

2. Az ellátás megállapítása

2. § (1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása

hivatalból történik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj

megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal,

hogy

a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni,

és

b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban:

rendszeres pénzellátás) nem részesül.

3. § (1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.

(2) A kérelmezõ a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) által e célra

rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati

portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus ûrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza

a jogosult nyilatkozatát

a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.

(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell

a) balettmûvészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála

magántáncosként vagy tánckari tagként töltött idõrõl,

b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezõnek a föld alatti munkakörben eltöltött

szolgálati idejérõl és a mûszakok számáról,

c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezõnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász,

bányafelmérõ, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezetõ, mûszaki vezetõ, üzemeltetési mûvezetõ,

karbantartó mûvezetõ, részlegvezetõ, szakvezetõ) munkaköreiben szerzett szolgálati idejérõl, ha a kérelmezõ

a korhatár elõtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,

d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének idõpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmezõ a korhatár

elõtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. § (1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat

valóságtartalmát illetõen, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás

folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmezõ nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.

(2) Ha a kérelmezõ a korhatár elõtti ellátás megállapítását az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi

nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos 1. § c) pontja

alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértõként kell

kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmezõ hivatásos artistaként kivételes fizikai erõkifejtést vagy

pszichés koncentrálást igénylõ cirkuszi mûfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. § (1) Az ONYF – a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium véleményének kikérésével –

engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben

2008. január 1-je elõtt eltöltött idõ korkedvezményre jogosító idõként történõ figyelembevételét akkor is, ha

a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.

(2) Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel

rendelkezõ miniszter által vezetett minisztérium és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve

véleményének kikérésével az ONYF dönt.

6. § Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendõ adatokon túl

tartalmazza

a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül

számított összegét és a folyósításra kerülõ összeget,

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és

d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül

továbbfolyósításra.
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3. Az ellátás folyósítása

7. § Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló

adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek

eredményérõl 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejûleg értesítést küld azoknak, akiknek

a korhatár elõtti öregségi nyugdíja ellátásként kerül továbbfolyósításra. Az értesítés a megfelelõ jogszabályi

hivatkozásokkal tartalmazza

a) a folyósításra kerülõ ellátás megnevezését,

b) az ellátás januári összegét és az összeg kiszámításának módját,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

d) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos

rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás esetén a T. 4. §

(4) bekezdésében, szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében, továbbá a 9. §-ban foglaltakról szóló

tájékoztatást, valamint

e) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül

továbbfolyósításra.

(2) Ha a jogosult a korhatár elõtti öregségi nyugdíj ellátásként továbbfolyósított összegét vitatja, a nyugdíjfolyósító

szervtõl kérheti az ellátás jogszabályoknak megfelelõ összegben történõ folyósítását. A T. 5. § (3) bekezdés a) vagy

c) pontja szerinti mentesülési okra történõ hivatkozás esetén a kérelemhez csatolni kell a baleset, betegség szolgálati

kötelmekkel összefüggõ jellegét megállapító határozat, illetve az önkéntes tartalékos szerzõdés másolatát. Ha

a nyugdíjfolyósító szerv a kérelemben foglaltaknak helyt ad, külön döntés meghozatala nélkül intézkedik az ellátás

jogszabályoknak megfelelõ összegben történõ folyósítása iránt, egyéb esetben a kérelemrõl dönt.

(3) Ha a jogosult vitatja, hogy a T. rendelkezéseinek megsértésével részére öregségi nyugdíj helyett ellátást folyósítanak,

vagy részére nem a jogszabályok alapján járó ellátást folyósítják, a megállapító szervtõl kérheti a részére járó

nyugellátás, illetve ellátás megállapítását. A kérelmet a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. A kérelemrõl

a megállapító szerv dönt.

9. § (1) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti, adóévre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság az adóévet

követõ év június 30-át követõen az ellátásban részesülõ kérelmére adja ki. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az ellátásban részesülõ természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét,

b) az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastárs, élettárs természetes személyazonosító adatait,

lakóhelyét és adóazonosító jelét, valamint

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (4) bekezdése szerinti

kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott) természetes személyazonosító

adatait, lakóhelyét és – ha adóazonosító jellel rendelkeznek – adóazonosító jelét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastárs, élettárs

közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájárulását az adótitok kiadásához.

(3) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülõ személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

b) az (1) bekezdés szerinti kérelemben az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastársként, élettársként

feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek személyi jövedelemadóról szóló bevallásában kedvezményezett

eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról

szóló nyilatkozat tényét, valamint

d) az a) és b) pontban megjelölt személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény összegét.

(4) A családi pótlékot folyósító szerv az ellátásban részesülõnek vagy vele közös háztartásban élõ házastársának,

élettársának – az adóévet követõen benyújtott – kérelmére igazolást állít ki a családi pótlék adóévi jogosultságáról.

Az igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülõ, illetve vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa természetes személyazonosító

adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
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b) azoknak a kedvezményezett eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási

helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik után az ellátásban részesülõ vagy vele közös háztartásban élõ

házastársa, élettársa az adóévben családi pótlékban részesült, valamint azoknak a hónapoknak a számát,

amelyekben az egyes kedvezményezett eltartottak után az adóévben családi pótlékot folyósítottak, továbbá

c) azoknak az Szja. tv. 29/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait,

lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akiket a családok támogatásáról szóló

törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vettek,

valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes eltartottakat a családi pótlék összegének

megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vették.

(5) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhetõ összeg folyósítása iránti kérelmet az ONYF által

e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati

portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani. Az adatlap

és az elektronikus ûrlap tartalmazza

a) az ellátásban részesülõ, vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa és az eltartottak természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) a nyilatkozatot a családi kedvezmény jogcímérõl,

c) a nyilatkozatot a családi kedvezmény feltételeinek való megfelelésrõl, és

d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a) az állami adóhatóság (3) bekezdés szerinti igazolását,

b) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a családi pótlékot folyósító

szerv (4) bekezdés szerinti igazolását, és

c) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított

orvosi igazolást.

(7) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. §

(1) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás

– a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti – csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

(8) Az (5) bekezdés szerinti kérelemrõl a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülõnek a T. 4. §

(4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat

végrehajthatóvá válásától számított tíz munkanapon belül folyósítja.

10. § A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötése vagy annak

megszûnése miatt történõ módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv – a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó

szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülõ bejelentése alapján – hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése

11. § A T. 11. és 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetésérõl és az ellátás újbóli

folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. § (1) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság szüneteltetése iránti kérelmet annál

a munkáltatónál kell benyújtani, amellyel a szolgálati viszony létrejön. A kérelmet a munkáltató haladéktalanul

továbbítja a nyugdíjfolyósító szervnek.

(2) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetésérõl és a szolgálati

járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre határoz.

13. § (1) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok megállapítása érdekében

a) a megállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárás megindítását követõ öt napon belül

küldi meg a kérelmezõ, jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a nyugdíjfolyósító szerv minden hónap harmadik munkanapjáig küldi meg a szolgálati járandóságban részesülõ

személyek természetes személyazonosító adatait

a bûnügyi nyilvántartó szervnek. Az adatszolgáltatás módjáról a bûnügyi nyilvántartó szerv és az ONYF

megállapodást köt.
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(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti adatok megérkezését követõ nyolc napon belül küldi meg

a T. 14. § (4) bekezdése szerinti adatokat a központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerveknek.

(3) A központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv a (2) bekezdés szerinti adatok hozzá történõ megérkezését követõ

öt napon belül küldi meg a T. 14. § (5) bekezdése szerinti adatokat

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szervnek,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szervnek.

(4) A szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szerv a szolgálati járandóságot megállapító

határozatában hivatalból rendeli el,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból rendeli el.

(5) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv

kérelemre határoz.

5. Az ellátás megszüntetése

14. § Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv

megkeresésének megérkezését követõ öt munkanapon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások

összegérõl.

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 40. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7–15. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 16. alcím 2013. január 2-án hatályát veszti.

7. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm.

rendelet

a) 1–5. §-a,

b) 2., 3., és 5. §-át megelõzõ alcím,

c) 7. § c) pontja,

d) Melléklete.

8. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

módosítása

17. § A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban,

bányásznyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók nyugellátásában, elõrehozott öregségi

nyugdíjban, elõnyugdíjban, továbbá szolgálati nyugdíjban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban” szöveg,

a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjában, 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében,

5. § (3) és (5) bekezdésében a „szociális” szövegrészek helyébe a „pénzbeli” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,

d) 8. § (6) bekezdésében a „rokkantság címén nyugellátással, illetve rendszeres szociális ellátással” szövegrész

helyébe az „a megváltozott munkaképességére tekintettel rendszeres pénzbeli ellátással” szöveg,

e) 1. számú mellékletében az „egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja” szövegrész helyébe

a „korhatár elõtti ellátás” szöveg, a „szolgálati nyugdíj” szövegrész helyébe a „szolgálati járandóság” szöveg,

a „korengedményes nyugdíj” szövegrész helyébe a „balettmûvészeti életjáradék” szöveg, a „bányásznyugdíj”

szövegrész helyébe az „átmeneti bányászjáradék” szöveg, az „elõnyugdíj” szövegrész helyébe a „Magyar

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 159



Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások”

szöveg,

f) 2. számú mellékletében a „szociális ellátásnak” szövegrész helyébe a „pénzbeli ellátásnak” szöveg, a „rendszeres

szociális járadék” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás” szöveg, a „bányász dolgozók”

szövegrész helyébe a „bányászok” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 2., 6. és 21. pontja.

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe

tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) és a (3) bekezdésben vagy más

jogszabályban foglalt kivételekkel – elsõ fokon az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye

(telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el.

(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon a társadalombiztosítási nyugellátások,

valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával

kapcsolatos hatósági ügyekben – a (3) bekezdésben vagy más jogszabályban foglalt kivételekkel –, ha

a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek

hatálya alá tartozik,

b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,

c) a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,

d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ utolsó

biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, vagy

e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,

a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a alapján rögzített

nyugdíjat kell megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés).

(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el elsõ fokon a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos

hatósági ügyekben, ha

a) az elhunyt jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, vagy

b) az elhunyt jogszerzõ után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került.”

20. § A TnyR. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A nyugdíjrögzítést hivatalból, a 2011. december 31-én hatályos szabályok megfelelõ alkalmazásával kell

elvégezni.

(2) A nyugdíjrögzítés elvégzéséhez az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs

Hivatal a nyugdíjmegállapító szerv részére a természetes személyazonosító adatok helyett kapcsolati kódot közöl.”

21. § A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a 2011. december 31-ét követõ és 2013. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú

nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 372 000 forintnál több,

a) a 372 001 – 421 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,

b) a 421 001 forint feletti átlagkereset nyolcvan százalékát

kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni.”
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22. § A TnyR. az 59/C. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Hozzátartozói nyugellátások”

23. § A TnyR. a következõ 59/D. és 59/E. §-sal egészül ki:

„59/D. § (1) A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló

öregséginyugdíj-összeget a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló átlagkereset és a 3. számú melléklet szerinti

szorzószámok szorzataként kell megállapítani.

(2) A hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg (1) bekezdésben foglaltak

szerint történõ megállapítása során a Tny. 39. §-ában foglaltakat alkalmazni kell.

(3) Ha az elhunyt jogszerzõ a halálakor a 35. életévét már betöltötte, de a hozzátartozói nyugellátás számításának

alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg megállapítása során figyelembe vehetõ szolgálati ideje

a) a Tny. 39. §-ában foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti szorzószámokat

annyiszor kell további 2 százalékponttal csökkenteni, ahány év a tíz év szolgálati idõbõl hiányzik, és az így

meghatározott szorzószám alapján,

b) a Tny. 46. § (2) bekezdésében foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti

szorzószám alapján,

az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló

öregséginyugdíj-összeget.

59/E. § A Kormány a hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének

megállapítása iránti eljárásban – az egészségi állapot kérdésében – elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal kirendeltségét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális

igazgatóságát szakhatóságként jelöli ki, ha

a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva

kérelmezi, illetve – felülvizsgálat esetén – a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra

hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességû, és

b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem

állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.”

24. § A TnyR. a 65/C. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Tájékoztatási kötelezettség”

25. § A TnyR. 86. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülõ személyekrõl a nyilvántartó lappal kapcsolatos

adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévet követõ év április 30-áig teljesíti.”

26. § A TnyR. az „Átmeneti rendelkezés” alcímét megelõzõen a következõ 89/A. §-sal egészül ki:

„89/A. § (1) A Tny. 6. § (5) bekezdése szerinti nyugdíjbiztosítási jogosultságok biztosításmatematikai egyenértékének

a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történõ átadása (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási visszautalás) esetén

a nyugdíjbiztosítási visszautalás összegének nyilvántartását a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai

Igazgatóság végzi.

(2) Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a kérelmezõnek a jogosultság nyilvántartásához szükséges adatokat –

az ONYF által e célra rendszeresített, az ONYF, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, valamint

a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon, a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai

Igazgatóság felhívásának közlésétõl számított húsz munkanapon belül – be kell jelentenie a Központi

Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnak. Az adatlap és az elektronikus ûrlap adattartalmát a 4. számú

melléklet határozza meg.”

27. § (1) A TnyR. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(2) A TnyR. a 2. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

28. § A TnyR.

a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulékot, illetve

a 2012. január 1-jét megelõzõ idõszakra nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szöveg,
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c) 64. § (2) bekezdésében a „rokkanttá” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességûvé” szöveg,

az „a rokkantsága tartamára” szövegrész helyébe az „arra az idõszakra, amikor megváltozott munkaképességûnek

minõsül,” szöveg,

d) 64/B. § (2) bekezdésében az „az életben lévõ szülõ rokkantságának megszûnése esetén” szövegrész helyébe

a „ , ha az életben lévõ szülõ már nem minõsül megváltozott munkaképességûnek,” szöveg,

e) 70. § (2) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében, 76/B. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 72/B. § (4) bekezdés b) pontjában az „öregségi, rokkantsági nyugdíjhoz szükséges” szövegrész helyébe

az „öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ, vagy a Tny. 46. §-ában meghatározott” szöveg,

g) 89. § (9) bekezdésében a „4/A. §-a” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 4/A. §-a” szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 3. §-a,

b) 8. §-át megelõzõ alcímében a „ , valamint az elõrehozott és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj”

szövegrész,

c) 9. §-a,

d) 9/A. §-ában az „ , az elõrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj” szövegrész,

e) 10. és 10/A. §-a,

f) 11/A. §-a,

g) 14. § (5) bekezdésében a „8,5 százalékos mértékû, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási

járulékot, illetve a 9,5 százalékos mértékû, nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló” szövegrész,

h) 14. § (9) bekezdése,

i) 18/A–28/B. §-a, valamint a 18/A. §-át, a 23. §-át és a 24. §-át megelõzõ alcím,

j) 60/A. §-a,

k) 62. § (1) bekezdése,

l) 62. § (4) bekezdésében a „ , rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,

m) 62. § (10) bekezdés elsõ mondata,

n) 64/B. § (1) bekezdése,

o) 64/D. §-ában a „[Tny. 56. § (4) bekezdése]” szövegrész,

p) 72/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „ , rokkantsági” szövegrész,

q) 72/B. § (4) bekezdés c) pontja,

r) 72/B. § (5) bekezdése,

s) 72/B. § (10) bekezdésében az „a bányásznyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi

nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármester öregségi nyugdíját,” szövegrész,

t) 72/B. § (11) bekezdés c) pontja,

u) 74. §-a,

v) 85. § (5) bekezdése,

w) 86. § (4) bekezdése,

x) 87. §-a,

y) 90. § (3) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíja” szövegrész,

z) 90. § (6) bekezdése.

10. A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

30. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § 7. pontjában a „nyugdíjazott személy” szövegrész helyébe a „nyugdíjazott személy, ideértve a jogviszony

megszûnését követõen korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban,

átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személyt is”

szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.
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11. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

31. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„i) öregségi nyugdíjra jogosult: aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges

szolgálati idõvel rendelkezik, továbbá az is, aki korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba

vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegû öregségi járadékban

részesül;”

32. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl” szövegrész

helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg lép.

12. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról

és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról

szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a) 1. §-át megelõzõ alcímben az „öregségi nyugdíja,” szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíjra, illetve” szövegrész,

c) 1. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, illetve” szövegrész,

d) 1. § (4) bekezdésében és 1. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „öregségi nyugdíja és” szövegrész,

e) 1. § (5) bekezdés d) pont da) alpontja,

f) 1. § (6) bekezdés e) pontjában a „13/A. § és” szövegrész,

g) 1. § (7) bekezdésében az „öregségi nyugdíjat,” szövegrész,

h) 4. § (3) bekezdésében a „ , rokkantsági vagy baleseti rokkantsági” szövegrész,

i) 5. § (1) bekezdésében a „ , rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja” szövegrész,

j) 5. § (2) bekezdés e) pontjában a „ , rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultsága” szövegrész,

k) 6. §-át megelõzõ alcímben az „öregségi nyugdíjának, illetve” szövegrész,

l) 6. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíjának,” szövegrész,

m) 8. § a), f) és g) pontja,

n) 9. § (2) bekezdése,

o) 9. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, illetve” és a „nyugdíj, illetve” szövegrész.

13. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

34. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében

az „A Kormány” szövegrész helyébe a „Ha törvény másként nem rendelkezik, a Kormány” szöveg lép.

14. A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

35. § A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

lép.
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15. A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló

52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget a jogosult 62. életévének betöltésétõl kell – a 2011. december 31-ét

követõ nyugdíjemelések mértékének megfelelõen emelt összegben – folyósítani, kivéve, ha a jogosult a folyósítás

megkezdését megelõzõen kérte, hogy részére a nyugdíjsegélyt ne folyósítsák. A saját jogú nyugdíjsegély

folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.”

(2) A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §

(7) bekezdés elsõ és második mondata helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„Az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján

megállapított saját jogú nyugdíjsegély folyósításának feltétele, hogy a jogosult részére nem állapítottak meg öregségi

nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást. Ha a jogosult részére az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító

Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított nyugdíjsegély vagy a rokkantsági nyugdíjsegély

folyósításának megkezdését követõen állapítanak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást,

a nyugdíjsegélyre való jogosultság az öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági ellátás elsõ folyósítási hónapjának elsõ

napjától, de legkorábban 2011. május 1-jétõl megszûnik.”

37. § A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Ha a Közalapítvány a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyekben elmulasztotta a döntést meghozni, a jogosult

a kultúráért felelõs minisztertõl kérheti a saját jogú nyugdíjsegély megállapítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társasághoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy

a Közalapítvány nyugdíjsegélyt nem állapított meg. A Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelõsségû Társaság a kérelmet és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását az üggyel kapcsolatos, birtokában lévõ

iratokkal együtt – a kérelem megérkezését követõ nyolc napon belül – továbbítja a kultúráért felelõs miniszternek.

(3) A kérelemrõl a kultúráért felelõs miniszter a 2. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, valamint – ha e rendelet másképp nem

rendelkezik – az R. 2011. április 30-án hatályos mellékletében foglaltak szerint dönt.”

38. § A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §

(2) bekezdésében az „a 2. § (5) bekezdése és a 3. § szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „a 3. § szerinti esetben”

szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm.

rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése.

16. Egyéb hatályukat vesztõ rendelkezések

40. § (1) Hatályát veszti

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/1997. (IX. 5.)

Korm. rendelet,

b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/1997. (XII. 20.)

Korm. rendelet,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 201/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése,

d) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,

e) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés második mondata,
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g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) és (6) bekezdése, valamint 15. §-a,

h) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008. (XII. 30.)

Korm. rendelet,

i) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és

a szerzõdéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjérõl szóló 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti

a) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.

(XII. 19.) Korm. rendelet,

b) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges

állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól szóló 34/2007.

(XII. 21.) SZMM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátások kiszámítása során alkalmazandó

százalékos mértékek

A B C D E F G

1.

Szolgálati idõ (év)

Havi átlagkereset százaléka, ha az elhunyt jogszerzõ

35. életévének
betöltését

megelõzõen

betöltött 35–39
éves életkorában

betöltött 40–44
éves életkorában

betöltött 45–49
éves életkorában

betöltött 50–54
éves életkorában

betöltött 55.
életévét

követõen

halt meg

2. 2 évnél
kevesebb

51,0 – – – – –

3. 2 51,5 – – – – –
4. 3 52,0 – – – – –
5. 4 52,5 – – – – –
6. 5 53,0 – – – – –
7. 6 53,5 – – – – –
8. 7 54,0 – – – – –
9. 8 54,5 – – – – –

10. 9 55,0 – – – – –
11. 10 55,5 54,0 51,0 46,5 42,0 37,5
12. 11 56,0 56,0 53,0 48,5 44,0 39,5
13. 12 56,5 56,5 55,0 50,5 46,0 41,5
14. 13 57,0 57,0 57,0 52,5 48,0 43,5
15. 14 57,5 57,5 57,5 54,5 50,0 45,5
16. 15 58,0 58,0 58,0 56,5 52,0 47,5
17. 16 58,5 58,5 58,5 58,5 54,0 49,5
18. 17 59,0 59,0 59,0 59,0 56,0 51,5
19. 18 59,5 59,5 59,5 59,5 58,0 53,5
20. 19 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 55,5
21. 20 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 57,5
22. 21 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 59,5
23. 22 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
24. 23 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
25. 24 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

”
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2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási visszautalási kérelemhez szükséges adatlap és elektronikus ûrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselõ természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási

helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmezõ a túlélõ hozzátartozó, a túlélõ hozzátartozó természetes személyazonosító adatai,

társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári

tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselõ halálának idõpontja, továbbá az uniós tisztviselõ és a túlélõ

hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentõ hozzátartozói viszony.

3. A visszautaláshoz való jog megnyílásának idõpontja.”

A Kormány 334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos
módosításáról

A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Gyer.) 97. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

„h) a családi pótlék igénylésére történõ felhívást.”

2. § (1) A Gyer. 102. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

„b) a gyám kirendelését, a gyermek gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl való tájékoztatást, az

igazgatási jogkörben eljáró, illetékes jegyzõ által készített leltár alapján a kiskorú vagyonának a gyám kezelésébe

adását, vagy ha a gyámot nem hatalmazza fel a vagyonkezeléssel, a vagyonkezelõ eseti gondnok kirendelését

[Gyvt. 89. § (1) bek.], valamint a családi pótlék igénylésére való felhívását

ba) a nevelõszülõnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelõszülõ,

bb) a gyermekotthon vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon,

bc) a szociális intézmény vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye bentlakásos szociális intézmény,

bd) a javítóintézet vezetõjének, ha a gyermek javítóintézetben nevelt, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen

fogva tartott,

be) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, valamint az ott

30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek után;”

(2) A Gyer. 102. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek

a) gyámja, hivatásos gyámja vagy vagyonkezelõ eseti gondnoka a gyermeknek járó árvaellátás folyósítása érdekében

a társadalombiztosítási ellátást folyósító szervet a gyámhatósági fenntartásos betét (fizetési számla) számáról,

b) gyermekotthonának vezetõje a gyermekre tekintettel járó családi pótlék folyósítása érdekében a családtámogatási

ellátást folyósító szervet a gyermekotthon letéti számlájának számáról

tájékoztatja.”
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(3) A Gyer. 102. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A javítóintézetben nevelt és a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermek esetében a javítóintézet vezetõje,

a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka – a gyermekre tekintettel járó családi pótlék folyósítása érdekében –

tájékoztatja a családtámogatási ellátást folyósító szervet az intézet letéti számlájának számáról.”

3. § (1) A Gyer. 105/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gondozási hely megváltoztatása, a tartózkodási hely megállapítása”
(2) A Gyer. 105/A. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gondozási hely megváltoztatásának minõsül, ha a gyermek gondozása a gyermekotthonnak a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 163. §-a szerinti önálló szakmai egységétõl eltérõ másik

önálló szakmai egységében történik.

(4a) Nem minõsül a gondozási hely megváltoztatásának

a) a fenntartó személyében történõ változás,

b) a gyermekotthon felújításának, korszerûsítésének ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás,

c) a tanítási szünet ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás.”

(3) A Gyer. 105/A. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A gondozási hely megváltoztatásáról hozott határozat a (6) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a korábbi

gondozási hely vezetõjének (nevelõszülõ, gyermekotthon vezetõ, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek

otthonának vezetõje) felhívását, hogy a családi pótlék iránti igény lemondását a gondozási, ellátási hely megváltozását

követõ 15 napon belül terjessze elõ.

(7b) A tartózkodási hely Gyvt. 83. § (6) bekezdés d) pontja szerinti okból vagy annak megszûnésébõl eredõ

kijelölésének vagy megváltozásának megállapításakor a gyámhivatal felhívja

a) a javítóintézetben nevelt, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek esetében

a javítóintézet vezetõjét,

b) a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek

esetében a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát

a gyermek után járó családi pótlék 15 napon belül történõ igénylésére vagy az ellátás iránti igény lemondására.”

4. § A Gyer. 110. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átmeneti nevelésbe vételt megszüntetõ, illetve a megszûnést megállapító határozat rendelkezõ része a 14. §-ban

foglaltakon kívül tartalmazza)

„d) az otthont nyújtó ellátást biztosítók tájékoztatását e feladatuk megszûnésérõl, és – kivéve a (4) bekezdésben

foglalt esetet, ha az nem jár a gyermek gondozási helyének megváltozásával – felhívásukat a családi pótlék iránti

igénynek a nevelésbe vétel megszüntetését, megszûnését követõ 15 napon belül történõ lemondására,”

5. § (1) A Gyer. 158. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyám és a gondnok számadására, jelentésére vonatkozó általános szabályok”
(2) A Gyer. 158. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vagyonkezelésre jogosult gyám és gondnok a Csjt. 103. § (4) bekezdése, illetve a Ptk. 20/D. § (1) bekezdése

szerinti éves számadását, valamint a (3) bekezdés szerinti jelentését minden évben annak a hónapnak a 15. napjáig

nyújtja be a gyámhivatalhoz, amelyik hónapban a kirendelésrõl szóló határozatot vele közölték.

(2) A számadás alapját a leltár és a vagyonkezelést átadó határozat, tartalmát a bevételek és a kiadások képezik.

A számadás és a jelentés az (1) bekezdés szerinti benyújtás idõpontját megelõzõ hónap elsõ napjától visszafelé

számított 12 hónapra vonatkozik.

(3) A számadáshoz csatolni kell, vagy számadás hiányában önállóan elõ kell terjeszteni a gyámolt vagy a gondnokolt

személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentést is.”

6. § (1) A Gyer. 159. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyám számadására és a jelentésben foglalt beszámolóra vonatkozó külön szabályok”
(2) A Gyer. 159. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyám – a hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetõje kivételével – nem köteles éves számadásra, ha

a gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
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legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra a gyámságot viselõ nevelõszülõ, a hivatásos gyám és

a gyermekotthon vezetõje, ha a gyámolt nem rendelkezik vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást

folyósítanak.”

(3) A Gyer. 159. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetõje éves számadásához csatolt, vagy annak hiányában önállóan

elõterjesztett jelentése tartalmazza a gyermekotthonban, a fogyatékosok személyek otthonában vagy a pszichiátriai

betegek otthonában elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról szóló

beszámolót.”

7. § A Gyer.

a) 38. § (2) bekezdésében, 49. § (5) és (8) bekezdésében, 52/A. § (1) és (2) bekezdésében, 52/B. § (1), (2), (3) és

(4) bekezdésében, valamint 166. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

b) 143. § d) pontjában a „nyugdíjszerû rendszeres szociális” szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szerv által

folyósított más” szöveg,

c) 145. § (1) bekezdésében a „nyugdíja” szövegrész helyébe a „nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított

egyéb ellátása” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) 2012. január 1-jétõl a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §

(5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat,

b) a rehabilitációs járadékot,

c) az özvegyi nyugdíjat,

d) a szülõi nyugdíjat,

e) az árvaellátást,

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) a baleseti járadékot,

j) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátást, és

k) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékot,

amely után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.)

Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.

(2) 2012. január 1-jétõl a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal emelt összegben kell folyósítani

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. § (2) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradékot,

b) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi

XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése alapján a balettmûvészeti életjáradékot,
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c) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az öregségi nyugdíjat,

d) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a korhatár elõtti ellátást,

e) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a szolgálati járandóságot,

f) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 31. §-a alapján az öregségi nyugdíjat,

g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a rokkantsági ellátást, és

h) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett

folyósított rehabilitációs ellátást,

ha az a)–h) pont szerinti ellátásként továbbfolyósításra kerülõ nyugdíj után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti

járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti emelés az ellátások idõközi emelésének figyelembevételét elõíró jogszabályi

rendelkezések alkalmazása során – a (2) bekezdés szerinti esetben a korábban folyósított nyugdíj tekintetében – 2011.

január 1-jei hatályú emelésnek minõsül.

2. § (1) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal kell

emelni a 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti ellátásokat.

(2) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal

emelt összegben kell folyósítani az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti ellátásokat.

3. § (1) Az e rendelet alapján emelendõ, 2012. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell

folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön

kell – az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint – emelni.

(3) A megszûnt ellátás megállapításának idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint, az ott

meghatározott feltételek fennállása esetén emelni a 2011. december 31-ét követõ idõponttól megállapított baleseti

járadékot, rokkantsági ellátást és rehabilitációs ellátást is, ha azt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,

rehabilitációs járadék vagy baleseti járadék megszûnését követõ naptól állapították meg. Ezt a rendelkezést a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 9. § b) pontja alapján megállapításra kerülõ szolgálati járandóságra is megfelelõen alkalmazni kell.

(4) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és a

hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével kell

továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna

folyósításra.

(5) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével

megállapított emelés illeti meg.

(6) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendõ ellátás esetén

a magyar szerzõdõ felet terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szerint emelni.

(7) Az emelést a 2012. január havi ellátásnak

a) az 1. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel

összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII.

törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) az átmeneti bányászjáradék,

b) a balettmûvészeti életjáradék,

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 169



c) a korhatár elõtti ellátás,

d) a szolgálati járandóság,

e) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

f) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátások és

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994.

évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 76 260 forint

összeghatárig folyósítható együtt.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti erõforrás miniszter 68/2011. (XII. 20.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását 2012. évre vonatkozóan

2012. január 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) bírálja el. A támogatást – a miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint

a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani.

A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2011. évre megítélt költségkompenzációs

támogatások összegének legfeljebb 3/12-ed része mértékéig, a 2012. évi támogatás terhére – január, február, március

hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2012. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

2. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2012. évre vonatkozóan 2012. január 31-ig lehet

kérelmezni. A kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatást – a miniszterrel megkötött védett szervezeti szerzõdésben,

valamint a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell

folyósítani. A hatályos védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2011. évre megítélt

támogatások összegének legfeljebb 3/12-ed része mértékéig, a 2012. évi támogatás terhére – január, február, március

hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2012. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával,
valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint

(4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a bünte-

tések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 105. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal össze-

függõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben

magasabb vezetõi, vezetõi beosztást betöltõ személy a megbízást követõ két éven belül köteles a szociális szakvizsgát

letenni. E határidõt követõen szociális szakvizsgával nem rendelkezõ személy magasabb vezetõi, vezetõi beosztásban

nem foglalkoztatható.”

2. § Az NMr. 4. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A fenntartó a Gyvt. 96. § (7)–(8a) bekezdés szerinti módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók,

intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának – külön jogszabály alapján, szakértõként

végzett – véleményezéséért szakértõi díjat fizet, amelynek összege mûködési engedélyenként

a) gyermekjóléti szolgáltató esetén 16 000 forint,

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén 24 000 forint,

c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy telephelyen történõ mûködése esetén

a b) pont szerinti összeg.”

3. § Az NMr. 4/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nem hálózatban mûködtetett családi napközi és családi gyermekfelügyelet, valamint egyszemélyes

gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelezõ szervezeti és mûködési szabályzatot

készíteni.”

4. § Az NMr. 40. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A bölcsõdei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter.”

5. § Az NMr. 48. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egy épületben mûködõ családi napközik közül legfeljebb három használhatja közös helyiségként a konyhát és

a fürdõszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek az Intézet módszertani útmutatójában foglaltaknak.

(6) A Gyvt. 43. § (9) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó

személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás

fenntartója is.”
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6. § Az NMr. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állandó segítõ közremûködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta

rendszeresen elõforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát

a) meghaladja, legalább heti 30 órában,

b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában

kell az állandó segítõnek rendelkezésre állnia.”

7. § Az NMr. 50/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Gyvt. 43/A. § (5) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó

személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás

fenntartója is.”

8. § Az NMr. 51/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ

(4)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekbõl álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülõk

speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elõsegítõ,

a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelõen változó módon, vagy rendszeres idõközönként tematikus

program szerint, meghatározott idõtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység,

amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos

fejlesztésnek, a prevenciónak.

(3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4)–(10) bekezdés szerinti formákban és tartalommal szervezhetõ meg.

(4) A játszótéri program szakemberek közremûködésével, folyamatos nyitva tartással szabadidõs, egyéni, csoportos,

közösség-, érték- és normateremtõ tevékenységeket biztosít a gyermekeknek és a szülõknek.

(5) A játszóház elsõsorban a játéktevékenységhez kötõdõ, egyéni készségeket és képességeket fejlesztõ, családi

nevelést segítõ, illetve a szülõ-gyermek kapcsolatot erõsítõ szolgáltatás, amelyben a szülõ és a gyermek közösen vesz

részt.

(6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok harmonizálásával,

a gyermekek fejlõdésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi

konfliktusok és a pszichés fejlõdési zavarok megelõzésében.

(7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás teljes idõtartama

alatt idõszakos gyermekfelügyelet biztosítható.

(8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsõsorban sport- és szabadidõs

tevékenységekhez kötõdõ, a gyermekek, illetve szüleik hasznos idõtöltését célzó szolgáltatás.

(9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az idõszakokban, amikor a szülõ nem tudja

megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli

idõszakban, valamint az óvodai, iskolai szünet idõtartama alatt.

(10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdõ, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetû, különösen

a csellengõ vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára szervezett személyiségfejlesztõ, valamint önsegítõ

vagy kortárssegítõ közösségépítõ tematikus csoportfoglalkozások a (4)–(9) bekezdésben meghatározott bármelyik

formában megszervezhetõk.”

9. § Az NMr. 51/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az idõszakokban indokolt, amikor az óvodai, iskolai

napközi nem mûködik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetõleg azon túl igény jelentkezik a gyermekek

felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az

iskolákban.”

10. § (1) Az NMr. 51/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az 51/A. § (10) bekezdés szerinti foglalkozások vezetését felsõfokú végzettségû szociális vagy mentálhigiénés

szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot

szerzett személy láthatja el.

(2) Az önkéntes segítõk, kortárssegítõk közremûködésével vagy együttes részvételével mûködtetett ellátásokban az

önkéntesek felkészítésérõl, folyamatos szakmai segítésérõl és szupervíziójáról a programot mûködtetõ felsõfokú
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szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkezõ szakember, illetve szupervízió esetén

szupervízor útján gondoskodik.”

(2) Az NMr. 51/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem tartoznak az alternatív napközbeni ellátások közé

a) azon intézmények által biztosított ellátások, amelyeknek kötelezõ alapfeladata szabadidõs programok szervezése,

b) elnevezésétõl függetlenül az az idõszakos gyermekfelügyelet, amelyet a kereskedelmi, vendéglátóipari üzletben

vagy kulturális intézményben a szülõ tehermentesítése érdekében biztosítanak és amelyhez nem kapcsolódik

gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység.”

11. § (1) Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekotthon vezetõje)

„a) a gyermek véleményének figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról,

amelynek során lehetõség van legfeljebb az éves gyámi számadási idõszakon belül többhavi családi pótlék

összegyûjtésére és együttes felhasználására, illetve – az e) pontban szereplõ beszámoló elkészítésével egyidejûleg –

a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történõ elhelyezésére,”

(2) Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekotthon vezetõje)

„c) a helyszíni ellenõrzések során – a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel –bizonylattal, ideértve a csoportos

számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását,”

(3) Az NMr. 125/B. § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 7. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés e) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a

(6) bekezdés c) pontja szerinti bizonylatokat.”

(4) Az NMr. 125/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gyermekotthon vezetõjének nem kell bizonylattal igazolnia

a) a családi pótléknak a – 3. számú melléklet szerint nyilvántartott – zsebpénz kifizetésére felhasznált részét,

b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben

felhasznált részét,

c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét.”

12. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az NMr. 7. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Az NMr.

a) 1. § (3) bekezdésében az „a nem állami szerv (Gyvt. 30. §)” szövegrész helyébe az „az egyházi és nem állami szerv”

szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „szervezeti” szövegrész helyébe a „– (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –

a szervezeti” szöveg,

c) 51/A. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 44/A. §-ában” szöveg,

d) 51/B. § (2) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe a „szükség szerint az illetékes” szöveg,

e) 125/B. § (2) bekezdésében az „összegének a gyermek teljes körû ellátásának kiegészítésére biztosított részét”

szövegrész helyébe az „összegét a gyermek ellátásának kiegészítésére” szöveg,

f) 143. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi önkormányzat vagy más mûködtetõ felkérésére” szövegrész helyébe

a „megyei intézményfenntartó központ vagy más fenntartó” szöveg,

g) 143. § (5) bekezdésében a „megye, a fõváros” szövegrész helyébe a „megye, a megyei jogú város, a fõváros”

szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az NMr.

a) 92. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy sorkatonai idejét tölti,” szövegrész,

b) 125/B. § (4) bekezdés b) és c) pontja,

c) 4. számú melléklete B) pontjában az „� A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatból szerelt le.” szövegrész,

d) 5. számú melléklete B) pontjában az „� A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatra bevonult.” szövegrész.
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2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

15. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Jr.) I. Fejezete a következõ

9/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A családi pótlék felhasználása

9/B. § (1) A javítóintézet igazgatója gondoskodik a javítóintézeti nevelésre utalt és az elõzetes letartóztatás céljából ott

elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú családi pótlékának személyre szóló felhasználásáról.

(2) A javítóintézet igazgatója kezdeményezi a fenntartónál vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szervnél, hogy

intézkedjen azon letéti számla megnyitásának engedélyezése felõl, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi

pótlék összegét a fiatalkorú ellátásának kiegészítésére folyósítja (a továbbiakban: családi pótlék letéti számla).

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély megadását követõen az önállóan mûködõ és gazdálkodó javítóintézet igazgatója,

a közös igazgatású intézmény vezetõje vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szerv vezetõje megnyitja a családi

pótlék letéti számlát.

(4) Ha a közös igazgatású intézmény vezetõje vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szerv vezetõje nyitotta

a családi pótlék letéti számlát, annak számát közli a javítóintézet igazgatójával.

(5) A javítóintézet igazgatója vagy a közös igazgatású intézmény vezetõje – az SZMSZ mellékleteként – szabályzatot

készít a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendõ eljárásról. Közös igazgatású intézmény esetén

a szabályzatot a javítóintézet igazgatójának bevonásával kell elkészíteni, és külön kell rendelkezni az egyes

javítóintézeti egységekre vonatkozó szabályokról.

(6) A javítóintézet igazgatója

a) a fiatalkorú véleményének, szükségleteinek és magatartásának figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék

személyre szóló felhasználásáról, amelynek során lehetõség van legfeljebb az éves gyámi számadási idõszakon belül

többhavi családi pótlék összegyûjtésére és együttes felhasználására, illetve – a c) pontban szereplõ beszámoló

elkészítésével egyidejûleg – a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történõ elhelyezésére,

b) a 6. számú melléklet szerint kimutatást vezet a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról,

c) évente, a gyámi számadás elkészítésének idõpontjához igazodóan a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

beszámolót készít, amellyel egyidejûleg lezárja az b) pont szerinti kimutatást,

d) a b) pont szerinti kimutatás másolatát és a c) pont szerinti beszámolót megküldi a gyámnak, a hivatásos gyámnak

vagy a vagyonkezelõ eseti gondnoknak,

e) a helyszíni ellenõrzések során – a (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel –bizonylattal, ideértve a csoportos

számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását,

f) gondoskodik a családi pótlék letéti számlán a fiatalkorú tekintetében összegyûlt családi pótléknak

fa) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek javítóintézeti nevelése megszûnésekor a gondozási helyként

kijelölt gyermekotthon, illetve bentlakásos szociális intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról vagy a

nevelõszülõnek történõ kifizetésérõl,

fb) a fiatalkorú szülõi felügyelet (gyámság) alá kerülése esetén a törvényes képviselõnek történõ kifizetésérõl,

fc) a nagykorúvá vált fiatalkorú javítóintézeti nevelésének megszûnésekor, a részére történõ kifizetésérõl.

(7) A 6. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés c) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a

(6) bekezdés e) pontja szerinti bizonylatokat.

(8) A javítóintézet igazgatójának nem kell bizonylattal igazolnia

a) a családi pótléknak az 5. számú melléklet szerint nyilvántartott zsebpénz kifizetésére felhasznált részét,

b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben

felhasznált részét,

c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét.

(9) Ha a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú a javítóintézetbõl egybefüggõen egy hónapot meghaladó

idõtartamra önkényesen eltávozik, ennek idõtartamára az utána járó családi pótlék letéti számlára utalt összegét

a javítóintézet igazgatója – a fiatalkorú családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámolónak a

(6) bekezdés d) pontja szerinti megküldésével egyidejûleg – átutalja a fiatalkorú gyámhatósági fenntartásos betétjébe

(fizetési számlájára).

(10) A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú gyámja, hivatásos gyámja, vagyonkezelõ eseti gondnoka és

a javítóintézet fenntartója ellenõrizheti a családi pótlék személyre szóló felhasználását.”
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16. § A Jr. a 4. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

3. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása

17. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés f) pontjában a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg

lép.

4. A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló

1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „Közalapítvány”

szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Közalapítvány” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a „Közalapítványt” szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében a „Közalapítvány Kuratóriuma elnökének” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,

f) mellékletében „A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek” cím, „I. Általános ismeretek” alcím

„1. Jogi ismeretek” pontjában az „Országgyûlési biztosokra” szövegrész helyébe az „Alapvetõ jogok biztosára”

szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az NMr 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következõ pont lép:

(Ellátás Munkakör/fõ)

„2. Bölcsõdei ellátás kisgyermeknevelõ 2 fõ

Gyermekcsoportonként (max.
12 fõ, 2 évesnél idõsebb
gyermekek csoportjában max.
14 fõ, integrált csoportban
max. 10 fõ, kizárólag
fogyatékosokat ellátó
csoportban max. 6 fõ)

orvos havi 4 óra

Bölcsõdénként

intézményvezetõ/vezetõ 1 fõ

gazdasági vezetõ, élelmezésvezetõ, tejkonyhavezetõ (létszámuk
fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)

1 fõ

5 vagy több gyermekcsoport esetén további

kisgyermeknevelõ 2 fõ

hetes bölcsõdében éjszakai szolgálatot teljesítõ 2 fõ

kisgyermeknevelõ

fogyatékos gyermekeket is
ellátó bölcsõdében

gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra)

egyesített bölcsõdei
intézményben, bölcsõdei
igazgatóságon, illetve
módszertani feladatot segítõ
bölcsõdében

szaktanácsadó 1 fõ

regionális módszertani
bölcsõdében

szaktanácsadó 3 fõ”

2. Az NMr 1. számú melléklet „II. Szakellátások" cím 2. és 3. pontja helyébe a következõ pont lép:

(Ellátás Munkakör/fõ)

„2. Gyermekotthon intézményvezetõ 1 fõ

(max. 48 férõhely, max.
12 gyermek/csoport)

gyermekcsoportonként nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét

Módszertani feladatot ellátó
intézményben

módszertani szaktanácsadó 2 fõ

2/a) Lakásotthon (max. 12 fõ) nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét
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Módszertani feladatot ellátó
lakásotthonban

módszertani szaktanácsadó 1 fõ

2/b) Speciális gyermekotthon intézményvezetõ 1 fõ

(max. 40 férõhely, max.
8 gyermek/csoport)

gyermekcsoportonként nevelõ 2 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 2 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét

pszichológus 1 fõ/3 csoport

gyógypedagógus vagy fejlesztõ pedagógus 1 fõ/3 csoport

orvos: létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra

növendékügyi elõadó vagy gyermekvédelmi ügyintézõ

1 fõ/
intézmény

Módszertani feladatot ellátó
intézményben

módszertani szaktanácsadó 2 fõ

2/c) Különleges
gyermekotthon (max.
40 férõhely)

intézményvezetõ 1 fõ

2/ca) Tartósan beteg, illetve
fogyatékos gyermekeket ellátó

(csoportlétsz. a 128/A. § bek.
szerint)

gyermekcsoportonként nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó, utógondozó 10 óra/hét

2/cb) 0–3 év közöttieket ellátó kisgyermeknevelõ 4 fõ

3 éven aluliakat ellátó
csoporthoz (max. 8 fõ/csoport)
vagy 3 éven aluli fogyatékos
gyermekeket is ellátó integrált
csoporthoz (max. 6 fõ/csoport)

családgondozó 10 óra/hét/
csoport

nevelõ 1 fõ/2 csoport

tejkonyhavezetõ 1 fõ/
intézmény

gazdasági nõvér 1 fõ/
intézmény

gyermekszakorvos átlag napi
1 óra/csoport

3 éven aluliakat ellátó
intézményben éjszakai
szolgálat teljesítésére

kisgyermeknevelõ 1 fõ/2 csoport

2/d) Utógondozó otthon (max.
40 férõhely)

intézményvezetõ/szakmai vezetõ 1 fõ/
intézmény
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25 férõhelyig nevelõ 2 fõ/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

családgondozó (utógondozó) 1 fõ/
intézmény

25–40 férõhelyig nevelõ 4 fõ/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

családgondozó (utógondozó) 2 fõ/
intézmény

Mindegyik típusú ellátásban gyermekotthon-vezetõ 1 fõ

[2, 2/a), 2/c) pont]

40, illetve 48 gyermekre pszichológus 1 fõ

növendékügyi elõadó, vagy gyermekvédelmi ügyintézõ 1 fõ

gyógypedagógus vagy fejlesztõ pedagógus 1 fõ

3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

intézményvezetõ 1 fõ

pszichológus 1 fõ/évi 100 új
örökbefogadói

alkalmassági
vizsgálatra

családgondozó 1 fõ/48
gyermek

legfeljebb
30 vér szerinti

családban

utógondozó 1 fõ/48 fiatal
felnõtt

örökbefogadási tanácsadó 1 fõ/55–65
örökbe-

fogadási eset*

hivatásos gyám 1 fõ/48
gyermek

eseti gondnok, vagyonkezelõ gondnok 1 fõ/60
gyermek

gyámi, gondozói tanácsadó 1 fõ/max.
100 gyermek

jogász létszámuk
fenntartói

döntés alapján
kerül

megállapításra

gyermekvédelmi ügyintézõ 5 fõ/
intézmény

Megyei/fõvárosi
gyermekvédelmi szakértõi
bizottság

vezetõ 1 fõ
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pszichológus 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

gyógypedagógus 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

pszichiáter 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

orvos 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

családgondozó 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

Módszertani feladatokat ellátó módszertani szaktanácsadó 2 fõ

területi gyermekvédelmi

szakszolgálatnál

* Örökbefogadási eset alatt értendõ: érvényes alkalmassági határozattal rendelkezõ örökbefogadásra váró családok

száma, a folyamatban lévõ alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévõ

örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelezõ gondozási idõ

figyelemmel kísérését).”
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2. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Az NMr 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások" címe a következõ 4/a. ponttal egészül ki:

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés)

„4/a. Alternatív napközbeni ellátás felsõfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus,
pszichopedagógus,
gyógypedagógus, pedagógus vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek-
és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkezõ:
óvodapedagógus, csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ (BA), tanító, tanár,
nevelõtanár, pedagógia szakos
nevelõ, pedagógiai elõadó,
pedagógia alapszakos bölcsész,
viselkedéselemzõ, gyógypedagógus,
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár, hittanár-nevelõ
vagy
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
vagy
gyermek- és ifjúsági felügyelõ II.
(OKJ), dajka (OKJ), házi idõszakos
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelõ (OKJ), óvodai dajka
(OKJ)
vagy
bölcsõdei szakgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermekgondozó
(OKJ),
csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ)
csecsemõ- és
gyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelõ (OKJ)
vagy
csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ II.
(OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ), házi
idõszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ (OKJ)
vagy
szociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógus asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ (OKJ) vagy
népmûvelõ-mûvelõdésszervezõ”
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3. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Kimutatás

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

A gyermek tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................................

Csoportnevelõ neve: ..............................................................................................................................................................................................

A gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................................

A gyermek születési helye, ideje: .......................................................................................................................................................................

Családi pótlék havi összege: ........................................................................................................................................................................... Ft

Családi pótlék éves összege: ............................................................................................................................................................................Ft

Felhasználás

Felhasználás
idõpontja

Felhasználható
összeg

(Ft)

Felhasznált
összeg

(Ft)

Felhasználás
módja*

Egyenleg
(Ft)**

Gyermek
aláírása

Csoportnevelõ
aláírása

Gyermekotthon
vezetõ aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történõ befizetés tényét is.

** Az egyenlegnek legkésõbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló

idõpontjában nullának kell lennie.”
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4. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„6. számú melléklet a 30/1997. (X. 11.) NM rendelethez

Kimutatás

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

A fiatalkorú tartózkodási helye: ..........................................................................................................................................................................

Csoportnevelõ neve: ..............................................................................................................................................................................................

A fiatalkorú neve: .....................................................................................................................................................................................................

A fiatalkorú születési helye, ideje: .....................................................................................................................................................................

Családi pótlék havi összege: ........................................................................................................................................................................... Ft

Családi pótlék éves összege: ............................................................................................................................................................................Ft

Felhasználás

Felhasználás
idõpontja

Felhasználható
összeg

(Ft)

Felhasznált
összeg

(Ft)

Felhasználás
módja*

Egyenleg
(Ft)**

Fiatalkorú
aláírása

Csoportnevelõ
aláírása

Javítóintézet
igazgatójának

aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történõ befizetés tényét is.

** Az egyenlegnek legkésõbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló

idõpontjában nullának kell lennie.”

A nemzeti erõforrás miniszter 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2a) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-

ben – a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,
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a 8. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetér-

tésben – a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i), l) és m) pontjában, valamint az Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdésében meghatározott fel-

adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Ir.) 22. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: az egészségi állapoton, illetve a

betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi)

„aa) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve”

2. § Az Ir. 1. számú melléklet III. Vagyonnyilatkozat cím Megjegyzés rovatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell)

„c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és mûködési szabályzattal,”

4. § Az Szr. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gondozási tervet kell készíteni)

„a) a szakosított intézményi ellátásban részesülõ személyre vonatkozóan, ide nem értve az idõsotthoni ellátásban

részesülõ gondozási szükséglettel nem rendelkezõ személyt.”

5. § Az Szr. 79. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezetõ az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente

összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves

központi költségvetésrõl szóló törvény figyelembevételével.”

6. § (1) Az Szr. 104. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán,

közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerûen tartózkodó egyének, csoportok szociális és

mentális segítése, elsõsorban életmentés, megelõzés, integrálás céljából.”

(2) Az Szr. 104. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az utcai szociális munkát végzõ szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási

területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken mûködõ más utcai szociális munkát végzõ szolgáltatókkal,

intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történõ együttmûködéssel

kapcsolatos kérdéseket – a feladatok és a vállalt kötelezettségek meghatározásával – együttmûködési

megállapodásban kell rögzíteni.”

7. § Az Szr. a következõ 115. §-sal egészül ki:

„115. § A 2–3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési elõírásoknak 2012. március 15-éig kell

megfelelni.”
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8. § Az Szr. 2–3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Hatályát veszti az Szr. 104. § (3) bekezdése.

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

10. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának

részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében a „0–5” szövegrész helyébe a

„0–10” szöveg, a „6–20” szövegrész helyébe a „11–20” szöveg lép.

4. A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,

intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

módosítása

11. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények

engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(2) A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának – külön jogszabály alapján,

szakértõként végzett – véleményezéséért a fenntartó szakértõi díjat fizet, amelynek összege mûködési

engedélyenként

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint,

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint,

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történõ mûködése esetén a b) pont szerinti összeg.”

5. Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosítása

12. § Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes

rendelet mellékletében az „„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe az „a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

6. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása

13. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletében

a) a „SZOCIÁLIS SEGÍTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”

alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1358-06 Szociális és gyermekvédelmi

ügyintézés A szakmai követelménymodul tartalma:” pont, „Feladatprofil:” alpontban az „Alkotmányban”

szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) a „SZOCIÁLIS SEGÍTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”

alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1359-06 Döntés-elõkészítõ munka A szakmai

követelménymodul tartalma:” pont, „Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai

ismeretek:” alpontban az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) a „TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELÕADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI”

cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0755-06

Társadalombiztosítási szakfeladatok A szakmai követelménymodul tartalma:” pont, „Tulajdonságprofil: Szakmai

kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:” alpontban az „Alkotmány” szövegrész helyébe az

„Alaptörvény” szöveg

lép.
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7. A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló

15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

14. § A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet

1. melléklete szerinti táblázat B:23a és B:23b mezõjében az „Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat nyugdíjügyeiben” szövegrész helyébe az „Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben” szöveg lép.

8. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok mûködésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének

feltételeirõl szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

15. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok mûködésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeirõl szóló

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 14. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 20. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl”

szöveg

lép.

9. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F. pontja az F/1.) pontot megelõzõen a következõ szöveggel egészül ki:

„– szociális segítõ

= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fõ”

2. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F/1) pont a) és b) alpontjában a „gondozó” szövegrész helyébe a „segítõ” szöveg lép.

3. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/H. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„H) Lakóotthon

a) Bentlakásos intézményi szervezetben mûködõ lakóotthon

– Rehabilitációs célú lakóotthon

szociális segítõ 1 fõ

– Ápoló, gondozó célú lakóotthon

szociális segítõ 3 fõ

ápoló, gondozó 1 fõ

b) Önálló intézményként mûködõ

– Fogyatékos személyek

= rehabilitációs célú lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ

= ápoló gondozó célú lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 2 fõ

ápoló, gondozó 2 fõ

fejlesztõ pedagógus (heti 20 óra) 1 fõ

– Pszichiátriai betegek lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ rész-
munkaidõben
foglalkoztatott

– Szenvedélybetegek lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ rész-
munkaidõben
foglalkoztatott”
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4. Az Szr. 3. számú melléklet 7.3.–7.4. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

5. Hatályát veszti az Szr.

a) 2. számú melléklet II/2/F. pontjában a „= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fõ” szövegrész,

b) 12. számú melléklete.
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„7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

 
                                                       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör fels fokú 
képesítés 

igény 
munkatár-
sak 
%-ban 

              OKJ-S képesítés 

igény 
munkatár-
sak 
%-ban 

speciális 
alkalmazási igény 

intézményvezet  fels fokú 
végzettség 100      

szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

fels fokú 
végzettség 100      

  középfokú 
végzettség   

szociális segít  
  szociális 

gondozó  
        100 

 

 
 
 
 

7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona 

  
                                                  alkalmazás minimum feltétele 

munkakör fels fokú 
képesítés 

Igény  
munkatársak 
%-ban 

             OKJ-S képesítés 
igény 
munkatársak 
%-ban 

speciális 
alkalmazási 
igény 

intézményvezet  fels fokú 
végzettség 100      

orvos orvos 100      
szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

fels fokú 
végzettség 100      

  középfokú 
végzettség    

szociális segít  
  szociális 

gondozó  
           100 

 

„ 



A Kormány 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozata
a rehabilitációs hatóság létrehozásáról

A Kormány elrendeli, hogy a megváltozott munkaképességû személyek számára kialakítandó ellátórendszer, valamint a foglalkoz-

tatás központú rehabilitáció szervezeti hátterének megteremtése érdekében 2012. július 1-jével a fõvárosi és megyei kormányhiva-

talok szakigazgatási szerveként önálló rehabilitációs hatóságot kell létrehozni. A rehabilitációs hatóság infrastruktúráját a

kormányhivatalok biztosítják.

1. A rehabilitációs hatóság létrehozásával összefüggésben elõ kell készíteni az érintett jogszabályok módosítását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

2. Európai uniós (EKOP) forrásból el kell végezni a rehabilitációs hatóság feladatai ellátásához, az új ügyvitelhez

szükséges informatikai fejlesztéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos, de legkésõbb 2012. június 30.

3. A rehabilitációs hatóság személyi feltételeinek megteremtése érdekében meg kell tenni

a) a munkaügyi központok (munkaügyi kirendeltségek) foglalkozási rehabilitációs feladatokat ellátó

kormánytisztviselõi közül 150 fõ,

b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek kormánytisztviselõi közül 230 fõ,

c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kormánytisztviselõ közül 250 fõ

munkajogi jogállásának rendezése érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az

igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló

1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítását készítsék elõ.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a rehabilitációs hatóság kialakítása érdekében a szükséges

költségvetési és együttmûködési megállapodásokat kössék meg. A megállapodás keretében a rehabilitációs hatóság

mûködtetésének érdekében gondoskodni kell a személyi és tárgyi feltételek (elhelyezés, informatikai eszközök)

rendelkezésre állásáról is.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. március 31.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a rehabilitációs hatóság szakmai irányító szervének vezetõje által ellátandó

feladatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgatója lássa el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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K Ö Z L E M É N Y

K ö z l e m é n y

a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl

A 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. §-ában foglaltakra tekintettel a szociális szolgáltatások szakmacsoportokba tartozó

szakképesítések területén szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnökök listája az alábbiakkal egészül ki:

Sorszám Település OKJ szám OKJ megnevezés

Berecz János Miklós dr. Zalaegerszeg

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Berecz Zoltán Dorog

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

Bodor Tamás Budapest 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

Burka Józsefné Miskolc

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg- gondozó

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Csernáthné Kárándi Erzsébet Hajdúböszörmény

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás-szervezõ

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó
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Sorszám Település OKJ szám OKJ megnevezés

Deákné Orosz Zsuzsanna Abony

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Dezsõ József Zsámoly

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Dobi Zoltánné Edelény 54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás-szervezõ

Dr. Dóka Antal Göd 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ

Dr. Gácsi Márta Budapest 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ

Dr. Topál József Budapest 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ

Erdei Sándor Hajdúnánás

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Fodor Ottó Miskolc

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 5404 Szociális gondozó és szervezõ

Glowacz Miklósné Budapest

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó és szervezõ

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó,- nevelõ

Kádas István Arnót

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Kissné dr. Korbuly Katalin Hajdúböszörmény

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó,- nevelõ

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

Kovács Katalin Hejõbába

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás-szervezõ

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Mikesy György Göd 52 223 01 0000 00 00 Jelnyelvi tolmács

Nagy Lajos Debrecen 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ
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Sorszám Település OKJ szám OKJ megnevezés

Ökrös Zoltán Mártonné Debrecen

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Papp Gyõzõ Szekszárd

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

Pedrovácz Rita Pécs

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Rottenbacher Ádám Szekszárd

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Rózsa Judit Budapest
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó,- nevelõ

Siti Edit Debrecen-Apafa 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ

Szabadosné Slezák Brigitta Vác

33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Szabó Mária Helga Újbarok 52 223 01 0000 00 00 Jelnyelvi tolmács

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Dunakeszi
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

Szõcs Gábor Sásd 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Tolnayné Falusi Mária Páty
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

Zsitvay Katalin Hatvan 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A) pályázatot hirdet

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, 60–72 férõhellyel 2012. szeptember 1. napjától

mûködõ bölcsõdei intézmény magasabb vezetõi feladatainak ellátása, ezen belül az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetõi

feladatok ellátása; a gondozók és egyéb beosztottak irányítása; a szakszerû és törvényes mûködés belsõ feltételeinek

megteremtése; az elõírt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; a gondozottak felvételével,

ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (1) bekezdése alapján a magasabb vezetõi megbízás

feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezése szerinti munkaköre (ami szakgondozói munkakör) mellett – látja el a magasabb

vezetõi beosztásból eredõ feladatait.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2. B) pontja szerint:

= csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),

= bölcsõdei szakgondozó (OKJ),

= csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),

= csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ),

= csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ),

= csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ),

= kisgyermekgondozó, -nevelõi (OKJ) végzettséggel rendelkezõ:

intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás,

szociális szervezõ, szociálpolitikus, szociálpedagógus), pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai

elõadó, gyógypedagógus, pszichopedagógus),

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább 3–5 év bölcsõdevezetõi gyakorlat,

– jó szervezõ, kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség,

– helyismeret,

– helybéliség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázat elbírálásában résztvevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázata nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2012. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 23.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Bölcsõdevezetõi pályázat” megjelöléssel

– postai úton Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A) vagy

– személyesen Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Titkárságára (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A I. emelet)

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálására a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pessek Szilvia nyújt a (23) 310-174/144-es telefonszámon.

***

Budakalász Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) pályázatot hirdet a fenntartásában

mûködõ Budakalász Bölcsõde (2011 Budakalász, Budai út 10.)

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsõdevezetõ felelõs a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi és anyagi

feltételek biztosításáért és szakszerû irányításáért.

Feladata:

– az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történõ ellátásának biztosítása,

– az intézmény felelõs vezetése, irányítása,

– a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerû mûködés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése,

ellenõrzése,

– a költségvetési szervek vezetõi számára a jogszabályokban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes

ellátása,

– a jogszabályok és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok végrehajtása,

– az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, közremûködés pályázatok készítésében.

A vezetõ irányítása alá tartozó személyek száma: 13 fõ.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 1. táblázat 2/B. pontjában a bölcsõdevezetõre elõírt képesítés,

felsõfokú végzettség hiányában ennek 2013. december 31. napjáig történõ megszerzése,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (word, excel, Internet, egyéb, a vezetõi tevékenységhez tartozó szoftverek,

programok),

– büntetlen elõélet,
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– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret.

Elvárt vezetõi kompetenciák:

– kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtõ, közösségépítõ és konfliktuskezelõ készség,

– jó terhelhetõség, aktív együttmûködés,

– igényes, precíz, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes – színes fényképpel ellátott – szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– a képesítést igazoló okiratok másolata (a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történõ bizottsági és képviselõ-testületi tárgyalásához,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. június 27. napjától 2017. június 26. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A magasabb vezetõi pótlék összege a pótlékalap 200%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban postai úton vagy személyesen Budakalász Város

Önkormányzata címére (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: 860/2011., valamint a munkakör megnevezését: „bölcsõdevezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben foglaltak

figyelembevételével a bizottság véleménye alapján a magasabb vezetõi megbízásról Budakalász Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám Zsuzsanna osztályvezetõ nyújt a (26) 343-363 (108-as mellék)

telefonszámon.

***

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) pályázatot hirdet a Budapest I. Kerület

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, Attila út 89.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,
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– a gazdasági vezetõvel együttmûködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,

– gondoskodik a költségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû felhasználásáról,

– gondoskodik az intézménybe történõ éves felvételek jogszerûségérõl,

– elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend,

egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

– gondoskodik az ellátottak érdekvédelmérõl,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében (az irányítása alá tartozó személyek száma: 47 fõ).

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: intézményvezetõi és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körû ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális és/vagy az egészségügyi ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év feletti, hasonló területen szerzett vezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ készség,

– pontos, precíz munkavégzés,

– szakmai elkötelezettség,

– nagyfokú munkabírás,

– kiváló szintû együttmûködési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 23.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére (1250 Budapest, Pf.: 35), vagy

– személyesen a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti, földszinti Ügyfélszolgálati Irodán

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: XIV/intézményvezetõi/2012.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese népjóléti irodavezetõ nyújt a

458-3028-as telefonszámon.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.budavar.hu honlapon szerezhetõ.

***

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A) pályázatot hirdet a

Fábiánházai Gondozási Központ (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 87.)

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek klubja.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása, végzése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: fábiánházai helyi ismerettel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kitöltésével.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

Illetmény és juttatás: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

címére kell benyújtani (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 174/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság hallgatja meg.

A képviselõ-testület a meghallgatást követõ ülésen dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Miklós jegyzõ nyújt a (44) 545-050-es telefonszámon.
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Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül

eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Gyõr Megyei Jogú Város Közgyûlése (9021 Gyõr, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a Családsegítõ Szolgálat (9024 Gyõr,

Lajta u. 21.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ intézmény szakszerû és törvényes

mûködtetése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség (szociális munkás,

szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser),

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 24.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton két példányban Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala Humánpolitikai Fõosztály Népjóléti Osztályának címezve kell benyújtani (9021 Gyõr, Honvéd liget 1.). Kérjük a borítékon

feltüntetni: „Pályázat igazgatói álláshelyre”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Gyõr Megyei Jogú Város Közgyûlése által kijelölt Véleményezõ Bizottság

javaslata alapján az Önkormányzat Közgyûlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül, vagy az ezt követõ elsõ

Közgyûlés idõpontja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Vörös Ágnes, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Fõosztály

Népjóléti Osztályának vezetõje nyújt a (96) 500-552-es telefonszámon.

***
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Kisgyõr Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (3556 Kisgyõr, Dózsa Gy. u. 11., tel.: (46) 476-202, fax: (46) 476-280,

e-mail: kisgyor@borsodweb.eu) pályázatot hirdet a Kisgyõri Szociális Intézmény (3556 Kisgyõr, Akác u. 1.)

intézményvezetõi

álláshelyének részmunkaidõben – heti 30 órában – történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: 30 férõhelyes Idõsek Klubja (idõsek nappali ellátása), szociális étkeztetés.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény alapító okiratában és mûködési engedélyében meghatározott

szociális tevékenységek megszervezése és irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1. alpontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltésére elõírt

felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint legalább 5 év szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga vagy ennek hiányában nyilatkozat, hogy vállalja annak letételét a megbízást követõ 2 éven belül.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a szociális szakvizsga hiánya esetén vállalja annak megszerzését a megbízást követõ 2 éven belül,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: bérezés és pótlékok a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 6.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 2 példányban, postai úton vagy személyesen Kisgyõr Község

polgármestere, Kékedi László részére kell benyújtani (3556 Kisgyõr, Dózsa Gy. u. 11.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Kékedi László polgármester a (46) 476-202/13 telefonszámon.

***

Mágocs Város Önkormányzata (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.) pályázatot hirdet a Szociális Gondozási Központ (7342 Mágocs,

Szabadság u. 3–4.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére:

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális étkeztetéssel, idõsek klubjával és a szociális otthonnal kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– a képesítést, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2012. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Mágocs Város Önkormányzata címére (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.) vagy

– személyesen Hõnig Mária polgármester részére (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 39/2011./Munk., valamint az

álláshely megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók bizottsági és képviselõ-testületi személyes meghallgatását követõen a

magasabb vezetõi megbízásról a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hõnig Mária polgármester nyújt a (72) 451-110-es telefonszámon.

***

Rozsály Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A) pályázatot hirdet a Túrmelléki

Erdõhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás keretében fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ

(címe: 4971 Rozsály, Kossuth utca 37.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Társulás, intézmény mûködési területe: Rozsály, Gacsály, Méhtelek, Tisztaberek, Túrricse, Vámosoroszi, Csaholc, Zajta, Mánd,

Garbolc, Nagyhódos, Kishódos községek.

Az intézmény tevékenységi köre:

– gyermekjóléti szolgáltatás,

– családsegítés,

– házi segítségnyújtás,

– étkeztetés,

– nappali ellátás (idõsek klubja).
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Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész. I/1. pontjában szereplõ felsõfokú képesítés vagy az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– pályázó szakmai életrajzát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a végzettséget, képesítést, a szakvizsga letételét igazoló okiratok másolatát,

– szakmai gyakorlatot, vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok másolatát,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizárási ok vele szemben nem áll fenn,

= kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás, bérezés: a Kjt. és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. január 31.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton Rozsály Község Önkormányzata

képviselõ-testületének címezve kell benyújtani (4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A). A borítékon fel kell tüntetni a munkakör

megnevezését: „ intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 29.

A pályázattal kapcsolatban további információ a jegyzõtõl kérhetõ a (44) 368-136-os telefonszámon.

***

Szabadszállás Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) pályázatot hirdet az

Alapszolgáltatási Központ (6080 Szabadszállás, Árpád u. 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– szociális étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– családsegítés,

– gyermekjóléti szolgálat,

– idõsek nappali ellátása.
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Az intézmény mûködési területe: valamennyi feladat tekintetében Szabadszállás város közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok

ellátásának szervezése; az intézmény törvényes mûködésének biztosítása; a szakmai munka irányítása; az intézményi költségvetés

betartása; a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1. alpontjában foglaltak szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Az elbírálás során elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga vagy szociálpedagógusi szakvizsga,

– vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a szakmai gyakorlatról szóló hivatalos igazolást,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történõ tárgyalásához,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások: a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 29.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen

Szabadszállás Város polgármestere, Dr. Báldy Zoltán részére kell benyújtani (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.). Kérjük a borítékon

feltüntetni: „Alapszolgáltatási Központ vezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Báldy Zoltán polgármestertõl kérhetõ a (76) 558-008-as telefonszámon.

Az intézmény telefonon elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Szabadszállás Város Önkormányzata a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***
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Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) pályázatot hirdet a Hegyhát Integrált

Szociális Intézmény (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: idõskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, idõskorúak átmeneti ellátása, demens betegek

bentlakásos ellátása, hajléktalanos tartós bentlakásos szociális ellátása, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

közösségi szolgáltatások, szociális étkeztetés, idõsek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális

foglakoztatás munkarehabilitáció keretében, módszertani szakirányítás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: olyan önállóan mûködõ és gazdálkodó integrált

intézmény vezetése, amely szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít a székhelyen kívül több telephelyen.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vezetõi munkakörben szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,

– szociális szakvizsga,

– „B” kategóriás vezetõi engedély,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– bentlakásos intézményben szerzett szakmai tapasztalat,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 23.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi

Társulás címére (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit hivatalvezetõ nyújt a (74) 570-330-as

telefonszámon.

***
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A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) pályázatot hirdet a Veszprém Megyei

Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth u. 10.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész II. Szakellátások pontjában meghatározott képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítést igazoló okiratok másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései

az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 19.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ címére kell

benyújtani (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az e célra létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérése után a pályázat

elbírálásáról a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zoltán, a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ

munkatársa nyújt a (88) 545-016-os telefonszámon.

***
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Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) pályázatot hirdet a Szociális Alapellátó Központ

(8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– közalkalmazotti munkaköre: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok végzése;

– vezetõi feladatok: az önállóan mûködõ Szociális Alapellátó Központ – családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti

szolgálat – tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi szinten történõ ellátása, irányítása, ellenõrzése, munkáltatói jogok

gyakorlása;

– az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok

ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában elõírt, valamint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú képesítés,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül annak megszerzését,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3. § (3) bekezdése szerinti legalább 5 év szakmai

tapasztalat,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális és gyermekvédelmi területen szerzett legalább 2 év vezetõi tapasztalat,

– a zalakarosi kistérség helyismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a Kjtvhr. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik,

= a 3 hónap próbaidõt elfogadja-e,

= pályázata nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, abban az esetben vállalja a megbízást követõ két éven belül annak

megszerzését,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a megbízás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás mûködéséig, de legfeljebb 5 évig

(2012. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig) szól.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjtvhr. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása címére (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) vagy

– személyesen dr. Markács Adrienn, a Kistérségi Koordinációs Iroda munkatársa részére (8749 Zalakaros, Tavasz u. 13.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket a Kjtvhr. 1/A. §-a (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott eseti szakmai bizottság véleményezi, majd a

bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács következõ ülésén dönt az intézményvezetõ kinevezésérõl. A pályázók a döntést

követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markács Adrienn nyújt a (93) 386-042/25 mellékû telefonszámon.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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